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as reųuired by the act of Oct 6, 1917 I

Bolševikai atsiėmę Kronštadtę
nedėldienį bus balsavimas, kad 
nusprendus ar šitoji teritorija 
turi pasilikti prie Vokietijos 
ar priskirta prie Lenkijos.

Skerdyklų darbininku 
nusistatymas.

Kova dėl aliejaus

Francuzu-Turku mušis atsinaujino
a"—""—..........  '""i

Hardingas liepia peržiū
rėti Dėbso bylą.

Milžiniška didžiuma balsuojanti 
už streiką.

Anglija gal susipyks su 
Rica respublika.

Costa

True tranelation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 18, 1921 

reąuired by the act of Oct. 6, 1917

“Rankas šalin nno 
Silezijos”.

as

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., March 18, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Francija nepritaria 
Anglų-Rusu sutarčiai.

Vokietija protestuoja prieš Lenkus
Gali būt, kad senelis Socialistų 

Partijos darbuotojas bus 
paliuosuotas.

CHICAGO, kovo 17.— Chi
cago j ir kitose miestuose, kur 
randasi skerdyklų, dabar eina 
labai svarbus balsavimas.

WASHINGTON, kovo 
Valstybes departamente 
die gauta žinių, kad Costa Ri
ca respublikos kongresas dide
le didžiuma balsų atmetė tas

17.-
v • sian Francija šitaip persergsti 

Vokietiją.
Numato, kad Anglija pasinau-. 
dosianti, bet pati tokios sutar

ties nedarysianti.

Hardingas liepia peržiūrėti Dėbso bylą

Bolševikai atsiėmę 
Kronštadtą.

Sovietų valdžios misija Rygoje 
tikrina, kad maištininkai nete

kę tvirtovės.

RusijosRYGA, kovo 17. 
sovietų .valdžios misija, esanti 
šiame mieste, šiandie tikrino, 
jogei semtos naktį bolševikų 
kariuomenė atsiėmusi iš maiš
tininkų Kronštadto tvirtovę.
Didžiosios kanuolės atidarė 

ugnį.

KONPENHAGEN, kovo 17. 
—Berlingske Tidendė kores
pondentas, esantis Finlendijos 
sostinėj Helsingforse, savo 
laikraščiui šiandie iš ten pra
neša, kad praeitą seredą bol
ševikų kanuolės, esančios Ko- 
relijos pakraščiuose, atidariu
sios stiprią ugnį į Kronštadto 
tvirtovę.

Korespondentas dar pažymi, 
kad Kronštadto kanuolių šovi
niai suruošę didelių gaisrų vi
su ]»kraščiu — Petrogrado lin
kui, ir kad bombardavime da
lyvavę dagi karo laivai, esan
tys Kronštadte.

Pabėgusieji iš Sisterbako Fi
nai pasakoja, jogei bolševikai 
daro didelių prisirenginių se
kamam puolimui ant Kronš
tadto. Tarp Sisterbarko ir Pet
rogrado esą sukoncentruota 
keturios artilerininkų divizijos 
su keturiasdešimt aštuoniomis 
ketureolinėmis ir šešcolinėmis 
kan uolomis. j

Praeitą naktį ėjo ytin stip
rus artilerijos duelis tarp 
Kronštadto iš vieno® puses ir 
Krasnaja Gorka bei Oranien- 
baumo — iš kitos.
Maištai artimuosiuose rytuose.

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
17.— Čia gauta žinių apie nau
jus sukilimus prieš Rusijos 
bolševikų valdžią Kubaniuj, 
Tereke ir Dagestane.

Semenovo gaujos užėmusios 
du miestu.

PEKINAS, kovo 16 
ta). — Čia gautomis 
generolas baronas 
Sternberg, vyriausis

ir kaimiečių. Pirmasai “žalio
sios armijos” būrys randasi 
Kostromoj, pietuose nuo Mas
kvos, kur raudonosios armijos 
kareiviai yra sudarę tam tikrą 
revoliucinį komitetą.

Pabėgėlis sako, jogei abclna 
nuomonė Rusijoje esanti to
kia, kad sukilėlių partija lai
mėsianti, tik visa to atsieki- 
mui reikėsią kelintos mėnesių 
laiko. Jisai užginčija bolševikų 
pareiškimus, busią Kronštad- 
tui stokoja maisto. Beto, jis 
pareiškė, kad tvirtovėn atvykęs 
vienas laivas su maistu ir kad 
jo ten užteksią ilgam laikui.

Jurininkų ūpas gerėjąs.

Pabėgėlis pasakoja, jogei ju
rininkų ūpas kasdieną gerėjąs, 
ir ačiū tam, kad jie gauną pi
nigų iš Rusų drau^jjų, esan
čių Europoje. Gauną jų per

Žinioje minima, jogei esą 
gauta panešimų, kad kovo 14 
dieną ant Kronštadto buvo nu
mesta apie keturiasdešimta 
bombų; kai kurios jų buvusios 
pripildytos gasu. Viena bomba 
užgavusi torpėdininką Zabįan- 
ką ir šiek tiek nuostolių pri
dariusi. Beto, užmušta keturi 
jurininkai.

Bėgiu dviejų pastarųjų die
nų bombardavimas Petrogrado 
ir Kronštadto buvęs menkas. 
Vis dėlto, orlaivininkų žvalgų 
veikimas esąs labai stropus.

Jieško paramos prieš 
bolševikus.

Netikėtinu burtu Rygoje at
vyko šeši Kronštadto jurininkų 
delegatai. Jie vyksta į Vokie
tiją, Franciją ir Angliją. Vyks
ta tuoju tikslu, kad tų valsty
bių darbininkams išaiškinus 
tikrąją dalykų padėtį ir reika
lavus moralinės paramos ko
voj prieš komunistus.

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 18, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Rrancuzu-Turku mušis 
atsinaujino.

žiniomis, 
Ungem- 
leitenan-

Konstantinopoly gauta žinių 
apie mūšį Cilicijos fronte.

WASH1NGTONAS, kovo 17. 
—Prezidentas Hardingas šian
die kreipėsi į vyriausį Jungti
nių Valstijų prokurorą Dau-

dėl nusižengimo
Jau

Atlan-

Har- 
vyriau-

peržiūrėtų buvusio Socialistų 
Partijos kandidato į preziden
tus, Eugenijaus Dėbso, bylą. 
Pastarasai, kaip žinoma, yra 
nuteistas ilgiems metams ka- 
torgon
prieš špionažo įstatymą, 
daugiau kaip dveji metai jisai 
laikomas federaliniam 
tos kalėjime.

Koks bus prezidento 
dingo nuosprendis, kai
sis prokuroras peržiūrės kal
bamąją bylą, nežinia. Spėja
ma tečiaus, kad jeigu jau ne
visai Debsui skirtoji bausmė 
bus panaikinta, tai bent žy
miai sutrumpinta paskirtasai 
kalėti laikas.

Dėbso reikalas buvo pakel
tas ir prie buvusiojo preziden
to Wilsono. Bet j>astarasai, iš
girdęs neprielankų Dėbso pa
sireiškimą apie jį, Socialistų 
Partijos darbuotoj] paliuosuo- 
ti atsisakė.

Law Pasitraukė iš mi 
nisterlu kabineto.

Tai padaręs delei nesveikatos.

LONDONAS, kovo 17. — 
Anglų premjeras Lloyd Gearge 
šiandie atstovų butui pranešė, 
kad vienas jo kabineto narys, 
Andrevv Bonar Law„ rezigna
vo. Rezignavęs delei nesveika
tos.

Andrew Bonar Law yra skai
tomas labai gabiu politiku, nes-

Skerdyk.lų darbininkai ‘ balsuo- i koncesijas, kurių vienai Anglų 
i a ar nusilenkti savo samdyto- ; kompanijai buvo suteikęs tos

...................................................... v _____________ _____________________________________jams ir sutikti dirbti už ma
žesnes algas, ar skelbti strei-

Vakar skerdyklų darbininkų 
unijos viršininkai paskelbė, 
kad, jų gautomis žiniomis, 
milžiniška didžiuma darbinin
kų balsuoja už skelbimą strei
ko.

Jeigu darbininkai nutars 
mesti darbą, tai samdytojams 
teks pasirinkti vieną dviejų: 
išpildyti darbininkų reikalavi
mus ar laužyti jų streiką.

True translation fited with the post- 
master at Chicago, III., March 18, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Rusų-Lenkų sutartis bus pasi
rašyta pėtnyčioj.

VARŠAVA, kovo 17. — Čia 
oficialiniai pareikšta, kad pėt
nyčioj, kaip septintą valandą 
vakare, Lenkų, Rusų ir Ukrai
ną delegatai pasirašys taikos 
sutartį tarp sovietų Rusijos ir 
Lenkijos. Vestosios taikos su
tarties klausimu tarybos, ku
riomis ir vėl atnaujinta drau- 
ginti santykiai tarp Rusijos 
ir šios šalies, jau užbaigtos. 
Užbaigtos Rygoje, kur bus ir 
pats taikos sutarties pasirašy
mas.

Gal pripažins Meksikos 
valdžią.

Francijos prezidentas pasiun
tęs laišką Meksikos prezidentui

----------------- -

MEXICO CITY, kovo 17. — 
Vakar naktį čia pranešta, kad 
Francijos prezidentas Millc- 
rand siunčia laišką Meksikos 
prezidentui Obregon. Laiškas

kaitant paties premjero Lloyd ,uri8.l>a8iek,i Meksikos sostinę
George’o. Taikos konferencijo
je (Versailles’o) jisai buvo de
šinioji Lloyd George’o ninku.

Išteisino dešimtį 
komunisty.

tas generolo Semenovo armi
joj, šioms dienomis užėmė du 
Siberijos miestu, Kiachtą ir 
Troitskosnavską, esančiu apie 
ši m tą sep t y niasdeši mts m y*li ų 
j įHetryčius nuo Irkutsko.

KONSTONTINOPOLIS, kovo
17.— Čia gauta žinių, kad Ci- 
licijoje prasidėjęs naujas mu
šis tarp Francuzų kariuomenės 
iš vienos pusės ir Turkų ka
riuomenės — iš kitos. -

Verbuojasi “žaliąją armiją.”
LONDONAS, kovo 17, — 

Vietos laikraštis Times išspaus
dino gautą iŠ Rygos pranešimą. 
Sako, kad tenai tik ką atvykęs 
iš Petrogrado vienas pabėgėlis 
ir papasakojęs, jogei prieš bol
ševikus verbuojama taip vadi
nama “žalioji armija.” Toji 
armija sudaroma iš pabėgusių 
bolševistinės armijos kareivių

True translation filed with the poat- 
master at Chicago, III., March 18, 1921 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija protestuoja 
prieš Lenkus.

Lenkai traukia kariuomenę 
Silezijos pasienin.

SOCIAIJDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82 
33, 34, 85, 4 ir 5. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

LONDONAS, kovo 17. —Vo
kietija šiandie įteikė talkinim 
kams protestą prieš traukimą 
Lenkų kariuomenės į Vokieti
jos pasienį.

Protestas pareiškiama tam 
tikroj notoj, kuri atsiųsta iš 
Berlino.

Pranešama, kad Lenkai esą 
sukoncentravę ytin didelę ka
riuomenę prie augštesniosios 
Silezijos pasienio, kur sekamą

Francijos komunistai esą 
patenkinti.

PARYŽIUS, kovo 17.— De
šimt Francijos komunistų paT- 
tijos darbuotojų, kurių byla 
čia prasidėjo vasario 28 dieną 
ir kurie buvo kaltinami dėl 
sąmolkislininkavimo nuversti 
valdžią, šiandie tapo išteisinti. 
Tarp kaltinamųjų buvo ir vy-

labai

i šiandie ar ryto.
Sąryšy su tuo čia dabar vaik

što įvairių gandų. Vienu klau
simu tečiaus veik visi sutinka. 
Būtent tuo, kad Francija, tur
būt, pripažinsianti Meksikos 
valdžią.

Londono spauda nepatenkinta.

riausis Francijos komunistų 
darbuotojas, Loriot.

Kaltinimai prieš komunistus 
buvo daromi sąryšy su kilusiu 
gegužės mėnesį, praeitais me
tais, streiku. Delei to streiko
valdžia gavo progos prisika
binti ir prie pačios Darbo Kon
federacijos, kuri vėliau, teismo 
įsakymu, tapo išardyta.

Laimėjimu bylos «ir Pary
žiaus ir kitų miestų komunis
tai reiškią ytin didelio pasi
tenkinimo.

Surado “miegamosios ligos” 
mikrobą.

STOCKHOLM, kovo 17. — 
Valstybės, lėšomis užlaikomo
sios bakteriologinės laboratori
jos viršininkas, daktaras Kling, 
šiomis dienomis surado taip 
vadinamos “miegamosios li
gos” mikrobą. Daktaras kartu 
tvirtina, kad tai esanti užkre
čiamoji liga.

(LONDONAS, kovo 17. — 
Vietos spauda reiškia ytin di
delio nepasitenkinimo ta pre
kybos sutartimi, kuri tapo pa
sirašyta su tarybų Rusais. La
bai galimas daiktas, kad delei 
to kils ytin aitrių ginčų ir pa
čiame atstovų bute.

Pareiškė pasitikėjimą valdžia.
PARYŽIUS, kove 17.—r At

stovų butas šiandie 489 balsais 
prieš 67 pareiškė pasitikėjimą 
premjero Rriando ministeri- 
• 9jai.

Pasitikėjimo reikalauta po 
to, kai tūli atstovai pradėjo 
stipriai kritikuoti valdžios el
gėsi londoniškėje konferenci
joje.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 17 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 svaras................... $3.90
Austrijos 100 kronų ............... $0.25
Belgijos 100 frankų už.............$7.26
Danijos 100 kronų ............... $17.17
Finų 100 marikų ................... $3.05
Franci jos 100 frankų................ $6.94
Italijos 100 lirų ................... $3.80
Lietuvos 100 auksinų ...........  $1.00
Lenkų 100 markų _______  $0.12

Norvegų 100 kronų...............$15.95
Olandų 10 Oguldenų ............... $34.32

šveicarų 100 frankų ........... $17.31
Švedų 100 kronų ................... $22.75
Vokiečių 100 murikų .......... $1.6(1

PARYŽIUS, kovo 17.— Fran
cijos valdžia savo ambasado
riui Berline, Carles Lauret’ui, 
įsakė, kad jisai Vokiečių val
džią painformuotų, jogei Fran
cija turinti žinių apie didelių 
Vokietijos kariuomenės burių 
koncentravmą prie augštesnio- 
sios Silezijos pasienio.

Francija antdėsianti griež
tos atsakomybes Vokietijai, jei- 

Galimas daiktas, kad delei, «u b>’ v.ien’s ^n^os ką-

respublikos užsienio reikalų 
ministeris 1918 metais.

Ta sutartimi, kur daabr ta
po atmestu, kalbamoji kom
panija buvo gavusi apie sep
tynis tūstančius ketvirtainių 
mylių žemės, kitaip sakant —

to Anglų valdžia netvlSs. Tuo riuomenės būrys įeitų j plebh 
kalbamosios citui nužymėtųjų srytp _ _labiau, kad prie 

kompanijos priklauso ir paties 
Anglų premjero Lloyd Geo
rge’o sunus\ Kad kokios, todvi 
valstybi gal apsimainys 
stipriomis notomis.

Riaušės Belfeaste
Kariuomene sergsti

BELFEAST, Airija,

ytin

miestą.

kovo 17.
Patricko

dienos iškilmes šiandie čia ki-

Boto, Franci jos ambasado
riui paliepta, kad jisai įteiktų 
Vokietijai formalinį protestą ir 
delei kalbamosios kariuomenės 
laikymo Silezijos pasieny.

PARYŽIUS, kovo 17.— Ang- 
lų-Rusų prekybos sutartis, ku
ri pasirašyta Londone, Fran
cuzų oficiali n i uose rateliuose 
skaitoma esant nepraktinga. 
Vis dtelto, tai esąs savo rūšies 
įdėlis ateičiai. kuris išdalies 
turės numalšinti radikaHnį ele
mentą ir, išdalies, Anglijai su
teiks pirmos galimybės pradėti 
prekybą, kada Rusijoje gyve
nimas pasidarys tikresnis.

Francija nemananti vesti tos 
rųšies derybų su Rusais. By 
vienam tos rųšies bandymui 
valdžia nepritarsianti tol, kol 
nebus pripažinta senosios Ru
sų skolos ir atsižadėta vesti 
negeidaujamą propagandą.

Anglija didina savo 
karinį laivyną.

Stato keturis didelis karo 
laivus.

