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Ministerijos krizis 
Anglijoje.

Bonar Law’o rezignacija gal 
busianti pradžia pabaigos 

Lloyd George’o ministe
rijai.

LONDONAS, kovo 18. — 
Vietos spauda labai susidomė
jusi įvykiais premjero Lloyd 
peorge’o kabinete, Bonar 
I^aw*o rezignacija, kad kokios, 
galinti būti pradžia pabaigos 
visai ministerijai. Bonar Law 
mat buvo vienas gabiausių 
Lloyd George’o ministerijoje 
žmogus, ir artimas premjero 
draugas, kuris daug prisidėjęs 
prie tę, kąd dabartinė koalici
ja išsilaikytų. Kito tokio ga
baus ir artimo Lloyd Geo- 
rge’ui žmogaus nieks čia nc- 
sumato.

Jeigu toks žmogus nesusiras, 
jeigu koalicijoje prasidės “po
litinis trynimasi,” tuomet ir 
pats premjeras turėsiąs pasek
ti Bonar Law’ą — vadinas, re
zignuoti.

Kad šitaip dalykas gali susi
dėti, nieks čia labai neabejoja. 
Vis dėlto, kol kas tokio pavo
jaus dar nėra.

Jeigu šitaip įvyktų, tai butų 
(išlaidota paskutinė “karo mi
nisterija.“ Prancūzuose, Italuo
se, Vokiečiuose ir dagi pačiose 
Jungtinėse. Valstijose tos mi
nisterijos jau senai užmirštos. 
Iki šiol dar išsilaikė tik viena 
Lloyd Georgei ministerija. 
Bonar Law’o rezignacija, ma
tyt, dabar purto ir ją.

True tranalation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., March 19, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Tikis civilinio karo 
Silezijoje.

Tai pastaroji Vokiečių viltis; 
talkininkai tečiaus esą 

. prisirengę.

OPELN, Vokietija, kovo 18. 
—Pirma nei atsižadėjus “pas
kutinio Prūsijos kardo,” kaip 
kad pan-gemianų laikraščiai 
vadina augštesnės Silezijos 
anglių ir geležies srytį, Vokie
čių militaristai bandys išardy
ti centralinės Europos taiką— 
išprovokuodami civilinį karą 
plebiscito srity. Taip bent ma
no specialioji talkininkų komi
sija, skirta plebiscito reika
lams tvarkyti, kuri okupacinei 
(talkininkų) armijai jau da
vė reikiamo įsakymo būti pri
sirengusiai.

Kad tinkamai atrėmus inva
ziją į plebiscitui nužymėtąją 
srytį, Francuzų kariuomenės 
divizija, su daugybe tankų, or
laivių ir kitų karo x pabūklų, 
karinių viršininkų įsakymu,
užima pozicijų ties BriegTi- ir 
Breslau, kur, kaip spėjama,

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kaulio. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų j| perskaityti. Num. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82 į 
83, 84, 35, 4 ir 5. Kaina 5 centai

Gaunamas Naujienų ofise.

yra daroma prisirengimų pulti 
ant augštesnėsės Silezijos.

šaly nuo Francuzų pozici
jų, kurios randasi industrinėj 
Beautben, Kattowitz, Koenigs- 
guette, Hindenbu,rg ir Glcivvitz 
apskrityse, "šiaurės linkui — 
Kreuzbcrg teritorijoje — ran
dasi Anglų kariuomenės bata
lionai. Gi kairiajame Francu
zų pozicijų šone, Strelultz, Co- 
sel ir Oppelno apskrityse, pa
lei Čeko-Slovakijos pasienį, kur 
viršų ima Vokiečių gaivalas, 
randasi Italų kariuomenė.

Anglai sergės Namslau’ą, o 
Italai gins liniją, esančią ties 
Neustadtu — kad iš ten nebū
tų suruošta puolimas. Pasta
rieji du miestai, įskaitant 
Breslau’ą, Neisse ir Brieg’ą, 
yra atramos punktai, iŠ kur 
galima tikėtis invazijos, ruo
šiamos įvairių militarinių 
Vokietijos organizacijų vadų- 
oficieriu. Tatai rodo ir doku- 
mentai, kurių savo rankose- 
turi specialioji talkininkų ko
misija.

Amerikiečiai susirėmė 
su Meksikiečiais. * 

' ,.u 1 .

Trys Jungtinių Valstijų karei
viai sužeisti; susirėmimo prie

žastis — šmugelis.

. EL PASO, Tex., kovo 18. — 
Apie dvi myli atstu nuo šio 
miesto vakar naktį įvyko ytin 
stiprus susirėmimas tarp Jung
tinių Valstijų kareivių iš vie- 
uos pusės ir meksikiečių šmug- 
lerių — iš kitos. Pasekmėje to 
—vienas imigracijos reikalų 
viršininkas ir du kareiviai tapo 
sužeisti. Kiek sužeista meksi
kiečių, nežinia. Esą tikra tik 
tiek, kad ir jų pusėje kėli ta- 
įx> sužeisti, o gal ir nušauti.