Ir Berlino reakcininkai 
nenustygsta.

LONDONAS, kovo 17. — 
Laivyno reikalų sekretorius 

lo riaušės. Riaušių melu kelios! šiandie atstovų butui pranešė, 
krautuvės užpulta ir išplėšta. ! kad neužilgio Anglijos karo 

Kilus riaušėms, policija ban- laivynas padidesiąs dar ketu- 
dė atsteigti tvarkų, bet nepaje- ri<ais dideliais laivais. Kiekvie- 
gusri tai padaryti, šaukėsi ka- nas laivas turėsiąs po daugiau 
nuomones. Kariuomenei atvy
kus tvarka tapo atsteigta. Mies
tą dabar sergsti kareiviai.
Nužudė penkis sinnfeinerius.

DUBLINAS, kovo 17 — Mi- 
litarinė policija per pastarą
sias dvi dienas nušovė penkis 
žmones, sako, sinn fein orga
nizacijos narius. Jie, girdi, ban
dę užpulti mili tarinę policiją.

kaip keturiasdešimta tūkstan
čių tonų įtalpos.

Austrijai grūmoja 
badas.

Miestas laimėjo byla
Rasinių riaušių metu apiplėš
tas krautuvninkas reikalavo 

$3,000.

CHICAGO, kovo 17. — Mies- 
to advokatas š:andie laimėjo 
bylą, kurią prieš miesto val
džią buvo užvedęs krautuv- 
ninkas Jacob Davish, 58 W. 
37 gat. Jisai reikalavo trijų 
tūkstančių dolerių už padary
tą jam nuoskaudą rasinių riau
šių metu —- liepos 30 d., 1919 
metais. Tuomet riaušininkai 
išplėšę jo krautuvę ir patį kad 
kiek butų užmušę.

Kad Davish’o krautuvė bu
vus išplėšta, apie tai nieks ne
abejojęs. Tik visą reikalą su
gadinę paties Davishd liudinin
kai.

Vietoj kunigavimo pasirinko— 
darbą.

KANSAS CITY, kovo 17.— 
Budd Park’o katalikų bažny
čios klebonas, kunigas Joseph 
Meyer, atsisakė “kunigystės 
stono.” Andais savo pa ra pi jo
nų viešame susirinkime jisai 
įteikė rezignaciją ir pareiškė, 
kad, jo manymu, būdamas dar
bininku jis bus naudingesnis 
sau ir visuomenei žmogus.

Pasakė tiesą.

Nusižudė bankininkas.
CHELSEA, Mass., kovo 17. 

—Andais bia nusižudė vietos 
bankininkas, Hjarry W. James. 
Saužudybės priežastis nežino
ma.

MEXICO CITY, kovo 17. - 
Meksikos geležinkeliečių strei
kas, kuris buvo paskelbtas apie 
vidurį vasario mėn., pagalios 
tapo užbaigtas. Užbaigtas abie
jų pusių nusileidimu — kom
promisu.

Rengia demonstraciją prieš 
žydus.

BERLINAS, kovo 17.— Vie
tos atžagareiviai ruošiasi prie 
didelės demonstracijos prieš 
žydus. I Demonstracija įvyk
sianti ■ sekamą nedėldienį. De
lei to vietos žydų kolonijoje 
reiškiama ytin didelio susirū
pinimo. Miesto valdininkai te
čiaus sako, kad tvarką jie iš
laikysią — kadir čia dar taip.

SubmarifttfS Užbėgti Httt
Nugalėtojai gal “pasigailėsią” 

jos.
LONDONAS, kovo 17.— Di- 

dysai karas sunkia našta gula 
ant Austrijos. Jos gyventojai 
nuo paliaubos mūšių dar nėra 
matę “šviesios dienos.” Dabar 
tos dienos jai žadla būti dar 
tamsesnes. Artinasi laikas, ka
da ji turės mokėti kontribuci
ją. Tuomet "šalis dar labiau nu- 
biednės ir, galų gale, turės ba
dauti.

Kad visa tai išvengus, gali 
būti, talkininkai atmainys sa
vo pirmesnį reikalavimą, bū
tent, prailgins nužymėtąjį 
tribucijai mokėti laiką.

WESTERLY, R. L, kovo 17. 
—Darant bandymus vienas 
submarinas, N-2, užbėgo ant 
uolos — netoli šio miestelio 
pakraščių. Nė vienas iš subrna- 
rino įgulos betgi nenukentėjo.

Metus kalėjimo už žmog
žudystę.

kon-

John J. Lenzcy, nuo 3800 
Wentworth avė., vakar tapo 
nuteistas vieniems metams ka
lėj iman už -nužudymą Berto 
Hunterio sausio 7 d. Tąsyk jie
du susimušo. Velionis uždavęs 
jam lenta, o tasis kirviu jį už
mušęs.

Mokina sužeistuosius 
kareivius. Mirė Dr. Frank W. Gunsaulus.

WASHINGTON, kovo 17.— 
Čia pranešta, kad valdžia da
bar mokinanti daugiau kaip 
septyniasdešimts tūkstančių di
džiojo karo metu sužeistųjų 
kreivių.

Žymus Chicagos veikėjas, 
filantropistas ir vienas iŠ įkū
rėjų Armour Technologijos In
stituto mirė vakar iš ryto kaip 
4 vai. Jo mirties priežastis — 
širdies liga. .- .

Naujas Telefonas

Vietoj senvją telefono 

numeriu

NAUJIENOS

dabar turi naują

Roosevelt 8500



— —w

Kas Dedasi Lietuvoj
KAUNAS

Koperacija
AKIAI, Mažeikių aps.

PANEVfižIS

i.urer

Savivaldybė,
KAUNAS

Atdaras Sukatomis iki 10 vai. vakare. Nedaliomis iki pietų,

iki rugp

viršminėtoj ■

Pinigai iš 
Rockfordo

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Island Ava.

kon- 
b-vė 
ver-

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Pietvakarinis 
kampas 

12 įatvė ir 
Halsted gatvė

Pietvakarinis 
kampas 

12 gatvė ir 
Halsted gatvė

pasilinksmini- 
pasų meldą-' 
vietos rinko- 
skerdykla —

808,000

nurodžius 
kad pas 

pigiau pirkti

apru 
gyventojus maistu ir su 
kiek duonos spekuliaci

98,400
16,800 

aprūpinimas 
miesto milicija 
gaisro apsaugai 

aikščių, sodų iŠ- 
1į),500 a., tiltai — 

elektros cksploataci-

svarbus uždavinys 
maisto reguliavimas. 
36,000 pūdų grudų

2,000 Siutu, 25 Skirtingos Mados
žinomų išdirbėjų: Kuppenheimer, Hart Scheffner A 

Marks, Strodford, taip jau mųsų pačių išdirbystčs.

APŠVIETOS SUSIRINKIMAS IR 
KONCERTAS

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

Miesto Tarybos patvirtinta 
yra 1921 m. sųmata sumoje 2,- 
280,000 auks. Pajamų skaičiu
je numatoma 
mai - 
vimas

— 30.1 a.. III rųšies 
prastadarbiai 22.4 a.,

5,736 a 
50,000 a., 

197,200 a
34,200 a., elektra 
auks., miesto gurguoles

Europiai! Auiarhin Buriau 
Fab Jonas Ir Mickiewicz 

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

kortes, pašportai ir tL
NOTARIJUŠA8 

Real Estate, Paskolos, 
Insarinai ir tt.

809 W. 35tli St„ Kamp. Halsted St. 
TeI.t Boulevard 611.

Val i 9 11d 6 kasdieną
Vaki Utar. Ket. ir Sub. Ud t vak 

N ed.1 iki 8 po pietų.

skolų (gaun.) su pa
jum Sąjungoje .. 1446.72

8140 Sout’ų Halsted Street, 
Chicago, III.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus •

VODEVILIAI IR KRUTOMIEJI PAVEIKSLAI
Aktai mainomi 4 sykius j savaitę:

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

įžanga: BALKONAS 17 centų, APAČIOJ 28 centai.

BARGAELIAI, Pašušvio v.
Sausio 2 dieną Bargailių 

dvare buvo nepaprastas susi
rinkimas, pritaikintas prie ka
lėdininkų. Susivažiavo apie 50 
žmonių, net iš kitų apskričių.

Tokia krūva žmonių, toksai 
didelis susirinkimas, bet nei 
musų milicija, nei komendan
tas jokių leidimų, rodos, jam 
nedavinėjo.

Teisėtas susi- 
iš viso narių 
į susirinkimų

Pavasariniai viršutiniai ploščiai, geriausio materijolo 
neperšlampantįs, gvarantuoti

$29.50

Visuotinas (General) Contratorlus

Henry Koplevvskis
Atlieku medžio arba muro buda- 

- vojimus. Taisau senus. Turiu 
namų ant pardavimo prieinamomis 

kainomis.
4401 So. Richmond Stn 

Tol. Lafayette 279?

Milicija ir maitinimo reika
las, Pirmuoju savivaldybes dar
bo pradžioje buvo milicijos 
organizacija. Tas darbas bu
vo vokiečių trukdomas. Įstei
gus mieste 200 milicininkų, jų 
išlaikymas mėnesiui atsiėjo j 
100,000 auks. Ta nepakefliama 
našta buvo valdžios palengvin
ta paėmus ant savęs jų išlai
kymų, miestas gi nuo savęs 
donge jos buto, kuro, šviesos 
ir arklių pašaro išlaidas, išda
vęs viso labo 1919 m. — 96,- 
106 a., 1920 m 
1 d. 55,469 a.

Antras 
buvo -— 
Kartu si 
Miesto Valdyba iš vokiečių pe
rėmė ir duonos kortelių siste
mų, kuria buvo pardavinėja
ma visiems gyventojams po 3 
s v. duonos savaitei už 30 sk. 
Tas maitinimas-tečiau greit 
turėjis sustoti nešant įgrūdu. 
Suėm. Kom-tas neįstenge Mie
sto Valdybai .pristatyti kas sa
vaitė po 3 vagonus reikiamų
jų grudų, išsiuntinėtieji agen
tai nepadedant vietų savival
dybėms irgi ‘ nedaug tegalėjo 
supirkti grudų. Pažymėti dar 
tenka miesto kepyklų darbuo-

ŠIMTAI PAVASARINIŲ SIUTŲ

Atidarymas Pavasario Sezono

tę. Pašalinimui spekuliacijos su 
Amerikos baltaisiais miltais ir 
pap i ginimui duonos buvo
Įsteigtos 3 kepyklos su 13 pe
čių ir 10 krautuvių. Jose per 
savaitę buvo pardavinėjama 
arti 3300 pūdų baltos duonos 
po 2 a. svaras. Pristigus tų 
miltų, imta kepti rugine duo
na, kuri buvo pardavinėjama 
20 skat. pigiau negu privati
nėse krautuvėse. Grudų davi-> 
nėjo intendantūra, bet ir tam 
šaltiniui išsekus visas darbas 
turėjo likviduotis. Kolei bulvo 
miljų ir grudų, keptuves buvo 
davusios jau 70,000 auk. gry
no pelno, bet jų pristigus, ilgų 
laikų reikėjo laikyti darbinin
kų štatas be jokio darbo, lik
viduojant atsilyginti sulig su
tarties su Profes. Darb. Są
junga už kelias savaites pir
myn. Galų gale išėjo, kad mie
stui tas kepimas atsiejo 84,0<M) 
a. nuostolių. Svarbu bet gi, 
kad jis didžiuoju sunkmečiu 
atliko savo pareigų 
pino 
laike

920 a., asenizacijos gurguolės
— 6,000 a., miesto krautuve
— 44,128 a., telefonas — 20,- 
000 a., butų skyriaus įplaukos
— 18,000 a., progresais mo
kestis nuo nekiln. turto — 
190,000 a., nuo prekybos — 
175,000 a., įvežamoji ir išve
žamoji prekyba — 275,000 n., 
ir t. t. Išlaidų: valdyba 
400 a., tarnautojai 
a., miesto inžinierius 
a.\ kariuomenės
— 75,000 a.
— 165,996 a
— 126,000 a. 
laikymas 
21,000

Siūtai su ekstra pora kelinių, čystų vilnų, verčios iki 
$50.00. Parsiduoda po

$23.00
• ir augščiau

Pinigai Iš 
Kenoshos

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienota it nakttatfa pria 
gimdymo ir duodu patarimui ma- 
tarima ir merginoms, Antrašai: 
8333 So. Halsted SU Uhteac* DU 

Phbnet Boalatard 4111.

Valandoti 9 ryto ik! 5 pe pietą. 
PanedNIals Dd 8 raWft 

Namą Tel.t Hyda Park 8896

Tel. Randolph 2898
A. A.SLAKIS 

ADVOKATAM
Oflias ridurmi^rtyji

SMILGIAI, Panev. apskr.
Pirmieji vart. bendrovės 

veikimo metai dar kartų paro
dė, kad ir sunkiose aplinkybė
se b-vė gali gyvuoti, jei tik 
yra gerų norų. Pra<Iejus veik
ti b-vei 1920 metų gegužės- 
liepos mėnesį, ji turėjo jau 
apie 1800 auks. nuostolių. Mat, 
ji per daug, maža lėšų buvo 
surinkusi pradžiai, iš puses gi 
privačių pirklių -'krautuvinin
kų, kurių šiame mažame mie
stely 6 ir visi turtingi, varo
mos buvo varžy tinęs; be to gi 
Smilgiai žinomi buvo savo že
momis prekių kainomis. Te- 
čiau b-vė, nežiūrint nuostolių, 
varė savo darbų toliau, nors 
ir negalėjo jo didžiai išplūsti. 
Ir ji atliko savo uždavinį tuo- 
mi, kad ome rcgulioti kainas 
ir nedavė pirkliams jų didžiai 
pakelti.

Pavykus b-vei gauti iš Siau
bs Sujungus nebrangiai pre
kių, ūpas pasitaisė. Metų ga
le suvedus apyskaitas paaiškė
jo, kad b-vė nuostolių jau ne
beturi ir dar yra likę 1418 auk. 
pelno. Kiek didelis buvo iš to 
valdybos ir b-ves narių džiaug
smas, tiek didesnis buvo jos 
priešų nubudimas.

Balansas 1920 m. gruodžio 
31 d. buvo (auks.)

AKTYVAS.
pinigų kasoje .. 4773.71 
prekes ........ 16277.— 
kiln. turto .......... 136.80

siunčiami Lietuvon grei 
. čiausiu budu ir už pini

gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo, 

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^ 

Kenosha, Wis.

8pt. (“Sietyno” žinios)
Kaunas ‘‘Paramos” b-vė, plė

sdama savo darbų, atidaro 
mieste 4 skyrius ir steigias 
kepyklų.

Panevėžis. Liet. Kop. B-vių 
Sąjunga ruošiasi čia atidaryti 
linų dirbimo punktą ir 
servų dirbtuvę. Nauja 
“Mazgas” gi žada steigti 
pimo ir audimo pabri'ką. 
viliamas taip pat ir alaus 
varas.

Balansas 22634.23 
PASYVAS.

pajų kapitalas K... 7208 
kitų^kapitalas .......... 414
indelių-paskolų 13179.83 
% už juos .......... 413.51
gryn. pelnas .... 1418.86

ŠAUKIAME DIDELĮ IŠPARDAVIMĄ MUSŲ BENDRINIAME 
PARDAVINĖJIMO KAMBARY

Parduosime Fonografus, Parlor
Setus, Divonus, Pečius/ j: v h

STERN FURNITURE STORAGE CO. !
I I 2810 w. Harrison St., Chicago, III. fcįto I
i1! P11 SI Mes turime parduoti už neužmokejimą rendos palaikymui dri- i j |

I dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią 1 ; pi
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui VI
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir ’

If K • • užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina-- w Į 
’ , S * Tus* Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame U

• gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug-
, Stos ryšie.M gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime 4^

dflhk IKK parduoti dešimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir Vi
[||1 ’ L ; ■ karpetų šie setai yra visai nauji ir vSliausio išdirbimo. Mes par- nJS ■ H BĮ

1 1 \ duosime už pirmų pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. ąg
> | N Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatėm veltui ja ■

į| hS M Ui i visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir BijS fl L A I
U ..’ ? 4^ daleidžiame peržiurrti arba nžsimokSti aplaikęs siuntinį.

ir Liberty Bondaąj priimami. «r
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4 vai. po pietų.

Tūkstančiai pirkėjų pasidarė musų draugais — jie sužinojo, kad mes par
duodam siutus ir ploščius tiktai geriausios rųšies, o kainos musų gana pri
einamos.

Mes stovime užtai, kad kiekvienas musų pirkėjas gautų 
pilną savo pinigų vertę ir pasiliktų nuolatiniu musų rėmėju.

Ateikite ir persitikrinkit apie teisingumą sakomą Tams
tom.’ > . ,

Mes taip jau laikome dideli pasirinkimą vaikų siutų po 
$10.50 ir augščiau.

Paskelbimas
Paskutinis iš eilės

Lietuvon
Kas nori siųsti pini

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf-

pasargos žodis
S I0WA STATE
■ SAVINGS BANK ■
■ Kapitalas ir Perviršis— ■

$120,000.00.
■ * S. E. Cor. Fourth and ■

Jackson Sts.
■ SIOUX CITY, LA. ■

Sausio 16 d. buvo Vartot 
Bendrovės visuotinas susirin
kimas. Dienos pirmininku bal
sų dauguimi išrinktas kun. R 
Kodis, raštininku N. Vindušis 
Vienas narių A. Šeputis iškė
lė' klausimą, t 
rinkimas: mat 
skaičiaus 377, 
teatėjo 150, t. y. mažiau negu 

visų narių. Pirmininkui pa
stačius, balsavimui, nutarta su
sirinkimas vesti. Svarstant die
notvarkę, patvirtinta Valdybos 
apyskaita, paskirta 10% už pa
jus ir išpirktas prekes; Val
dyba nesuėjus da trims me
tams jos buvimo, palikta ligi 
kitų metų. Įnešus sumanymą 
rinkti bendroves Tarybą, ji ta
po išrinkta iš 9 narių. Revi
zijos nariai palieka senieji — 
A. Šeputis ik J. Juzumas. Na
mų pirkinio komisija pasirodė 
beveik nieko neveikusi. Sutar
ta, atsitikus kokiems namams 
patogioje vietoje, ,pasitarus su 
Valdyba ir Taryba, pirkti. To
liau ėjo narių sumanymai. Pr. 
Vaserto — kad butų duota 
Bendroves tarnautojams pusė 
dienos liko kas 2 savai t i eiti 
i pirtį, atmestas A. Mikuta siū
lo, kad Bendrovės krautuvėj 
butų parduodam! visi laikraš
čiai, pirmininkui' užsispyrus li
ko nutarta pardavinėti ncpaiv 
Viniai laikraščiai. “Sietyną” nu
tarta prenumeruoti ir išrašyti 
pardavimui. N. Vindošo suma
nymas, kad dalis pelno butų 
skirta valdžios paskolai liko 
atmestas. Reikia pažymėti, kad 
susirinkimas praėjo be tvar
kos ir ne rimtai. Nariams 
trūksta, matyti, koperatinio su
sipratimo. R-vė vasarą buvo 
nutarusi prisidėti prie Šiaulių 
srit. Vart. Bendrovių Sąjun
gos, bet antrame susipilkime | 
B-vės pirmininkui, 
Sąjungos negerumus 
pirklius galima 
ne kaip Sąjungoj vėl alsi mes
ta. Visuot. susirinkimų 1920 
metais padaryta trysf Valdy
bos posėdžių — 6, knygų re
vizija — 2 sykiu ir !• sykį vi
suotina knygų ir prekių revi
zija. Apyvartos turėta — 369,- 
547 rb., gryno pelno — 10,115 
rb.— A. Špokas.

Esam apielinkėj pigių nuomą.

TURNER BROS. CL0TH1NG C0
12 ir Halsted gatvių 

Telephone 7270

V. W. Rutkauskas. 
Advokate

19 So. La Salia SL Roam 124 
1W. Central 8890 

VU.1 812 W. 88H ŠK DMetfo 
Tat Yarda <681.

Telaphone Drorar 5062

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 ild 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarime. 
3281 80. Halsted St, CkieafO, Hl

Bridgeport Paiitfing & 
HARDWARE CO.

Malevojam, 
popieruojam ir 
visokius p a- 
gražinimus da 
rom, naujus ir I 
senus iš lauko ’ •* ' 
ir vidaus—što- 
rus, mokyklas. Į 
Darbą gvaran- 
tuojam. Gau- p 
kil musų kai- 
nas pirma, ne- '
gu duosit kam yyj 
kitam dirbti. ;
I).irbam po vi 1 yj • l
sas dalis Chi- 
caK°»- įl Ijr Jai: M;'

Paipgi už
laikome geriau 
šią malevą ir i
sienų popierą, 
brušiu. , v.u ni kJĮ', į Y'
šių, hardvvare 
ir t.t. 

BRIDGEPORT PAINTING & 
HARDVVARE CO. 

3149 So. Halsted St., Chicago, III 
Phono Yards 7282. 
J. S'. Ramancionis & T. Motikitis 

Savininkai.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

Chicago Joint Board, A. C. W. of A.
Įvyks

ASHLAND AUDITORIUM
Ashland Blvd. ir Van Buren St.

Pėtnyčios vak. Kovo-March 18 d., 1921,
Pradžia lygiai 7:30 vai. vak.

FRANK P. WALSH 
Laikys paskaitą temoje

Industrijinis iškilimas ir unijinis judėjimas
Frank P. VValsh daugiau gnli pasakyti autoritetiškai 

tėmoj nei kitas kokis kalbėtojas.
Specialiai muzikalia programas. Vokalį solo atliks P-lė Minna ■ 

Ysaeva. ■. ■
Taipgi puikus muzikalia programas susidedąs iš 25 narių. ■
CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA po vadovyste ALEKS- !

ANDRO ŽUKOVSKIO. ■
ši yra paskutinė paskaita ir koncertas šiame sezone. Ateikite " 

anksti, kad gavus i ~'
Ypatinga atida

klausimas ktnlel ir 
nuims, paprastiems darbinin- 

c .. .... . . kams ir šiaip piliečiams -beSunki piulelis SIalmwų gelį. |rf(fimo nrf vjeno 9usirilllsimo 
kėlu, dirbtuvių darbininkų. nelci(lžialna?| ' 
Algos ten dabar tokios. Briga- 
dirai gauna dienai 36.4 
amatninkai I rųšies 33.6 
II rųšies 
— 28 a., 
kalviai-mušėjai nuo 25.2 
a. ir vaikai nuo 18 — j 
Be to kas mėnesį gauna davi
nio: rugių m pūdo javais po 
14 a. pūdą, druskos sv. po 
0.5 a., kavos 1% sv. po 2 a. 
ir muilo sv. po 9 a. šeįmy- 
notiesiems davinis dvigubas.

Kad ir šykščiausia gyvenda
mas nebegali iš to išsiversti. 
Geriau apmoka darbą priva
čiose pramonės įstaigose, kaip, 
pavyzdžiui, Ofinskio malūne ir 
lentpiuveje. šaltakalviai ten 
gauna iki 37 a. dienai, dirb
dami padieniui, prastadarbiai 
iki 30. Akordu dirbdami išva
ro iki 300 a. savaitei. Be to 
duodama 2 pudu rugienių mil
tų po 45 a. pūdą (rinkos kai
na 56 a.), 1 pūdą kvietinių II 
rųšies po 10 a. (rinkos kaina 
94 a.) ir kasdien duoda po 1 
opalką iš nuplaunamų rąstų.

Gelžkelių Valdybos jau bu
vo tarta pakelti darbininkams 
algą. Bet lig šiol da tas klau
simas nepaaiškėjo. Metas jį da 
kartą peržiūrėti ir greičiau iš
rišti. Mes gi, darbininkai turi
me atminti viena: organizuo
tos kovos keliu tegalime iško
voti sau ir geresnes darbo są- 
lygas.

- _ * T. Poliau* MM

AKUŠERKA 
F JM A. SHUSHO

Tnrit patyriim 
vii ligoto; re 

priliB' ligiii 

:«0928 «. Štai#
ChteagcA, UI

Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo 

Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real E&- 
tate & Loan Co. '

TLRNERBRijS.Cl'OTHINGCO
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MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE 
*Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu 

BAMBINO 
ėiučia-liulia.’’

Greičiau begki į aptieką 
nupirki 60c. bonką

Kas dedasi 
Lietuvoj.

(Tąsa seka nuo 2-ro pusi.)

ja — 575,200 a., švietimo Tek
iams — 280,(MM) a., ligoninių 
išlaikymas — 182,594 a., elge
tynas — 45,000 a., vaikų prie
glauda — 72,000 a., veterin. 
feldšerius — 7,200 a., kova su 
epidemijomis — 10,000 a.,
priemonės švarumui! palaiky
ti — 20,000 a. ir t. t.

Miesto Tarybos pirmininku 
išrinktas naujai K. Jasiukai- 
tis. Gatvių užrašus Taryba nu
tarusi padėti trims kalboms 

liet, lenkų ir žydų.

Ūkis — Kultūra.

Vaikinams Seržiaus Siutai 
už Sutaupyma $7.50

BAMBINO
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die

gimų ir j kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
užkietėjimą! “Kūdikiai mėgsta Jj! Jie prašo daugiaaši”

Motinos! Jeigu jųsų aptiekogius neturi jo, tai prisiekite 
60c. pašto markėmis tiesiog į

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

ir

Lotai! Lotai!
Brighton Parko Lietuvių Kolonijoj.

r / Parsiduoda lotai arti lietuvių bažnyčios,kampiniai 
[ <r kitoki; daug lotų tinka visokiems bizniams. Par- 
I siduoda ant lengvų išlygų, pirmiems įmokėjimams 

priimu Liberty Bonus, arba Liberty Land and Inve- 
stment Co. serus už pilnų jų vertę. Pasinaudokite 
šia puikia proga ir atsišaukit tuojaus.

I
I
I
I
I

J. J. LIPSKIS
3301 So. Halsted St., arba vakarais

1 
I 
I 
I

2424 W. 45-th St. ant antry lubų.
Tel. Lafayette 769.

I Kelias Prie Nepriklausomybes
Priversk Savo Pinigus Atnešti 

Daugiau pinigų
Taupumas ir investinimas veda prie ekonominės nepriklausomy- 

Pinigai investuoti Į gerus mortgečius arba bondsus teikia jums 
fieimy-

/ 
i musų 
bondsų

bės. 1 _ . w
užganėdinant} pelną, apsaugą senatvėje, pagclbą užlaikyme 
nos, ir padaro patogesniu žmogumi.

Tad paklausykit gero patarimo, neatidėliodamas ateik 
ofisą pasiteirauti. Mes turime pirmos klesos mortgečių ir 
visokio didumo atnešančių nuo 6% iki 8% nuošimti Pelno.

LIBERTY LAND and INVESTMENT
3301 So. Halsted St, Chicago, III

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
Panedėliais, Utarninkais, Kctvergais ir Subatomis iki 9 vai. vak 
Nedėlloj iki 8 vai. po piet.

Tel.: Boulevard 6775

co

BALTIJOS-AMERIKOS LINU
BMOADVVAY . _______ . ■________ NEW YORK N.Y

Tiesi kelionė be persėdimo ii New Yorko per Libavą 
arba Hambnrg—Eitkūnus

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

“POLONIA” KOVO 30
“LITUANIA” BALANDŽIO 13

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, ILL.

“ESTONIA” BAL. 27
“POLONIA” .......  GEG. 13

K

(“Sietyno” žinios)

Undarokinės verpykla.
Undarokinės (arba Pamū

šio) • dvare Pasvalio ap. jau 
seniau barono Ruopo buvo 
Įtaisyta verpykla ir velykla. 
Tos įstaigos tilpo dideliuose 
muro namuose, kurie senovėj 
karčia-ina buvo paversti. Dirb
tuves vure garo varyklos ir, 
pakilus Mūšoj vandeniui, tur
bina. Per karą dirbtuvė taip 
pat nenukentėjo. Tik apleista 
buvo. Ilgainiui, niekam nepri- 
žiurit, mašinų smulkieji įtai
sai (varis ir geležis) tapo iš- 
voginėla. Beliko tik vieni pli
ki keto (špyžio) mašinų gro
bai. Dirbtuvės stogas netaiso
mas — pusė įkrito: vienos do- 
kalkų šukės beliko.

Tečiau vis dėlto ilgainiui rei
kėtų kam nors tąją verpykla 
velyklą atnaujinti, kad — ne
reiktų to krašto žmonėms kel
tis kur į Vabalninku® už 5 
mylių ar Bauslkėn (slaptom) 
į Latvius taip pat už 5 my
lių. Pirma Undarokinės vely- 
kla gerai uždirbdavo ir nieka
dos darbo nepristigdavo. Gal 
atsiras draugijų ar ko perą t i- 
vų, kurie tucr reikalu susido
mėję, pasirūpins.

KLAIPĖDA.

Klaipėdos krašte kasmet da
romi gyvulių suskaitymai. Šių 
1921 metų suskaitymu ten esa
ma: arklių — 31,471, galvijų 
— 69,956, avių — 23,052, 
kiaulių — 76,980, ožkų — 2,- 
706, truškių — 5840, sparnuo
čių — 255,155, tam skaičiuje 
žąsų 18,016, vištų — 229,694. 
Palyginamai su pernai metais 
arklių sumažėjo kokiu tūk
stančiu, galvijų — trimis tuk
si., užtat kiaulių padaugėję 
net 12,000 taip pat kiek padau-’ 
gojo sparnuočių, ožkų gi — su
mažėjo. Čia taip gi suskaity
ta, kiek tais metais norima 
parduoti gyvulių. Šiemet dėl 
pašaro trukumo siūloma par
davimui galvijų 9,123, kiaulių 
29.298 ir k. Maisto Komisija 
nustatė, kiek šiais metais Jei- 
fti išvežti gyvulių užsienin, 
būtent: 4000 galvijų, 10,500 
kiaulių ir 15,000 sparnuočių. 
Pernai buvo išvežta 12,000 (gal
vijų ir 100,000 kiaulių.

Gyvulių maras. Ta baisioji 
gyvulių liga, iš Rusų slinkda
ma, užgriebė jau Lietuvos ry
tus, bolševikams ten užėjus. 
Lietuvos veterinoriai (apie 26) 
buvo tuomet Vilniuje susispie
tę gintis nuo jos, bet Želigov
skiui užėjus, perkėlė savo dar
bą į Kauną, nustatė kordoną. 
Dabar čia organizuojamos vi
sos priemonės tai kovai. Kau
ne tuo tikslu kviečiamas tarp
tautinis veterinorių kongresas. 
Vokietija bijodama, kad ir pas 
juos nepersimestų maras, siū
losi atsiųsti į Kauną pagalbon 
30 — 40 savo veterinorių.

Riaušininkų sindikatas. Kau
ne įsikūrė Amerikos — Ang
lų —- Liet. Sindikatas kiauši
niams supirkinėti visoj Lietu
voj. šioje bendrovėj, matyt, 
daugiausia akcijų turi * šiokie 
tokie apsukrus verteivos. Sin
dikatas steigia savo skyrius: 
Šiauliuose, Jonišky, ir kituose 
Liet, miestuose — miesteliuo
se. Reikia laukti, kad kiauši
nių kainos dėl to žymiai pa
kils.

ma negu puikus mėlyno ser

tančios spalvos Navy mėlyno

seržiaus siutai, reguliarė kai
na $32.50 drabužiai, subatoi
tik (miera 32 iki 44), už

Kas yra labiau pageidauja-

žiaus siutas Velykoms? štai 
jisyra—Musų vilnoniai nešun

Tel. Canal 55
■ LIETUVIS DAKTARAS 9
■ Dr. J. Sarpalius 9
■ 1424 So. Halsted St |
■ Vai. 10 iki 12; « iki I; 6 iki 8.
■ Nedalioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5098, 
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Telophenci Varde 5081

Dr. M. Stupnicki i 

8107 S. Morgan St Chicago j 

VAJLANDOSi Nuo 8 ild 11 ryte
Lr nuo 6 Ud 8 ▼akar*.

! .. .. ..... ...... ..................’
J,<".1 , .J ...L..*, I IJ'.i'LlJįJgm

■ Telephona Yard« 1682

3 DR. J. KULIS Į 
LIETUVIS

8 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J
■ Gydo viaokiaa ligų motant, vai- S
• kų ir vyrą* Specialiai gydo lim-
* panžiu, senu ir pulaptia-

gu vyra ligų. J
9 8259 So. Halsted SU Chleaga. v 
ILflMIlIRIIIIIIIIIlU

Groseris, Mėsa, Daržoves
Kaušiniai švieži 

nuo ūkės, tuzinas W I V
Sviestas puikiau ACr? 

sias creamerv si YUv
No. 1 Cali ha- j Op 

me, svaras už I Qw

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. StrikoHa

Lietuvy g Gydytojau ir Chimrgu 
Perkelia ofisą j People Teatrą 

1616 W. 47 SU Tel. BoaL 160 
Valandos i 1 iki 8 po plota.

6 iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryte 
Ree. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki plot 
Teiephone McKinley 261

Rolled Rib kepimui, be 
kaulų ar atma- 
tų, svaras "V

19c
Holstein

27c
Rabbitt,
79c
Rabbitt

39c

Žemriešučių svie 
stas, svaras

Suris Smetonos i 
bpand 
svaras

Molasas
gorčius 
kenas

Molassas brer 
’/a gorčiaus 
kenas

Kava Boulevard 
brand 3 svarų ken. &

Holland sil- (P 4 1 Q 
kės pienės I ■ I U

Cod žuvys visa «fl 
žuvis, svaras I wU

Suris amerikoniškasrbir 
žely džiovintas, 
svaras

Pardavimui Subatoj nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. 
po pietų.

Ananasas, didelis 2Yz ke 
nas, paplaskai supiausdy- 
ti, puikios 
kokybės

(Aprubežiuota 3 kenai)
Kava J. O. 

1 svaras
Cottage suris, 

svaras
Amerikoniškos 

muilas 10 
šmotų

Su groserio orderiu $2 
arba daugiau (miltų, cuk
raus ir muilo).

Puikiausia round steak
Sya- 20' Cras v

Pasturgalis ketvirtadalis 
pavasarinio P R V’C
avukę, svaras

brer

33c

29c 
10c 

Žemynos 

55c

Miltai čekiškų rugių % 
statines 
maišas

Medus 1 svaro puodas 
Richardson, 
už

Goki Dust 
lis pakelis . 2 t •

Cornineal E & M. brand
5 svarų 5 "Z r*
maišelis fe f U

Tametos, didelis *3
No. 3 konas Ifcv

45c
dide- 28c

Native Pot, 1CI/,a 
kepimui, švara I ” “G

Pasturgalio ket- OEga 
virtadališ veršio Cvv 
svaras

Pirmagalio ketvirtadalis
veršio, j ^1/2q

PirmagaPo ketvirtadalis
pavasarinio 4
avuko 1«

Puikus Sutinimui vištų-
kai, sva- 28’/2C

Nuo 9 vai. ryto iki
SUBATOJ VISĄ DIENĄ

Švieži žali kopus- 
tai, svaras V G

Krienų šaknys, OCa 
svaras favv

Bananai raudoni ar gel
toni dideli ir gra- 
žus, tuzinas fcUG

Didelis Prieš Velykas 
Išpardavimas 

SILKINIŲ DRESIU
Šios dresės yra naujos ir madingos — 

kiekvienas modelis puikiausiai parodantis 
visas vėliausių madų išvaizdas, palaidų ir 
kvolduotų, taipgi tvirtai padelkos padirbtos. 
Materija, taffeta, crepe de chine, canton cre- 
pe ir mignonette naujausių išvaizdų. Mie- 
ros moterims ir merginoms? — Specialiai ap- 
kainuotos

$2722

3 vai. po pietų bul

3 DR. YUšKA j
3 1900 S. Halsted St. | 

T< Canal 2118

3 Ofisą valandos: nue 10 ryte Iki a
8 vakare. t

Reddencija: 2811 W. 63rd St. < 
Tel. Progpect 8466

tasMur—m m Bilam

vės.
No. 1 Michigan puikus, 

puikus cookeriai 20c 
pakelis

(Nepristatomc)

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akušėras
8203 So. Halsted St., Chicago.

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

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.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisui 2201 W. t2nd St., kampai 
Ijeavitt St Phone Canal 6222. Va
landos! 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114 
W. 42nd SL Phone Lafayette. 4088, 
Valandos nuo 10 iki 12 diena

Rusiikos ir Turkiškos Vidos

3514-16 W. 12th St 
Arti St. Lomia Are. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET 
Tel. Kedsle 8902.

i. Telefonu: Drovai 7U9

r.C.Z. Veželis
Lietavis Denttotu 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tes gatvis J

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

VVAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
VVaukegan, H 

SuihhhhhiuhJhhhhi^^
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NAUJIENOS IŽ±
LfTKUANlAN O Al L Y NKWS 

Publishod Daily sscept Sunday by j 
the Lithuanian Newa Pub. Co« Ine.

' Ikiitar P. firigaltla . I j 
1739 SO; HALSTED ST, 

CHICAGO, ILLINOIS. I I

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Katėsi
|8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chieac*.
$8.00 per year in Chicag*.

8c per copy.
Entered as Second Claaa Matter 

March 17th, 1914, at tho Port Office 
ef Chicago, III., under tha act of 
March 2n<į 1879.

Naujienos eina kasdien, iisklriant 
nedėldlenius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8600. i

(Išsisakomoji Kainai
Chicagoja — paštu:

Mptams ______ __ i i. »■— 98.00
Pusei metų u . . . t-i 4.50 
Trims mėnesiams . m ■ 2J25 
Dviem minėsi ame, ............  1.75
Veinam mėnesiui

Chicagoje — per nešiotojui]
Viena kopija t j , 03
Savaitei . , , 18
Mėnesiui , , n-, 76

1.00

Metams .....................- - - ,
Pusei metų___
Trims mėnesiams , - 
Dviem mėnesiams , 
Vienam minėsiu! , (

Lietuvon ir kitur uisieniuesei 
(Atpiginta)

Metams___  - - - $8.00
Pusei metų ------------- 4.50
Trims mėnesiams 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

17.00
. 4.00 
. 2.00 
.1.50
. .75

Karo padėtis 
su Vokietija.

Prieš 4 d. kovo republiko- 
nams prielankioji spauda 
rašė, kad su naująja* admi
nistracija griežtai persikeis 
šios šalies užsienių politika. 
Pirmutinis jos žingsnis bu
siąs paskelbti taiką su Vo-

kitos šalys neturėtų jokių 
ryšių su sovietų valdžia.

Iš antros pusės, kraštuti
nių komunistų frakcija Ru
sijoje nenorėjo daryti jokios Į go? 
sutarties su Anglija, kaipo 
su kapitalistine valstybe. Jie 
bijojo, kad draugiški santy
kiai su ja gali sudemorali- 
zuoti komunistų partiją, už
krėsti ja buržuazine dvasia. 
Bolševikiško komunizmo 
principams tarimasi su kn- 
pitalistine valdžia, žinoma, | 
prieštarauja.

Bet reikalas privertė, pa
galios, nusileisti ir Anglijos

I atžagareivius ir Rusijos fa
natikus. Anglijai trūksta 
rinkų parduoti savo prekes, 
todėl joje siaučia nedarbas; 
o Rusijos industrija yra taip 
baisiai suirusi, kad be užsie
nio prekių ji visai negali ap- 
seiti. Prekybos atnaujini
mas bus naudingas dalykas 
ir vienai šaliai ir antrai.

Sutartim yra patenkintos 
abi pusės, ir kiekviena jų | 
giriasi laimėjusi pergalę. 
Bet ištiesų tai pergalę lai
mėjo ne Anglijos arba Ru
sijos diplomatai, o ekonomi
niai tų šalių interesai. .

Tie patys interesai privers 
neužilgo ir kitas šalis pra
dėti prekybą su Rusija. O 
Rusijos komunistus jie pri
vers toliaus dar labiaus tai
kytis prie kapitalistinio pa
saulio, kurį jie sakėsi esą 
pasiryžę sugriauti.

Reiškia, žymi dalis balsų 
(apie pusantro šimto tūks
tančių) dingo ne tiktai ne- 
priklausomiečiams, o ir ko
munistams. Kur-gi jie din-

buvo tos “baisios” 
pradžia. Valdžia 
ir leidosi bėgti j 
vesdama paskui

KORESPONDENCIJOS
GRAND RAPIDS, MICH.

Kas pasinaudojo 
skilimu.

Vienok praėjo jau beveik 
dvi savaitės nuo tos dienos, 
kai Hardingas užėmė prezi
dento vietą, o apie taikos 
paskelbimą iki šiol nieko ne
girdėt. Ir negreit mes iš
girsime apie tai, kadangi se
natas jau išsiskirstė.

Amerikos valdžiai butų 
gera 

proga permainyt šios šalies 
užsienio politikos pakraipa. 
Europa pergyvena labai pa
vojingą krizį. Talkininkų 
armijos įsiveržė į Vokietiją 
ir grūmoja sudraskyt ją, 
jeigu ji neišpildys talkinin
kų reikalavimų. Amerika 
turėtų pasakyt talkinin
kams, kad ji nepritaria ši
tam jų žingsniui. Jos žodis 
labai daug svertų.

Bet naujoji administraci
ja nė nemano tai daryti. Ji 
laukia ir žiuri, kuo tas kri- 
zis pasibaigs. Bijodama 
bent kuo paremti Vokietijos 
pusę, ji ir karo padėties su 
ja neatšaukia. Taigi berei- 
kalo buvo tikėtasi ,kad Har- 
dingo politika busianti libe- 
rališkesnė, negu Wilsono.

tik dabar

Prekybos atnauji
nimas su Rusija.

Vokietijos komunistai, pa
gal komandą iš Maskvos, 
suskaldė nepriklausomųjų 
socialdemokratų patriją sa
kydami, kad tuo jie pagrei
tinsią •pasaulio revoliuciją. 
Bet to jų darbo vaisiai rodo 
visai ką kita.

Vasario 20 d. buvo rinki
mai į Prūsų landtagą. Lai
kraščiai, kuriuos mes gavo
me iš Vokietijos, paduoda 
smulkias skaitlines tų rinki
mų rezultatų ,ir jie yra la
bai įdomus. Štai kiek bal
sų gavo įvairios patrijos 
Berline:
Npriklausomoji social

demokratų partija 197,031
Socialdemokratų parti

ja (didžiumiečiai) 221,014 
Komunistų 'partija 112,259 
Demokratai ................ 66,370
Nacionalistai......... 168,135
Liaudies partija .... 120,338 
Ūkio sąjunga........... 45,000
Centras (klerikalai) 40,000

Šitos skaitlinės rodo, kad 
nepriklausomųjų socialde
mokratų partija išėjo iš rin- 

; kimų su didliu nuostoliu, 
i Kada buvo balsavimai birže- 
' lio 6 d. 1920 m., tai ji gavo 
456,667 balsus, o dabar tik
tai — 197,031, t. y. beveik 
tiktai trečdal. Bet Jcam te
ko tie du trečdaliu balsų, ku
riuos pražudė nepriklauso- 
miečiai?

Jeigu jie butų tekę komu
nistams ,tai komunistai ga
lėtų sakyt, kad jie savo tiks
lo atsiekė: atitraukė didžiu
mą darbininkų nuo “oportu- 
nistinės” nepriklausomiečių 
patrijos ir pavertė juos ■“re
voliucionieriais". Bet tuo 
jie negali pasigirti, nes jie 
negali pasigirti, nės jie ga
vo dar mažiaus balsų, negu 
nepriklausomoji socialde-

Anglija jau pasirašė su
tartį su Rusija apie preky
bos santykių atnaujinimą. 
Derybos delei tos sutarties 
ėjo taip ilgai, kad sunku ir 
atsiminti, kada jos prasidė
jo. Keletą kartų jos buvo 
pairusios.
• Kaip Anglijos, taip ir Ru
sijos pusėje buvo daug tos 
sutarties priešų. Anglijos 
konservatoriai priešinosi at
naujinimui prekybos su da
bartine Rusija dėlto, kad jie 
neapkenčia bolševikų ir bi-’mokratų patrija; jie gavo 
josi jų propagandos. Jie tiktai 112,259 balsus.

Dalis balsuotojų, kurie 
pirma rėmė nepriklauso
muosius socialdemokratus, 
šį kartą, delei tų peštynių, 
kurios kilo partijoje, visai 
susilaikė nuo balsavimo. O 

Į kita dalis nuėjo prie dešines
nių partijų.

I Didžiumiečiai socialde
mokratai, pavyzdžiui, gavo 
dabar 221,014 balsų, vietoje 
187,473 pereitaisiais metais, 
t. y. laimėjo apie 33,000. Na
cionalistai gavo 168,135 bal
sus, vietoje 122,492, t. y. lai
mėjo apie 47,000. i Liaudies 
partija prakišo 30,000, bet 
užtai ūkio sąjunga laimėjo 
20,000 balsų, ir centras apie 
4,000. Visos buržuazinės 
pa tr i jos kartu laimėjo 28- 
648 balsus.

Taigi vena dalis tų balsų, 
kuriuos pirma tufėjo nepri-4 
klausomųjų socialdemokra
tų partija, dabar tapo visai 
pražudyta, kita dalis teko 
sheidemanniečiams, o trečia 

X I

dalis — buržuazinėms par-Į 
tijoms.

Tai ve kam patarnavo ko
munistai, suskaldydami tą 
Partiją. /

Antroji Paryžiaus 
komuna..

(1871^ni. nuo kovo 18 d. iki 
gegužės 22 d.)

i šiandie sueina lygiai 50 me
ili nuo tos dienos, kai įvyko

I Paryžiuje darbininkų sukili- 
ntaš, kurio rezultate tenai įsi
kūrė revoliucinė valdžia, po 
vardu Komuna. Tai buvo antra 
tokia valdžia Paryžiuje. Pir
mutinė Paryžiaus Komuna at
sirado didžiosios Prancūzų re
voliucijos laiku, 1792 m., ir iš
gyvavo dvejus metus.

Darbininkų sukilimas Pary
žiuje 1871 m. įvyko kaipo- pa
sekmė Francuzų-Prusų karo. 
Tą karą Francija pralaimėjo. 
Jai buvo padiktuotos sunkios 
taikos sąlygos: didelė pųiigiška 
kontribucija, atsižadėjimas pro
vincijų Elzaso ir Lotaringijos 
ir laikina dalies Paryžiaus oku
pacija priešo armijomis. Val
džia priėmė tas sąlygas, bet pa- 

| ryžiečiai priešinosi joms, ir 
tarp valdžios ir Paryžiaus pa
sidarė delei to labai įtempti san 
tykiai, kurie pagalios privedė 
prie ginkluoto susirėmimo.

Artimiausioji sukilimo prie
žastis buvo ta, kad vaklžia tuoj 
po taikos pasirašymo pasiryžo 
nuginkluoti Paryžiaus naciona- 
lę gvardiją, kuri savo didžiu
moje susidėjo iš proletarų 'ir 
smulkiųjų buržujų. Tos gvardi
jos valdžia taip bijojo, kad ji 
nedrįso nė sušaukti parlamen
tą Paryžiun; ji paskyrė jam 
vietą susirinkti Versailles’uje, 
šalę Paryžiaus. Bet kad pilnai 
apsisaugojus nuo paryžiečių, 
tai valdžios galva Tiers palie
pė reguliariai kariuomenei 
dvieni dienoms prieš atidary
mą parlamento pasėdžių slap
tai paimti kanuoies, kurias tu
rėjo nacionalė gvardija.

Tai buvo kovo 18 d. Apie 
trečią valandą ryto keletas ka
riuomenės pulkų užėmė Mont- 
martre distriktą, kuriame sto
vėjo niekieno nesaugojamos 
kanuoies. Per klaidą fečiaus 
buvo užmiršta atsivesti arklių, 
kad nuivežus tas kanuoies. Kuo
met dalis 
j ieškotų paryžiečiai,
kas dedasi, ėmė rinktis iš vi
sų kraštų miesto ir atkalbinė
ti kariuomenę, kad ji nejudin
tų kanuolįų. Ir kariuomenė 
paklausė. Generolas Lecomte, 
kuris liepė kareiviams šauti į 
beginklę minią, tapo pačių ka- $500 vertes.

Ireivių suimtas ir ant vietos 
nušautas.

Tai tokia 
I revoliucijos 
persigando 
VersaiMes’ų,
save tą dalį kariuomenės, kuri 
dar paliko ištikima jai. Jeigu 
paryžiečiai, butų tuojaus ėję 
ant Versaillos’ąus, tai valdžia 
veikiausia ndbutų galėjusi at
siginti, nes kariuomenė nebūtų 
priešinusi jiems. Bet Tiers ga
vo progos be kliūtų pabėgti 
ir perorganizuoti Ibei sustiprin
ti savo kariuomenę. Vėliaus, 
kada sukilėliai nutarė pulti 
Versailles’ų, tai valdžios ka
riuomenėje jau buvo kitoks 

lupas, ir jie buvo atmušti.
Paryžius tuo bildu paliko be 

valdžios. Niekas nebuvo tuo 
taip nustebintas, kaip patys pa
ryžiečiai. Jie anaiptol nebuvo 
rengęsi prie sukilimo. Bet da
bar reikėjo kam-nors paimti 
miesto tvarkymą į savo ran
kas. Nesant kitokios organiza
cijos, kuri butų galėjusi atlikti 
tą uždavinį, valdžios vietą lai
kinai užėmė nacionalės gvar- 

Idijos centralinis komitetas, su
sidedantis iš 60 narių.

į Kovo 19 d. jisai susirinko, 
[kad apsvarščiius, kas daryt. 
Po ilgų ginčų centralinis ko
mitetas nutarė pirmiausia atsi
liepti į Paryžiaus gyventojus ir 
paskirti miesto valdybos (ko
munos) rinkimus. Pradžioje 
rinkimų diena buvo paskirta 
ant 22-os kovo, paskui perkel
ta ant 26-os. Nacionalinės gvar
dijos centralinis komitetas ne- 
sisavino teisės valdyti Paryžių; 
jisai žiurėjo į save tiktai kaipo 
į vadovauto]ą valdžios, kuri 
turi būt paskirta visuotinu pi- 

| liečiu balsavimu. . , j
Laikraštyje “Journal Offi- 

ciel de la Republicjue Francaį- 
se sous la Commune” komite
tas paskelbė kovo 20 d. seka
mą atsišaukimą į Paryžiaus gy
ventojus: I

“Už trijų dienų jus busite 
pakviesti pilniausioje" laisvė- I 
je išrinkti Paryžiaus miesto 

s atstovus. Tuomet tie, kuriuos 
nea įdedamas reikalas priver
tė paimti valdžią, atiduos 
savo galią į žmonių išrink
tųjų rankas.” |
Ir komitetas išpildė savo pri

žadą. Kuomet susirinko visuo
tinu balsavimu išrinktoji mies
to valdyba, jisai pasitraukė iš |J 
savo vietos ir pasiliko 
kaipo karinė įstaiga po 
nos kontrole.

Paryžiaus sukilėliai, 
matome, tvirtai stovėjo ant de- 
mokratybės pamato, pripažin
dami vyriausiąją galią žmonių 
išrinktajai visuotinu balsavi
mu valdžiai. Šitame punkte jie 
principaliai skiriasi nuo dabar
tinių Rusijos komunistų bei jų 
pamėgdžotojų kitose šalyse. O 
betgi Friedrichas Engelsas, pa
minėdamas 20-metines Pary
žiaus Komunos sukaktuves, ko
vo 18 d. 
ją:

“Ar 
žinoti, 
rialo diktatūra? Pažvelgkite 
į Paryžiaus Komuną. Tai bu
vo proletariato diktatūra.”

proletariato 
ir Engelsas 
kad ji turi

tiktai
Komu-

kaip

1891 m., paraše apie

jus ponuliai, norite 
kaip. išrodo proleta-

Kalbėdami apie 
diktatūrą, Karksas 
anaiptol nemanė, 
reikšti panaikinimą visuotinos 
ir lygios balsavimo teisės arba 
demokratjos apskritai.

(Pabaiga bus ryto)

Vaikai pavogė automobilių.

kareivių nuėjo jų 
išgirdę

Vakar tapo sugauti du vai
kai, vienas 16, o kit^s 17 me
tų, kurie važinėjo4 su vogtu 
automobiliu. Vaikai, sako, pa
vogę tą automobilių nuo pir- 
mųųj vagiui kurie buvo pavogę 
nuo John Karietzo. Suimtieji 
uždaryti kalėjimai! už vagystę.

Kailiai pavogti

Vakar anksti rytą vagys įsi
veržė į kailių krautuvę, 31 So. 
State gatvės, ir pavogė kailių

| Kovo 5 dieną Dailės Cho
ras buvo suruošęs draugišką 
vakarėlį Lietuvos Sūnų drau
gijos salėj. Vakarėlis buvo su
rengtas tikslu, kad naujieji 
nariai, ypač jaunos merginos, 
turStų patogios progos arčiau 
susipažinti tarp savęs, o taip
jau ir su senesniais nariais. 
Jaunimo susirinko gražus bū
relis. Dainuota, linksmintasi, 
žaista įvairių žaislų. Netruko 
nei skanių užkandžių, kurių 
draugė B. Raibutė parūpino. 
Viskas buvo malonu, iki tą 
malonų visų ūpą sugadino ne
senai pasirodęs čia gerkločius 
rrrevoliucionierius Kad visi 
susėdo aplinkui stalą užkąsti, 
tasai svečias, niekieno nepra
šomas, atsistojo ir ėmė drož
ti spyčių, keikdamas visa ir 
viską tokiu klykiąinu balsu, 
tartum čia jį kas nors butų 
už gerklės paėmęs. Ir rėkė tol, 
kol pamatė, kad kambary jis 
vienas bepaliko... Stebėtina, 
kaip kiti karštuoliai nesusi
vokia, kad visam yra laikas ir 
vieta. — Girdėjęs.

Žūtis pralaimėjo bylą
Resorcino kompanijos vedėjas 
rastas kaltu už neteisingą su

areštavimą Juškos.

(Keletas menesių atgal 
“Naujienose” buvo plačiai ra
šyta apie nesutikimus, kilusius 
lietuvių Resorcino Cheminėje 
Kompanijoje. Buvo rašyta, kad 
p. Pijus J. Žuris, kuris įsi
skverbė į tos kompanijos vedė
jus, užvedė bylas prieš darbi
ninką Jušką ir prieš Dr. R. 
Pocių, kurio vietą 
ėmė.

Dabar gauname' 
naujasis Resorcino 
jos vedėjas ne tiktai nieko ne
pelnė, skųsdamas Jušką, o da 
ir pats tapo jo apskųstas ir ras
tas kaltu, — nežiūrint to, kad 
p. Žuvį rėmė konstabelis ir

Žuris už-

žinią, kad 
kompani-

Žemiau dedame aprašymą 
bylos, kurioje Juška buvo kal
tintojas, o Žuris — kaltina- 
masai, paėmę jį iš Phoenix- 
villc dienraščio “The Daily 
Republican”.)

šiandie buvo tardymas Vai-kokius ten sampelius. Bet jis 
torio Juškos ir Pijaus J. Žu
lio, Resorcino Cheminės kom
panijos prezidento, bylos. Juš
ka skundė žurį ant $10,000, 
už padarytą jam nuoskaudą, 
kadangi jiastarasis buvo ap
kaltinęs jį vagyste ir neteisin
gai suareštavęs. “Jury” susidė
jo iš dvylikos asmenų.

Spalių 19 d., 1Q21 m. Žuris 
išėmė varantą Juškos arešta
vimui už tai, kad jis neva pa
vogęs Resorcino kompanijos 
chemikalų $500 vertės. Juška 
stojo teisman spalių 21 d. Pa
skui teisinas tapo atidėtas iki 
spalių 27 d. ir vėl — iki lap
kričio 23 d., kol pagaliau Juš
ka buvo paliuosuotas delei sto
kos patikimų prirodymų.

Teisme Juška pareiškė, kad 
jis yra S. V. pilietis ir buvo 
Resorcino kompanijos pasam
dytas trims metams ir turėjo 
su kompanija kontraktą dirb
ti ligi gegužio 29 d., 1921 m. 
Kada toji dirbtuvė buvo prie 
Perkiomer Junction, jo pa
reiga buvo tvarkyti modelius 
(samples). Rugpj., 1917 m. jį 
nusamdė išdirbinio kompani
ja Pcrkioiner Junction’e. Rug
pj., 1920 m. ši dirbtuvė užsi
darė, o jis buvo parkeltas dirb
ti prie Cheminės kompanijos, 
Ironsidėse. Vėliau jis buvo at
leistas; o spalių mėnesyje, 1920 
m. jis tapo apkaltintas už va
gystę ir suimtas Main gatvė
je, Phoenixville. Tada valdžios 
agentas, kuris neturėjo varan- 
to, nugabeno jį į policijos bu
tą. Vėliau jam pasakė, kad buk 
jis. esąs paėmęs sampelių, ir 
perskaitė jo varantą. Taippat 
valdžios agentai neturėjo va- 
ranto (leidinio) krėsti jo kam
barį, bet jie krėtė. Paskui Juš
ką nuvežė į Žurio ofisą ir Val
stijos policija pareiškė jam, 
kad, jei jis nepasakys teisy
bės apie vagystę, tai jie už
muš jį. Taipjau valdžios agen
tai, klausinėdami jo, sakė, kad 
jie maną įkalinti jį dešimčiai 
metų. Juška buvo užrakintas j 
kamerą, iki valdininkai paval
gė vakarienę. Paskui jie vėl 
įsodino Jušką į automobilių^-jr 
liepė jam giedoti: “Sudiev, 
Phoenixville, ilgai aš tavęs ne
bematysiu.” Tečiau Juška ne
giedojęs, nes nejautė noro gie
doti. Tada jisai tapo nugaben
tas į Collegeville ir čia jam 
buvo siūlyta pinigų ir geras 
darbas, jei jis sakysis pavogęs 
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atmetė pasiulyma ir sake, kad 
jis esąs pasiryžus * tiesą saky
ti. Vėliau tą naktį jį nugabe
no į Pottstown ir užrakino. 
Paskui vėl jis buvo baugina
mas didele bausme, jei jis ne- 
prisipažinsiąs prie vagystės. 
Rytą policija pasakė jam, kad 
ji esanti pasirengus jį nušauti 
arba pakarti. Be to jis buvd 
palaikytas už bolševiką ir gąs
dinamas trimis dešimtimis me
tų kalėjimo. Bet pagalios jis 
.tapo ant kaucijos išimtas ir, 
nesant patikimų prirodymų, 
visai paliuosuotas.

Juška yra 25 metų, ir jau 
septyni metai kaip Amerikoje 
gyvena. Jo kontraktas buvo 
padarytas, kad jam butų mo
kama 70 centų į valandą, o 
paskui po tokio apkaltinimo 
jis negalėjo gauti dhrbo ir sa
vo advokatui turėjo užmokė
ti penkiasdešimts dolęrių. Kau- v 
cijos $500 <už jį buvo uždėjęs ' 
Juozapas Skorupas.

Tardant, Juška sakė, jog jo 
darbas buvo nešioti iš ekstrak- 
toriaus į laboratoriją sampe- 
lius. Į darbą jis atvykdavo dvi
račiu. Jis užsigynė paėmęs 
nors vieną sainpelį ir sutikęs 
Dr. Pocių tos dirbtuvės kieme 
nakties laiku.

Tardymas tęsėsi visą dieną. 
Kaltinamojo pusėje liudijo 
Žiuris, konstabelis Geo. Camp
bell ir valstijos policijos na
riai Northaere ir Evans.

Prisaikintieji teisėjai išnešė 
nuosprendį, kad Juškai turi 
būt užmokėta $720.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Namu Ofiaat

3323 S. Hilitid St.
Tel. Boulevard 1310

Mietto Ofi/at

127 N. Deirborn St.
Tai. Central 4411

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietaris Gydytoja* ir Chirurgas 
25 East VVashingtoa St. 

Marshall Field Annes 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8862 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spindydiai. Phone Armitage 2011 
Rezidencijos telef. Albany 8716

ŠEIMININKES UŽDUOTIS DAUGELY] NAMU
UŽLAIKYTI ŠEIMYNĄ PER GAVĖNIĄ

Niekas kitas, kaip tik šeimininke arba motina gali apkainuoti 
sunkumą sąlygą užlaikyme savo šeimynos per gavenės laiką kiekvieną 
metą. Persiskyrus su visokios rųšies mėsa, žuvis, kiaušiniai ir daržovės 
yra paimtos užlaikymui gyvasties ir sveikatos per ištisas septynias 
savaites. Tada yra galutina užduotis kiekvienos šeimininkės pagaminti 
pagal savo gerinusį supratimą tam tikrai aprubežiuotus valgius gerais ir 
maistingais.

Šeimininkės gana pasekmingai gamina visokius gerus ir maistingus 
valgius, vartojant Mazolą. Visokios rąsies žuvis, kiaušiniai, bulvės ii

• daugelis kitą daržovių, sutaisytą su Mazola, duoda daugelį gerų ir 
maistingų valgių. Net ir silke, su cibuliais iškepta Mazoloje, padai o 
valgį, tinkantį net karaliui.

Mazola yra labai ekonomiška. Ji yra lyginai taip gera, kaip ir 
olive aliejus, bet tik prekiuoja daug mažiau, kadangi jums nereikia 
mokėti įvežimo mokesčių už ją. Ji užsilaiko gera visur, neatsižvelgiant 
į temperatūrą, ir nėra reikalo ją laikyti ant ledo.

' * Laike kepimo nei vienas lašas nenueina veltui. 
Ta pati Mazola gali biiti naudojama kepimui net po kelis 
sykius, nes laike kepimo kokių nors skirtingų dalykų ji 
neatmaino savo kvapsnio.

Mazola parsiduoda kiekvienoje 
geresnio groserio krautuvėj, po pusę 
kvortos, kvortą, pusę galiono ir 
galioną mieros blėšinėse.UŽTIKRINAME

Jeigu jus nebusite pilnai užga
nėdinti gerumu ir ekonomiškumu 
Mazolos, jūsų krautuvninkas sugrą
žins jums pinigus.

CORN PRODUCTS REFINING 
COMPANY

17 Battery Place, New York.

b A
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Lietuviu Rateliuose

Išsipuoškit Namus ant Lengvų Išmokesčiy

ruri

Taliphuud;

BURNSIDE

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

UŽMUŠĖ LIETUVI

Chieago

Yardi 4817 
ard 0437

speci 
aliai

Sankrovos 
kaina tik

gimui 
tone.

per 3

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

Viktorija 
Malinauskiene

TH1S 
PERNERY 

4.45

Abi pušiai dėvėjami overko- 
tai, kurie parsidavingjo po $75.. 
00, $85.00 ir $100.00 Mieros nuo 
86 iki 46. Tamistos pasirinkime 
Už $30.00.

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

Atdara vakarais iki 8 vaL, 
Nedeldieniais iki 8 po pietų.

S. Gordon
1415 S. Halsted St

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojai ir CMnurgai

IMT W. SI it. kam*. Manhffeld iv. 
Valandom iki 9 ryto, nw 8 iki 

4 ir nui 7 Ud 8 vakar*
Tai. PrMpact 1187

DOMICĖLĖ ŠILAINIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 16 d. 1 vai. nakties. (Mir
ties priežastis — važiavo auto
mobiliu ir susidūrė su gatveka- 
riu) Velionė buvo 37 metų am
žiaus. Iš Lietuvos paėjo Kauno 
rėd., Telšių ąpskr. iš Sados. 
Amerikoje išgyveno 13 metų. 
Paliko dideliame nuliudime brolį 
Kanstanta, Vainauską ir du kū
dikiu (vaiką 10 metų, mergai
tę 9 m., nes jos vyras buvo už
muštas 8 metai atgal dirbtu-

Tąlefonaa Pullman 866
DR. P. P. ZALLYS 

Lietuvyi Dentistai 
10861 S. Michigan Avw Ronlaad

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

»• DENTTSTA8 \
1821 So. Hahrted St., CNeag* 

kampas 18th St
Valandos: 9—12 ryto ir 1—f ’
r Phone Canal 267

Auksinius Bondsus 
Galima gauti pirkti 

šiokius:

Tai. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS 

Lietavy* Gydytojas ir CMrargafl 
10900 Michigan Av*, Roselanda, 

Vai. 10 iki 12, 2 iki 6 ir 6:80 
1 iki 8:80 vak.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 matai 

Oftyai:
8141 S. Morgan SU kerti 12 81

Chieago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moterišką ir Vyrilką.
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8
vakaro, Nodiliomia nuo 9—9 

I*o pint
Telephona Yardi 687

Ir vii mes pasirengę paaukauti už sankrovos lėšas, keturiasde
šimta augštos rųšies Victrolų, kokius tik gali gąut pirkt vertės iki 
$260.00, ūš taip pigiai kaip $85.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tą ir deimanto adatą veltui.

Šios Vinrolos yra visiškai naujos ir turi dešimties metų raš
tišką dirbtuves gvaranciją. Tik pagalvok apie tai, dideli augštos 
rųšies gvarantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $35.00. 
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 Tapęs t ry 
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, 

Bervvyn, South Chieago, Hammond, Harvey, Hindsdle, Glencoe, Chi
eago Hights, Gary, Lyons, Bbie Island, Summit, Bellwood, Bam
bant, Elgin, Aurora, ir tt., taipgi siunčiame per C. O. D. Priimame 
Liberty Bondsus.

Atdara kas vakaras iki 9 vai., nedėliorais nuo 10 iki 4 po plotą 
NATIONAL STORAGE COMPANY 

Viršiausia sauk r o va ir pardavimo kambario
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės__________

LIETUVIS DENTISTA8
2201 W. 22ad & So. Leavitt 84* 

CHICAGO.

htGHaa, kada pra* 
nyksta ragijima*

' B 21 T£,rt«jKai 
pagalintą Uph- 
tbalmomoter, Y* 
patinga doma sth 

* kreipiama j vah
kuo. VaL: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis, nuo 9 Ud 12 dieną, 
4649 S. Ashland Avė. kauto. 47 84.

Roller Skates vai
kams ir mergaitėms.

Union Hardware, ant 
šruotų, tinka bile prie 
kokio kojos dydžio. 
Speciališkai fiJJ) /*Q 
pora

L. Klein, 3as floras.

TeL Austin 787
DR. MARYA 

DOW1ATT—SASS.
Kątik sugrįžo Iš Califomijos Ir 

▼41 tę» savo praktikavimą pa N* 
8208 W. Harriton 84.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—1 
vakare išskiriant nedSldisains,

Dr. A. R. Blumonthal
AKIU BPHCIALJBTAS 

A*** .

C PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpa laiku, 
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime 
taksą. ' .
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokią atidėliojimą ir be. jokią nuosto- 
Ii U. Naujienų čekiai Lietuvoj yra gfe- 
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

C® NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti. • ' 
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujieną 
ofise duoda laivakorčią skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVIČIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.

itiie varytosios, o taipjau ir 
visus instrumentus.

= Subatoj, kovo 19 dieną, 
laisvamanių kunigas M. X. 
Mockus laikysiąs čia .pamok
slus ir rodysiąs naujų paveik
slų apie dievus, šventuosius ir 
prakeiktuosius. Kviečiasi jį Čia 
S. L. A. 63 kuopa. Pamokslai 
ir paveikslų rodymai bus J. 
Mačiukevičiaus salėj, 1036 E. 
93rd St., kaip 7 vai. valcaro.

— B. B. J.

PADĖKOJIMAS.
Lietuvos Dukterų Draugija 

taria nuoširdų ačiū p. M. Mei- 
dažiui už paaukojimą svetai
nės vakarui, kurį ųiusų drau
gija renge kovo 13 dieną Lie- 
tuvos gynimo naudai. Ači,ų 
taipjau visiems artistams, da
lyvavusiems vaidinime “Gėna- 
vaites”, ir komiai jd!, kurie rū
pinos to vakaro surengimu.

Vakaro pajamos tokios:
Už tikietus $233.00; už ba

rą $33.40; už garderobą $6.60. 
Viso $273.00.

Lietuvos Dukterų DJa.

Misingio lovos — paran 
kiausios ir geriausio 
singio lovos; verte 
tokia buvo 
rėmai 
dideliais palukais 
satino ir polot 
Extra spe 
cialiai

Nuošimčiai išmokami 
du kart į metus, kovo 1 
d. ir rugsėjo 1 d. Išsi
baigia į tris iki dešimts 
metų. Šie bondsai yra 
užtikrinti ir saugus ne
šanti tikrai geras įeigas. 
Mes patariame šiuos 
bondsus tamistai ir kvie 
čiame pasinaudot įne- 
šant savo taupymą juos 
na. Rašyk arba kreip
kis musų ofisan.

Laidotuves įvyks iš namų 1979 
Canalport avė., Subatoj, Kovo 
19, 9:00 vai. ryto į Apveizdos 
Dievo bažnyčią, o iš ten į Šv. 
Kazimiero kapines.

Giminės, draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukus 60 metų amžiaus. Mi
rė kovo 16 dieną, 9 vai. iš ryto. 
Paėjo: Kauno rėd., Šiaulių aps., 
Gruzdžių parap., Kantoros dva
ro; vyrą palaidojo Lietuvoj 
1909 metuose. Atkeliavo Ame
rikon 1913 m., 9 d.'Jiepos. Pali
ko dideliame nuliudime 3 dukte
ris ir 1 sūnui Marijoną Mar- 
kunienę, Oną šiušienę ir Zofi
ją Žukauskienę ir sūnų Juozapą 
Malinauską. Laidotuvės atsibus 
Subatoj, kovo 19 d., 9 vai. iš ly
to i šv. Antano bažnyčią Cicero, 
III., o po pamaldų į Šv. Kazimie
ro kapines. Lavonas randasi po 
No. 1436 So. 48 Ct. Cicero. Mel
džiame gimines ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. Palieka 
nuliūdę dukterįs, žentai ir sūnūs 
Juozapas. JUOZAPAS SKRIPKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
(traukinis užmušė) Kovo 15, 
1921. Velionis Kauno rėd., Kre
tingos apskričio, Linkimų par., 
Judeikių kaimo, 37 metų am
žiaus. Paliko dideliame nuliudi
me moterį Oną ir sūnų Juozapą 
2 metų ir 1 mėn. Lietuvoj liko 
motina ir du broliu, Kastantina 
ir Kazimierą ir dVi seseri Jievą 
ir Moniką.

Lavonas randasi 311 E. 116th 
St. Laidotuves įvyks Subatoj, 
Kovo 19, 9:00 vai. ryto iš namų 
į bažnyčią, o iš ten į šv. Kazi
miero Kapines.

Giminės, draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę materis, 
Ona ir minus Juozapas.

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Deattote»—
8881 8. Halited St., Chieago, III

x Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

dėlės mieros; gal 
ofnpjA B^OnZĮUBA 
np oąajA; Jouįėąod 
-{P — ŲUJ0UJ3J
rbo; mahogany 
baigimo; kojos 
gražiai ištekintos 
ir tvirtai sujungr

Re* 1189 Indapendeuco Blvd. Chicagt
Telephona Van Buren 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyriškų^, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3854 So. Halsted St. Chicagt
Telephone Dr ver 9693 

Valandos: 10—11 iy j; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliojus 10—12 dien*

Queen Anne Tapestry seklyčios 
setai — kaip ant paveikslo — padary
ta tvirtais rėmais su Queen Anne lai
kų stulpeliais ir kojomis; mahogany, 
minkštomis apačiomis, dideli šmotai, 
priimnųs sėdėjimui; springsų kraštai 
jr palaidomis paduškonlis; atsirėmi- 
mas puikiausio tapestry kokybės; did
žiausios vertės už 1

senai 
visi 2 colių 

su labai gražiais ir 
; dryžo 
baigimo.

$34.50

Ir pas mus siaučia nedar
bas. Žmonės vaikščioja dirbtu
vė nuo dirbtuvės, tikėdami ir 
netikėdami, kad priims kur 
dirbti. Ir visur gauna atsaky
mą: not to-day! Pasitaiko, kad, 
nežinodami, darbo jieškoti at
vyksta čia ir iš kitur. O dar
bo nėra!

DR. CHARLES SEGAL 
Praktiknoja 15 metei

OfiMJ
4729 So. A.hland At*, 8 lebM 

Chieago, Dlinote
Specialistas džiovai 

Moteriiką, Vyriikv fe 
Valką Ligą.

OFISO VALANDOS:
Kuo 10 iki 12 v. ryt*, nu« ■ 
Ud 5 ▼. po piet ir nuo 7 Ud 8:M 
vaL vakaro. Nedilioniii na 
18 ral. ryte Iki 1 vaL p« pia* 

Telefonai Draial 2888

Tikros odos setai — stambus 
mahogany baigimo rėmai; ge
riausio subudavoiimo; trijų 
šmotų; springsų ir supančiomis 
apačiomis; aprubežiuotas skai
čius. Kaina speci- 
aliai .................... 1

TeL Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS 
Gydytoju ir Chirurgu 

VALANDOS: #—12 ryk 
8—9 vikaro.

8803 So. Morgan Street, 
Chieago, BĮ.

“GENAVAITfi” ,
Lietuvos Dukterų Draugy

stės tupeščiu praeitą nedčMie- 
nį, kovo 13, buvo vaidinama 
Meldažio salėj “Genavaitė.” 
Nors oras buvo blogas, lijo, 
žmonių vis dėlto prisirinko 
pilna salė taip, kad nepakako 
kėdžių ir daugeliui teko sto
tiems pastovėti. Tie, kuriems 
nebeteko sėdynių, buvo bepra
dedą garsiai protestuoti, bet 
pirmininkei išėjus ant pagrin
dų ir 
kėdės 
tos ir 
gauti, 
vaidinimas pavyko labai gerai; 
žmonės, kuriems toko stovėti 
dėl kėdžių stokos, užmiršo vi
sai apie, tai, sekdami vien tai, 
kas dėjosi ant pagrindų. Visi 
lošėjai savo roles išpikle la
bai gerai.

Šis spektaklis buvo suruoš
tas Lietuvos gynimo reikalui. 
Manoma, kad pelno liks nema
ža. Gero pasisekimo Lietuvos 
Dukterų Draugijai.

— Ten Buvęs.

Seredoj, kovo 16 dieną, 8 
vai. ryto Santa Fe goležkelio 
dirbtuvėje prie 47-los gves ir 
Archer avė. vimdąs sutrypė lie
tuvį C. Janėną, kurs diibo čia 
kaipo “svičmouas.” Baisiai 
vindo sulanldylas nelaiminga
sis į keletą .minučių pasimirė.

Nesenai tam pačiam vindui 
apsivertus du darbininkai len
kai buvo baisiai garo apšiltinti, 
taip kad nuo apšulininio vie
nas jų mirė. —J. Griunas,

Seklyčios stalai.
Jacobean aržuolo, 

dideliu viršum; 6 pė
dų išleidžiamas; stam
bi apačia. William ir 
Mary mados. Specialė 
kum. $38.75

Krėslai tinkanti prie 
stalo Spardsh odo*, 
slip. s?<ly- C* f* C 
nė m-, viena *V,UU

atsiprašius, kad visos 
iš visų namų singaben- 
daugiau jų nebegalima 
publika nurimo. Patsai

šviesą ir pajiegą suvedama | senus ir naujai namui, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant itmokSjinao.

Pirmutini Lietuvių Elektrai Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO^ I n c.

A. BARTKUS, Prea.
1119 W. 47th St TeL Boulevard 1892. Chieago, BL

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

DENTISTAS
Mm savo darbą gvaraataojami 

Kalbame visai Europilkai kalbas. 
8804 So. Kedrie Avė., Chicag* Ilk

Arti 88-th Street

(Per telefoną nei 
laišką, neišpildo
me orderio).
Valgymui Stalai 
tikro aržuolo; 
Rolden baigimo; 
6 pėdų išleidžia
mas viršus: stam 
bi apačia, žemiau 
šia kaina 5 metų
"$16.75

Canal 257
Naktinis Tek Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
6TDTT0JAS IB ĮCUBRMA* 

Valandos: 1D Iki 12 ryte; 1 iki 4 H 
pint 6 iki 9 vakare 

MedUiomls nuo 9 Ud 12 ryt* 
1821 S. Halsted St, 

Kampas 18 ir Halsted 81

DR. M. HERZMAN 
RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 89 
metu kaipo patyręs gydytojas, cbl- 

ir akuieria.
ydo aitrias ir ehroniikas ligas, 

vyrų, moterų ir vaiką, pagal nau
jausiai metodas X-Bay Ir MtoMus 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijal 18K % 
18th St., netoli Kiek St, 

VALANDOS: Nuo 10-12 piet* 
Ir nue 6 Ud 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 867

Naktlmii: Drezel 
, 950 - Drovai 4186 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted 84. 
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 va), rak.

Loop Office Building

Liberty Land&InvestmentCo.
3301 So. Halsted St., Chieago, III

Tel. Moeroe «d4

' DR. W. F. KALISZ 
Specialamas: Moterį ligos Ir Chirargijs

1145 MILWADKEE AVK. CHICAGO.

Žaislai.
Uždavinys No. 1.

Štai aritmetikos uždavinys:
Pas. barzdaskutį atėjo, vie

nas paskui | kitą, trys vytai, 
skustis. Kad pirmutinis, nu
skustas, paklausė, kiek turįs 
užmokėt, skutėjas atsakė: Eik 
tamsta prie registerio, atsida
ryk, suskaityk, kiek ten yra 
pinigų, įdėk tiek pat, kiek ten 
bus, ir pasiimk 40 centų pe
što.” Nuskutęs antrą liepė įdėt 
į tą patį registrą tie?k, kiek 
ten bus, ir pasiimti vėl 40 
centų rešto. Trečiajam vyrui, 
nuskutęs, liepė padaryt tą pa
tį. Kai 
jas priėjo prie registerio mi
škai ty t savo uždarbį, tai re- 
gisteryj nerado nei cento. 
Klausimas: kiek pinigų buvo 
registeryj prieš įmokant kiek
vienam vyrui atskirai?

Kas pirmutinis išris šį už
davinį ? Pabandykite. Atsaky
mus siųskite Naujienų Redak
cijai. Jei niekas nesugebes iš
rišti, atsakymas bus paskelb
tas neužilgio. —

= Tas munšainas visur 
žmonėms bėdų daro. Daro ir 
pas mus. štai net trys lietu
viai pakliuvo į siųstus. Du pa
gavo bevežant munšainą, o į 
trečiojo lietuvio, niekam ne
sant namie, įsilaužę kabakinin-

Englander Day lovos — visos 

plieno, nerūdijančiais rėmais; 

gvarantuotos Icnciuginės sprin
gs©; pagalve ir čienikas užden- 

pasirinkime gerumo cre- 

Speci aliai $28.75 
dienas...........

Liberty Land&InvestmentCo.
7 / Duoda tamstai progą

paskolint savo taupymą 
/ ant 7% (septynių nuo- 

šimčių) Vidurmiesčio 
Ofisų Namo Corporaci-
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NAMAI-žEMfi

iž

REIKIA pusininko į instaigą rakan 
IR VOT M A IT URM A įdirbimo. Turi būt pirmos kle-ii\ v r-L, i gos susipažinęs sumašinomis arba ge-

Dramos Kursų trečias vaka- ras biznierius. Gera proga,* geram 
rn« npdėlioi knvn 20 d 1021 vyrui P^y^binti savo pinigus. Turas iu (ienoj Ko\o ZU u. rį bent keletą tūkstančių do-
(Verbų nedėlioj.) Hull House lerių. Jei esi interesuotu, gausit in-
Polk ir Hatatpri Pradžia 7•20 formacijų su geriausiu užtkrinimu.1OIK ir Haistea st. t raazia z..w, AtsiSaukite tik laišku į Nauienų ofi

są po No. 229.

PARDAVIMUI
NETIKĖTA PROGA

v. v. Vakaras žadu būti dar in- 
domesnis negu du buvusieji. Jų 
Direktorė U nė Babickaitė sceno
je stato tris venaveiksmius vei
kalus iš kurių du pirmų kartų 
Amerikos lietuviuose 1) Kerėji
mo Garsai idilija su muzika 2) 
Alkanas Jonukas, labai linksma 
komedija 3) Likimo bausmė — 
drama. Visus maloniai kvieča 
skaitlingai atsilankyti.

Kursų Administracija.

~'J**5

JIEŠKO KAMBARIŲ

PARDAVIMUI RAKANDAI NAMAI-žEMfi
PARSIDUODA rcstaurantas. 

Norinčiam pirkti, gera įproga. 
Savininkas važiuoja Europon. 
Kreipkitės:

1947 So. Halsted St.

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.

PARDAVIMUI labai pigiai iš prie
žasties savininko senatvės ir ligos— 
6 pagyvenimų naujas, 3 metų kampi
nis mūrinis namas po 5 ir 4 kamba
rius, garu apšildomi, visi trimingai 
kietmedžia ir vėliausios mados visokį 
įtaisymai. Automatiškos lovos sieno
se jbudavotos. Dabar kainuotų toki na 
mą $38,0000.00. Renda neša $3,500.- 
00 j metus. Turi būt parduota šią sa
vaitę tik už $23,500.00 su mažu įmo- 
kėjimu, o likusius, rendos pabaigs mo
kėti. Klauskit J. Zacker, 
LIBERTY LAND & INVESTMENT

COMPANY, 
3301 So. Halsted St.

PADAVIMUI dvi geros cottage: 506 
W. 42nd st. 6 kambarių. $^,200. 510 
W. 42nd St. 7 kambarių $2,000. Vanos 
gasas, duosime ant išmokėsčio.

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

Jos W. Hough and Son,
4166 So. Halste/l St. Virš Stock Yards 

Savings Banko

PARDAVIMUI pigiai 3 krėslų bar- 
bemė su pool-room, 3 biliardiniai sta
lai, priežastis pardavmo patirsit ant 
vietos.

J. MACKELIUNAS, 
2515 So. Halsted St.rėdanti pirkti, kreipkitės 

Pioneer Fire Insurance Co. pre
zidentą

A. Algminavičių,
29 So. La Šalie St. 8 augštas

REIKIA kambario vienam inteli
gentiškai vaikinui. Valgio nereikia 
gamint. Pageidaujama Švarus kam- 
baris, su įrengimais bei visais paga- 
bumais. Geistina North Side. Atsi
šaukite į Naujienų Ofisą pažymint 
No. 233.

S. L. A. II-ro Apskrčio metinis 
Suvažiavimas įvyks nedėlioj, kovo 20, 
1 v. po pietų, Meldažio salėj, 2242 W. 
23rd P). — Visos Antrojo Apskričio 
kuopos malonėkite atsiųsti delegatus. 
Jei kurios kuopos neturi išrinkusios 
delegatų, gali valdybos dalyvauti.—S. 
L.A. 2-ro Ap. Rrašt. K. Kalnietis.

Susivienijimo Amerikos Lietuvių 
Ex-Kareivių 2-ros Kuopos susirinki
mas bus laikomas pėtnyčioj, Kovo 18, 
7:30 v. v., 1750 S. Union avė., prie 
18-tos gvės. Visi nariai susirinkite, 
yra svarbių reikalų svarstymui.

—Valdyba.

L. L. Paskolos Apskričio Bonų par
davėjų susirinkimas įvyks septinta- 
dieny, kovo 20, 3-čią vai. po pietų šv. 
uJrgio par. svet. 33-čia ir Auburn 
Avė. Kviečiame visus atsilankyti, nes 
bus išduotas raportas praeitų meto 
veikimo. Apskričio Valdyba:

J. Poška, Pirm., 
E. Statkienė, Rašt.

Bridgeportas. — Koncertai bus pėt- 
nyčioj, su bato j ir nedėlioj, kovo 18, 
19 ir 20, Raymondo čapelėj, 816 W. 
31ma gatvė. Pradžia 7:30 v. vak. 
Visus tris vakarus dainuos geri dai
nininkai; bus solo, duetų, kvartetų 
etc. Kviečiame lietuvių visuomenę 
gausiai atsilankyti ir pasigėrėti gra
žiąją koncertais. — Komitetas.

/Nort Side. — L. G. D. 4?ta Kuopa 
bengia prakalbas su puikiu programų 
nedėlioj, kovo 20, Uuosybės svet., 

* 1822 Wabansia Av., kampas Girard 
gvės. Pradžia 6 vai. vak. Kalbės sve
čias iš Lietuvos Dr. Alseika ir Dr. A. 
L. Graičunas. Dainuos du chorai, taip
jau solistai etc. Kviečiame atsilanky
ti. — Valdyba,

Pa j ieškojimai
ASMENŲ J1E4KOJIMAI

PAJIEŠKAU savo brolio> 
liaus Viktoravičiaus. Mielas 
meldžiu atsišaukti. Arba jį 
malonėkit pranešti, nes turiu 
reikalą ir žinių iš Lietuvos 

Stanislovas Valveikis 
820 W. 35 Place Chicago, III.

Gabrie- 
brolau, 

žinanti, 
svarbų

PAJIEŠKAU draugo Petro Tamo
šaičio. Pirm apsivedimo Lietuvoj tar
navo pas kunigą Virčinską Skaudvi
lėj, o apsivedęs atvažiavo Amerikon 
1903 m. ir gyveno East St Louls, III. 
1908 išvažiavo nežinia kur. Dabar 
labai norėčia sužinot, ar jis gyvas, ar 
ne. Turiu labai svarbų reikalą iš Lie
tuvos, tad geisčia, kad atsišauktų, ar
ba žinanti jį malonės pranešti šiuo 
antrašu, už ką busiu dėkingas.

ANTANAS YURGILAS
824 W. 21st St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir su vienu vaiku, ne- 
tenesnės kaip 30 iki 35m. amžiaus. Aš 
našlys, 37 metų, turiu gerą darbą, 
tad ir norėčiau gauti sau moterį- Mel
džiu atsišaukti laišku; atsakymą duo
siu, kiekvienai. Paeinu Suvalkų rėd., 
Seinų apskr., Kapčiamiesčio miesto.

Dominikos želvh 
Curtisville, Pa.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos ar našlės nesenesnės kaip 35 me 
tų. Aš esu našlys 85 metų amžiaus, 
turi 2 vaikus; vaikai ne maži.

LEON ENZBIGELIS, 
2123 W. Coulter St.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, be skirtumo tikėjimo be 
veikų, nesenesnės kaip 35 metų ir 
nejaunesnės 18 metų. Aš esu 28 me
tų. Malonės atsišaukti; kiekvienai 
duosiu atsakymą. Platesnių niforma- 
cijų kreipkitės laišku.

B. M.
T*. O. Box Roslyn, Waah.

PAJIEŠKAU savo moters Onos El- 
cienės, po tėvais Ciepliutė kuri pra
sišalino kovo 5 d., pasiimdama dukte
rį Julia vardu, 2 metų. Moteris yra 
nedidelio ūgio, stora, rusvų plaukų, 
rainų akių; mergaitė labai balto vei
do, mėlynų akių. Vyras-ruskis, su 
kuriuom prasišalino 5 pėdų, 8 colių, 
juodų plaukų, juodbruvis, lenkiškai 

kalba. Jos motina ir trys broliai gy
vena Terre H aute, Ind ir 2 seserįs 
Roseland, Pa. Jei nori, sugrįžk, ati
duosiu drapanas ir viskas bus gerai. 
Pirmam pranešusiam teisingą jų 
rašą, duosiu $5.00 atlyginimo.

JUOZAPAS EICAS, 
P. O. Box 76, 

PACAHANTON, III.

ant-

PAJIEŠKAU savo brolio Aleksand
ro Kuisio. Paeina iš Kauno rtd., Tau
ragės apskr., Žigaičių parap., Balčių 
kaimo. Pirmiau gyveno West Pull- 
man, III., bet 1907 metais išvažiavo ir 
iki šiol nieko apie Ji nežinau.

Malonėkit jis pats arba kas apie jj 
tino atsišaukti šiuo adresu už ką bu
siu dėkingas.

ANTANAS KUISIS, 
11817 Parnell avė., Weet Pullman, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRENDAVOJA fruntinis ir mie

gamasis kambaris, verdama kartu su 
savininkaiA Rendą gali atidirbti arba 
užsimokėti.

Atsišaukite: ?
2290 Mil^aulee Avė.
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REIKIA DARBININKŲ

REIKIA merginos ar moters 
stubos darbui ir prižiūrėti kūdi
kius.

1669 Blue Island Avė.
Tel. Canal 4914.

REIKIA patyrusių merginų 
ir moterų prie skirstymo naujų 
vilnonių atkarpų. Atsišaukite.

B. COHEN & SONS 
1100 W. 22nd St.

REIKIA merginos prie namų darbo. 
Maža šeimyna, turi kalbėt nors biskį 
angliškai.

MRS. SHEIFOR, 
8725 W. Grenshaw St.

Tel.: Kedzie 8963.

MoterųREIKALAUJAME siuvėjų, 
finišerkų, armhole basters, machine 
operatore; vyrų offpressers.

Ateikite tuojaus, mokestis gera.
ŽUKAUSKAS TAILORING 

814 W. 33rd St.
CO.

REIKIA 10 patyrusių mote
rų rinkt skudurus.

P. Goldman
1017 So. Fairfield Avė.
REIKIA merginos prie 

inų dariio maža šeimyna.
HOLMAN,

6029 St. Lawrence Avė.

na-

REIKALINGA mergina prie 
namų darbo. Atsišaukite — 
pirmas augštas iš užpakalio.

3300 Union Avė.
Tel.: Boulevard 5049.
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REIKIA DARBININKŲ
~ VYRŲ

REIKIA.
Agentų ir kolektorių prie svei

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

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO.,

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

nuro-

REIKALINGAS patyręs veite 
ris į Majestic ręsta urantą. Nuo 
latinis darbas ir gera mokestis.

3502 So. Halsted Str.

REIKIA 2 patyrusių vyrų 
prie rišimo popicrų į pundus 
ir geležgalių dirbhrvčn. 
AUBURN IRON METAL

7425 So. Green St.
CO.

REIKALINGAS kostumerekas 
kriaušius prie vyrų drabužių darbo. 
Darbas nuolatinis, su geromis išlygo
mis ir pastovi vieta.

Atsišaukite:
V. TAMOŠAITIS, 

210 W. Main St., Collinsville, III.

REIKIA trijų vyrų, stuba nuo stu
bos sukalbinlmais. Turi kalbėt lie
tuviškai. Patyrimas nereikalingas nei 
fiardavot nereikia. Atsišaukite nedė- 
oj, tarpe 12 ir 3 vai. po pietų į re

zidenciją 1251 So. Harding Avė.
Klauskit Mr. Smith.

REIKALINGAS darbininkas, 
kuris maž-daug nusimano apie 

ūo~adresu~už ką bu-1 pi u m bėrio darbą.
J. Baltrenas 

2500 W. 39-th St.

PARDAVIMUI saliunas lietuvių ir 
lenkų tirštai apgyvento], labai gražioj 
vietoj. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

8404 So. Morgan St.

PARDAVIMUI saliunas grei
tu laiku; lietuviais ir lenkais ap
gyventa vieta. Parduosiu pigiai. 
Pardavimo priežastis patirsite 
ant vietos .

3457 S. Ashland Avė.
PARDAVIMUI saliunas, biznis iš

dirbtas per 12 metų, lietuviu koloni
joj. Biznis gerai eina. Pardavimo prie 
žastis, savininkas kitos tautos — nelie 
tuvis. '

1942 Canalport Avė.
Tel. Canal 654

PARDAVIMUI kriaučiaus kostume- 
riška dirbtuvė su visais Įrengimais. 
Biznis išdirbtas per dešimtj metų ir 
labai geroj vietoj. Priežąstis parda
vimo, išeinu j kitą biznj.

10947

išeinu į kitą biznį.
M. VALENTĄ, 

Michigan Avė., Roseland, III.

PARDAVIMUI teatras su 300 sėdy
nių biznis išdirbtas per daugelį me
tų. Parduosiu pigiai; pardavimo prie
žastis, nesutikimas partnerių. Klaus
kite manedžerio nuo 5 iki 10 vai. 
vakare. 

1638 W. 69th

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų ne
ša gerą pelną; lietuvių ir kitų tau
tų tirštai apgyvento] vietoj. Par
davimo priežastj patirste ant vietos. 
Atsišaukite j Naujienų ofisą po No. 
232.

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI 2 arkliai/ pakinkai, 

ir vežimas su visais įrengimais. Par
duosiu atskirai ar viską sykiu.

ST. ŠLIAŽAS, 
1836 S. Halsted St.

Tel. Canal 5821.

PARSIDUODA poolruiinis su 
7 stalais ant išmokėjimo; biz
nis išdirbtas gerai. Priežastis 
dardavimo— nesutikimas part
nerių.

3953 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI — 554 W 43-rd St. 
didelė krautuvė su keturiais kaniba
lais užpakalyje. Dabar tušti. Išrenda 
ošime už $30.00 11 kambarių flatas 
■iršuj išsirenduoja už $22. Parduosiu 

$2,750.00 Lengvi išmokėjimai.
JOS W. HOUGH and SON 

4166 So. Halsted st.
Virš Stock Yards Savings Banko

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI pirmos klesos bar- 

ber šapa. Turi būt parduota į trum
pą laiką. Pardavimo priežastis,—va
žiuoju Lietuvon. Visi įrengimai yra 
pirmos klesos; rakandai visi nauji, 
nes prie lietuvių tokių rakandų iki Šiol 
nesiranda. Puikiausia proga norin- 
čam įsigyti pirmos klesos barber 
shop.

Ateikite pamatyt ir pasinaudokite 
proga.

3604 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas ir stubos 
rakandai viršum saliuno. Užleisiu ran
dą kambarių perkančiam. Lietuvių ap
gyvento] apielinkėj. Pelninga vieta. 
Savininkas išvažiuoja Lietuvon. 
________________804 W. 31 Street,________________

PARDUODU galiūną lietuvių, len
kų ir rusų apgyventoj apielinkej. Biz
nis išdirbtas per daug metų. Parduo
du su visais Įrengimais. Savininkas 
išvažiuoja į Lietuvą.

8758 S. Normai Avė.
Tel.: Yards 2114

PTDELTST5FARDAVIMAS pakals 
audeklu; į paką eina sekančios mate
rijos: lineniai, perkeliai, abrusai pi- 
rankos langams ir t.t. šešių gatunkų 
materijos apie 60 mastų. Vertės $26, 
parsiduoda už $15.80 pakas, prisiun- 
čiam pašta bile kur ant pareikalavi
mo. Nepraleiskite šitos progos, o su
taupysite pinigų. Ta materija yra 
reikalinga kiekvienoj stuboj. Nesiųski
te pinigų nei vieną centą ,tk prisiųs- 
kit savo adresą reikalaudami pako ar 
dviejų materijos, o pinigus atiduosit 
tada, kaip aplaikysit materiją.

S. F. JANCOS,
P. O. Box 640, 

New Haven, Conn.

PARDAVIMUI senai įsteigtas 
groseris — be agento.

1037 W. 14-th St

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir 
lenkų apgyvento] vietoj, biznis išdirb
tas per daugelj metų. Pelninga vie
ta. Klauskite

ED. PONOMAR, 
828 W. 14 Str.

PARDAVIMUI concertine (kuštan
ti nk a) 102 raktais, vadinama Pearl 
Qeen. Pardavimo priežastis, išvažiuo 
j u Lietuvon.

A. PETKUS, 
712 W. 17th Place.

1 lubos iš užpakalio.

AUTOMOBILIAI

PIRK JUOS 
' DABAR 

ATDARA 
DIENOMS, 
NAKTIMS, 

SAVAITDIENIAIS. 
SPECIALIS 

IŠPARDAVIMAS 
VARTOTŲ KARŲ 

Pardavimui ant išmokėjimo 
Iš 100 karų pasirinkimas

ROADSTERS 
PASAŽIERIŲ TOURING 

7 PASAŽIERIŲ TOURING 
COUPES 
SEDANS 

KARAI ŽIEMINIAIS ŠONAIS 
DIDELIO ĮVAIRUMO

Oldsmobile 
Chevrolet 
Fordą 
Dodges 
Apperson 
Willys-Knight 
Marmon 
Briscoe 
Reo 
Stephens 
King 8 
Ki?sel.

6

Scripps-Booth 
Westcott 
Franklin 
Studebaker 
Overland 
National 
Buick 
Velie 
Chalmers 
Maxwell 
Elgin 
Paige

MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ
PLANAS

Kaina Jmokėt Mėnesinis
Karo mokestis

$200X10 $75.Q0 $25.00
300.00 100.00 30.00
400.00 175.00 85.00
500.00 200.0,0 40.00
600.00 200.00 45.00
700.00 250.00 50.00
800.00 300.00 55.00
900.00 350.00 60.00

1,000.00 400.00 65.00
Augščiau apkainuoti karai

mortgage nerykuojaine 
Brokerage 
notary mokestis 
freitų apmokėt 
taksų mokėt 
valstijos laisnių

Pakeisk savo seną karą 
Tamstos senas karas (ne senes

nio kaip 1912) imamas mainais arba 
priskaitomas kaipo dalinis cash mo
kėjimas.

Visi perdirbti Mitchell karai lygiai 
gvarantuojami kaip ir nauji.

Parduodami karai ant laiko. Pirk 
dabar, o' atsiimt gali pavasary. Nieko 
nerokuojame už palaikymą.

MITCHELL
DU PARDAVOJIMUI KAMBARIAI 

2328 2334
Michigan Avė. Michigan Avė. 

Perdirbti karai parduodami abiejose 
vietose.

ATDARA 
DIENOMIS,
NAKTIMIS 

SAVAITDIENIAIS
TEL.: VICTORY 3805 

Važinėk kasdieną, mokėk vieną 
tą į mėnes|.

Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
PJaveikslai veltui

kar

PARDAVIMUI PUIKUS automobi
lius Jeffre model sedan; arba mainy
siu ant Fordo, arba ant loto. Parduo
siu už geriausi pasiūlymą.
3558 Wallace St., Chicago, III.

PARDAVIMUI automobilius 7 sė
dynių geram stovy, arba mainysiu 
ant mažesnio automobiliaus; kuris tu 
rite mažesnį automobilių ir norėtu- 
nri6t <Hdesix| ir geresnį, *vt s i ša. viki t: 

MR. ADAMS
8114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI labai pigiai Winton 
six touring car, 7 pasažierių, 1917, 
modelio 22, arba mainysiu ant mažės 
nio karo, loto arba kokio biznio. La-
bai svarbi pardavimo priežastis. 

F. J. SZENTES
8114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI automobilius Max- 
well. Išrodo ir bėga kaip naujas. 

Vertas $600.00. parduosiu už pusę 
kainos. Pardavimo priežastis, savinin 
kas išvažiuoja Lietuvon. Galima ma 
tyt kasdieną nuo 7 vai. ryto ki 8 vai. 
vak.

A. M.
2019 String St., 

'Antros lubos iš priekio.
8 blokai į rytus nuo Halsted St.

PARSIDUODA Ford Touring 
Automobilius pigiai.

Galima matyt visada.
C. Bagdonas

1525 So. 48 Ct., Cicero, IH.

RAKANDŲ BARGENAS
Pirma negu pirkisit rakandus, atei

kite ir persitikrinkite musų dideliame 
pasulijime. $200 saiza tikras mahago- 
ny fonografas, su dviem sprenžinom, 
grajija visokius rekordus, pilnai gva- 
rantuotas, parsiduoda tik už $55 su 
rekordais ir deimantine adata. Ra
šomasis stalelis $25. Taipgi gražus 
Player pianas. Vėliausios mados par- 
lor (fruntinės) setas. Valgomojo kam 
bario setas, miegamojo (bedroom) se
tas, karpetai (kaurai) ir ant grin
dų pastatomą lempą, etc., visi kaip 
nauji. Parsiduos jums prienamom 
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.

Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.,

TURI BŪT parduota žią. savaitę 
2 miegamojo kambario setai; valgo
majam kambariui setas, odinis front 
ruimio setas, 2 kaurai, maži kaurai, 
pianui lempa, victrola. Parduosime kar 
tu ar atskirai. Didelis bargenas.

1511 So. Kedzie Avė.

NAMAI-žEMfi
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 $18,000, pusę reikia įmokėti 
“cash”. Pardavimo priežastis — savi
ninkas turi išvažiuoti į kitą miestą. 
Atsišaukite pas

J Zacker, 3301 So. Halsted St.

3 FLATŲ NAMAS $7,500.
Puikiausis vakarinėj daly] miesto 

namas: 1 fl. 5 kam., 2 po 6 kam. Ren
dos 90-0.00 į metą; $3,000 cash.

C. M. WEBER, 
2243 W. 22nd St.

PARDAVIMUI 4 pagyveni
mų po 4 kambarius namas ir 
2 lotu. Gasas, elektra ir tt.

4219 So. Gampbell Avė

ILL. FARMOS.
Didelis Bargenas.

40 akrų farma, (Tmylios nuo Chi- 
cagos, 7 kambarių mūrinis namas, 
tvartai, kiaulininkas, vištininkas, svir 
nas ir kute; visi geri budinkai, 2 jau
ni arkliai, 4 melžiamos karvės ir 1 
jaunas, 2 kaulės paršingos, 19 viš
tų ir kitokių paugščių, 2 vežimai, 2 
rogės, 2setai kinktų ir kitos visos far 
mų darbams mašinos, geros taip, kaip 
naujos; 15 tonų šieno, < 00 bušelių 
kornų, 200 bušelių avižų, 25 bulvių ir 
viskas kas tik yra ant farmos. Kaina 
$12,000.

j 87 akrų farma % mylios nuo mies
to, 7 kambarių namas, nauja barnė 
ir kiti geri budinkai. 70 dirbamos ir 
20 akerių miško su ganykla, netoli 
upės ir gera vieta, maudinės vasaros 
laiku. Netoli didelių miestų ir Union 
dypo, kur suseina 2 gelžke’ių kompa
nijos. Priežastis pardavimo — neve
dęs vyras, kitą biznį tari. Kaina $6,- 
000.

87 karų farma U mylios nuo mies
to; 6 kambarių namas, 2 barnės ir ki
ti reikalingi budinkai, didelis sod
nas ir upelis bėga per farmą; tvoros 
geros, žemė visa dirbama lygi, juoda 
žemė su moliu ir žvyrių maišyta. Vis
kas auga, ką tiktai sėji. 3 arkliai, 
7 metų seni ir geros rųšies, 7 melžia
mos geros rųšies karvės ir kitos pri-1 
augintos ir visokių kitų gyvulių. Vi
sos mašinos, šienas, komai ir kiti gru
dai ir visi farmų įrankiai kokie yra 
ant farmų reikalingi. Pardavimo prie- 
£asts — mirtis, už pusę kainos $8 - 
000. Šitą farmą gali pirkti su ma-1 
žais pinigais. Savininkui nereikia ni- 
nigų_mažą dalį mokėti, likusius 6% 
ant ilgo laiko, nepraleiskite progos, j

i Kitos tokios nerasit. į
60 akrų farma, trys mylos nuo 

miesto, 5 kambarių namas nauja bar 
ne ir geri kiti budinkai. žemė lygi 
ir derl’nga — ką sėsi, tą plausi, kad I 
nasėsi, šieną niausi. 3 arkliai, 6 kar
vė', vištų, ančių, žąsų, kiaulių ir glu
dų; šieno, kornų ir avižų ir visokių 
įrankių farmai reikalingų. Kaina $6,-1 
000. įmokėti, likusius ant procen
to Ne bloga proga. z

25 akerių, 1 mylia nuo miesto, 4 I 
kambarių namas, nauja bamė, višti-1 
ninkas, svirnas ir Kiti bučtinRtii- _ Dide- I 
lis sodas, prie gero kelio, ir prie mo- I 
kyklos ir upelio; geras vanduo ir že
mė derlinga. Parduodama už labai pri
einamą kainą—$2,500. $1,500 įmokėti, | 
o kitus ant 6%, ant 5 metų.

Šitas viršminėtas faunas turim par 
duoti šį mėnesi, todėl, kad tuojaus 
reika žemė pradėt dirbti, laikas avi- Į 
žas sėti ir bulves sodyti. Nekurias far- 
mas galim mainyti ant namų mieste 
prapertes. Norintieji farmų, kreipki
tės musų ofisan ypatiškai iki 23 die-1 
nos šio mėnesio, važiuosime į far-1 
mas. Skubinkitės lig minėtos dienos. I 
Katras pirmesnis, tas gaus geresnę 
farmą ir už pigesnę kainą, žodžiu | 
sakant, yra nekurios pigiai ir už tai 
nepamirškit šitos progos. Turim ir ant 
rendos gerų farmų su gyvuliais ir be 
gyvulių. Mainom namus ant famų ir 
farmas ant namų; lotus imama kaipo 
.dalį įmokėjimo ir Liberty Bandsus. 
Siunčiam pinigus į Lietuvą ir laiva
kortes parduodame, skolinam pinigus 
ant lengvų išmokėjimų ir apsaugojam 
nuo ugnies namus, rakandus, farmas 
ir gyvulius. ___

Kreipkite | 1 "’NIRI’TMI
FIRST NATIONAL REALTY O 

736 W. 35th Str. Chicago, BĮ.
Klauskit P. Bumeiko.

pini- 
Mes 
kos- 
bu-

AR ESI RENDAVATOJU? 
AR MfiGSTI MOKĖT RENDAS?

Jei nori tiiTet nuosavą namą 
—niatykis su mumis. Mes pa
siūlysime Tamstai pieną kur 
riuo gali įsigyti sau namą pui
kioj apielinkčj su labai mažai 
pinigų. Pamatysi, kad 
gai pas mus nesvarbu, 
stengiamės patenkint savo 
tumerius visais galimais
dais. Jei žingeidauji, jiarašyk, 
telefonuok ar ateik. Klausk 
Mr. SLEŽAS, arba jo pardavi
mų vedėjo.

Vai.: 9 iki 5 kasdieną.
111 AV. Washington St.

Tel. Franklin 2446.
Kambarys 246

šį pavasarį mes statysime 
1500 naujų namų—toj koloni
joj bus reikalingi: daktarai, ap
tiekus, bučernės, grosemės, 
barbernės ir daug kitų biznių, 
taip jau ir pagyvenamam na
mui. Kam nusibodo mokėt ren 
dos kitam kreipkitės į musų 
ofisą. Nuvažiavę užsiregistruo
kite sau tinkamoj vietos. Ne 
ilgiau kaip šį mėnesį.

PARDAVIMUI mūrinis namas su 
vėliausiais įrengimais, trijų pagyveni
mų ir garadžiu. Prie tam visi rakan
dai, pianas, automobilius Hudson, 
1918 metų ir t.t. Parduosiu viską ant 
syk arba atskirai. Turi būt parduota 
labai greitai. Pardavimo priežastis — 
išvažiuoju Lietuvon.

J. S.
4032 S. Maplewood Avė., Antros lub.

PARDĄVIMUI trijų augštų kampi
nis muro namas, krautuvė ir gyveni
mai prie 1919 So. Halsted St. Barge
nas. Telefonuokit Graceland 2617.

PARDAVIMUI 80 akerių farma už 
prieinamą kainą su trioboms Michi- 
gan valstijoj. Norinti daugiau patirt, 
kreipkitės prie,

JOHN MARTIN, 
4226 W. Van Buren St., Chicago, III.

BARGENAS
PARDAVIMUI “cottage” 6 kamba

rių ir vana. Ant kampo, labai ge
rame stovyje. Mažai įmokant, pas
kui išmokėsi kaip rendą. Kaina $3,- 
350.00.

4200 S. Artesian avė.

PARDAVIMUI namas su bizniu ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas per 5 me 
tus lietuvių apgyvento] kolonijoj. 
Pardavimo priežastis, savininkas išva
žiuoja Lietuvon. Greitas pardavimas 
ir labai 'pigiai. Kreipkitės.

3221 So. Lime St.

PARDAVIMUI 2 augštų modemiš
kas muro namas. Puikus kambariai 
vėliausio Įrengimo; lotas 30x125 pė
dos. Greitam pardavimui parduosiu 
už $7,800. Atsišaukite pas savininką 

1247 So. 48th Avė.
Cicero, III.

TIK $500 cash, likusius kaip 
rendą, nupirks vieno pagyve
nimo mūrinį namą, arba mai
nysiu ant loto.

A. Grigas & Co.
3114 So. Halsted St.

NEPAPRASTA PROGA!
PARDAVIMUI 2 bizno lotai 50x- 

125 pėdų ant Archer avė., netoli to 
didelio teatro, kuris randasi arti Sa- 
cramento avė. Geriausia proga ga- 
radžiui būdavot, priežastis pardavimo, 
savininkas išvažiuoja į Lietuvą greitu 
laiku parsiduoda tk už pusę prekės, 
kiek tikrai yra verta. Atsišaukite grei 
tai pas J. Zacker

8801 So. Halsted St.

FARMOS

Garbus Lietuviai, kurie manote apie 
pirkimą žemės Ir pagerinimą savo bū
vio, tai dabar geras laikas pasiteiraut. 
Mes patariam kaip geriau jieškot 
bkių. 
bet 
šiaip. Išeina ūkiškas laikraštis Ame
rikos Ūkininkas iš Lietuvių kolonijos, 
kuris darbuojasi tik dėl ūkininkų ge
rovės. Ten rašykit arba tiesiog at
važiuokit, o nebūsit nuskriausti. Pas 
mus atvažiavusiam aprodom visokių 
ūkių, o kas panorės pavažiuosim į 
Scottvillės apielinkę, nes netoli nuo 
mus. Mes atidarėm šaką Scottvilėj 
ir surinkom keletą gerų ūkių ir patar 
tiausim geriau negu ten pirmiau buvo. 
Ūkininkas Laikraštis eina jau 4-tas 
tnet&s ir patarnauja teisingai, da»- nė 
viems nieko nepasakė blogo. Taip 
kaip Scottvilei iS’oido p< ia numerių, 
tik dėl išnaudojimo, surinkęs pinigus, 
pulėgo į Chicago.

Parašyk, o mes prisiusim Ūkininką 
ir farmų listą iš mus puikios tirštai 
apgyventos Lietuvių kolonijos, su pa
garba,

M. WALENČIUS, 
119 .Washington St, Bart Michigan.

Netik reikia jieškot ūkių,
teisingų žmonų. O tai

FARMA ANT PARDAVIMO
160 akerių, dirbamos 120 akerių 16 

melžiamų karvių, 8 telyčios, 1 bulius, 
4 arkliai, 70 vištų, 2 kiaulės. Visi ja
vai, šienas, mašinerijos kokios tik rei
kalingos prie farmos. Didelis sodas, 
upė bėga per farmą, geri visi budin
kai Kaina $8,500. Inmokėt $3,500, o 
likusią dalį išmokėjimais ant ilgo lai
ko už 6 nuoš. 2 mylios nuo miesto, ge
ra žemė, lietuviais apgyvento] vietoj.

Atsišaukite šiuo antrašu: 
GEORGE HAIDU 

Carney, Mich.

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.

PARDAVIMUI kampas 85-th PI. 
Ir Auburn avė., 6 flatų 4 ir 5 kamba
rių su maudyne, gasas toiletai ir ce
mentuotas skiepas, geram padėjime. 
Rendų buvo per pastardbsius 5 metus 
$130 į mėnesį ir galima dar pakelti. 
Parduosiu ant išmokėjimų įmokant 
$5,000 ar daugiau; balansas ant mort- 
gečiaus. Atsišaukite pas mus ar kreip 
kitės į Univereal State Bank. Kaina 
$14,000.00.

Koch and Co. 2608 So. Halsted st 
Tel Yards 1148

PARDAVIMUI 5 kambarių 
antaugštis - 
na $1,700.0.

3252 N. Necnah Avė.
Tel.: Yards 836.

bungalow. Kai-

PARDAVIMUI dviejų augštų mūri
nis namas. 3 flatai, maudynė, elektros 
šviesa, 2 lotai. Dviejų lubų medinis 
garadžius. Pamell Avė., arti 31-os 
gtvs. Tik $6,700.00. Dalį [mokėt, li
kusius mėnesiniais išmokesčiais.

IGNATIUS CHAP & CO. 
31st and Wallace Sts.

PARDAVIMUI dviejų augštų mo- 
doreniškas muro namas. Puikus 
kambariai vėliausio įrengimo; lotas 
30x125 pėdos. Greitam pardavimui 
parduosiu už $7,800. Atsišaukite pas 
savininką

1247 So. 48th Avė., Cicero, III.

NEPRALEISKITE šitos progos, 
pardavimui muro naujas namas pi
giai su 2 lotais arba išmainysiu ant 
bučernės ar barbernės.

3114 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 3 pagyvenimų muro 
namas, arba mainysiu ant automobi
lio. Namas su elektriką, maudynė
mis ir kitais parankumais.

A. GRIGAS & CO.
3114 So. Halsted St.

FARMA PARDAVIMUI
Prie pat lietuvių farmerių turiu 

dvi ukes, tai vieną esu pasiren
gęs parduoti, ant lengvų išlygų. Atsi
gaukit.

MATHEW YSZARA,
P. O. Box 64 McNaughton, Wis.

BARGENAS ANT BARGENŲ.

PARDAVIMUI mūrinis biznio na
mas, kampinis, Storas ir 3 pagyveni
mai po 5 ir 4 kambarius, cimentims 
gražus beismentas, naujai išmaliavo- 
tas, rendos neša $900 metams, vertas 
$15.0000. Greitu laiku parduodama 
tik už $8000.00. Namas randasi ant 
Bridgeporto arti Halsted ir 33-čios 
gatvių. Klauskit J. Zacker Liberty 
Land and Investement Co.

3301 So. Halsted St.

MOKYKLOS

Motėm R«b
mo ir ueBiEiiiHE

Musą eistema Ir mokymo budo >ąa
Mas turime dldtlansln. tr epri*<»- 

bIub kirpimo, deBlgatng ir riuvfme 
skyrius, bor kfakviMll gttK 
praktikos bmdmoldndaBUUI.

VisuoM siuvimo įkyriuoM mUhuMi 
varomo* elektrai jiaga.

Kviečiame kiekviena ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarti#, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlyty

Patarus daromos sulig ndana, vi
sokio etlUauB ir didžio 11 bet kuriat 
madų knygos.

MASTER DE8IGNING 8CH00U 
1W N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Laka St., ant 4-tą lubų.

VALENTINĖ DRESMAKINS 
COLLEGK9

6205 S. HahUd, 2407 W. UadlMn, 
1850 N. WeU« 8L

187 Mokyklon Jnngt. VabtUoM,
Moko Siuvimo. Patterną Kirpi

mo, Designlng bizniui ir narnama. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais etmokljimaia. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygOa.

Tel. Seeley 18U.
BARA PATEK. pimhieM.