Susirėmimas turėjo vietos 
prie Bio Grande upės, kuri ski-
ria Jungtines Valstijas nuo 
Meksikos. Vietinės imigraci
jos stoties valdininkai naktį 
pamatė, kad keli žmonės ban
do persikelti per upę. Valdi
ninkai tuojau pareikalavę pa
siaiškinimo, būtent, kokiuo 
reikalu norima persikelti. Vie
toj atsakymo, į valdininkus im
ta šaudyti, ir vienas jų sužeis
ta. Tuomet duota žinia parube- 
žinėj kariuomenei. Neužilgio 
atvyko apie šimtas kareivių. 
Tuomet amerikiečiai ėmė šau
dyt į pasislėpusius antroj pu
sėj Bio Grande upės meksikie
čius. Maudymąsi tęsėsi ilgoką 
valandą. Kartą-kitą meksikie
čių pusėj pasigirdo sielvartin
gų balsų. Spėjama, kad tai bu
vo sužeistųjų meksikiečių bal
sai.

Galutinai šaudymąsi sustojo 
apie pirmą valandą naktį. 
Maudymosi metu sužeista du 
Jungtinių Valstijų kareiviai, 
bet nepavojingai.

Bytmety kareiviai surado 
penkiasdešimts septynias bon- 
kas degtinės, kūriau Smukle- 

J | riai nebesuspėjo pasiimti. Ma- 
jtyt, jų norėta perkelti didelį 
siuntinį degtinės.

Po atkaklios kovos tvirtovė 
turėjo pasiduoti; tūkstantis aš
tuoni šimtai sukilėlių išdūmė 

Finlendljon. 
_ ,, .į. ------

HELSINGFORS, kovo 18.— 
Praeitą naktį, kuomet Kronš
tadto tvirtovė pasidavė bolše
vikams, tūkstantis aštuoni šim
tai tos tvirtovės kareivių dide- 
liausioj netvarkoj pabėgo i 
Terioki miestelį, esantį ant 
Finlendijos rubežiaus. Civili
niai gyventojai, esantys Kron- 
štadte ir už jo, esą terrorizuo- 
jami.

Du kartu bolešvikai buvo 
išvyti.

Po didelio bombardavimo 
bolševikai iš dviejų pusių ėmė 
pulti Kronštadtą. Bet tvirtovės 
įgula desperatiniai gynė kiek
vieną poziciją, ir du kartu 
jiems pavyko išvyti bolševikų 
jėgas. Taip greit, kaip pasida
rė aišku, kad tvirtovė turės 
pasiduoti, civiliniai gyvento- 
pai, kad ištrukus nuo bolševi
kų keršto, dideliais būriais ėmė 
traukti ledu — Terioki linkui.

Amerikos Raudonasai Kry
žius, kuris bėgiu kelių pasta
rųjų dienų buvo nepaprastai 
apkrautas darbu, sako, didelių 
nuostolių turįs.

Paliuosavo Kronštadto 
belaisvius.

LONDONAS, kovo 18. — 
Busijos sovietų ^valdžios bevie- 
linis pranešimas patvirtina ži
nias apie paėmimą Kronštad
to, ir sako, kad bolševikų ka
riuomenė tenai paliuosavusi 
Baltiko juros karinio laivyno 
komisarą Kauzminą ir Kronš
tadto sovieto pirmininką Va
siljevą. Pradžioj sukilimo jie
du buvo areštuoti ir įkalinti.
Šešiasdešimts tūkstančių karei

vių puolė tvirtovę.
STOCKHOLM, kovo 18. — 

Susirėmimo, kuris prasidėjo 
seredos naktį ir užsibaigė pa
ėmimu Kronštadto. dalyvavo 
didelė daugybė sunkiosios 
artilerijos bei lengvųjų ka- 
nuolių. Pridaryta dide
lių nuostolių ir daugelis 
žmonių sužeista — griūvan
čiais triobėsiais. Ketvergo ry
tą sovietų valdžios karo minis- 
leris Trockis, kuris komanda
vo bolševikų armijai surengė 
vyriausį puolimą iš Oranien- 
baumo tvirtovėm Sitam puoli
mui komisaras Trockis buvo 
sukoncentravęs visą septintąją 
bolševikų armiją, susidedančią 
iš “raudonųjų kadetų” —iš 
visų Busijos miestų —- ir kitų 
kareivių, viso šešiasdešimts 
tūkstančių vyrų.

Nepripažšstanti Meksi
kos.

Francijos valdžia tik atsakius į 
Meksikos prezidento laišką.

Wf^"TH*WW****1**

PARYŽIUS, kovo 18. — Už
sienio reikalų ofisas šiandie 
pareiškė, jogei Meksikos sos-
linėj paleisiu^ gandai, busią 
Francijos valdžia pi mažinsian
ti naująją Meksikos valdžią, 
neturį jokio pamato. • Tokio 
pripažinimo Francijos valdžia 
duoti nė nemananti.

Laiškas neturįs nieko bend
ra su pripažinimu Meksikos 
saldžios. Tai esąs atsakymas į 
Meksikos prezidento Obregono 
laišką, kuriuo jis Francijos val
džią painformavęs apie jo Iš
rinkimą prezidentu.

Lietuvos vyriausy-
I) s reikalavimaiI 

I

[TA Lietuvos Informacijų Biuro 
Washingtone]

Washingtonas, kovo 16. — 
Paskutiniame “Eltos” praneši
me buvo pasakyta, jog Mini- 
sterių Kabinetas kovo 9 dieną 
nutaręs priimti tiesioginių de
rybų Briuksely propoziciją, 
bet (“Eltos” pranešime nevy
kusiai buvo pasakyta “ir”) dė
lei laikinosios padėties, suda
romos laukiant Briuksėlio de
rybų, Vyriausybė žadėjus pa
daryti savo pastebėjimų. Da
bar nauju kablegramu iš Kau
no “Elta” praneša apie tuos 
musų vyriausybės reikalavi
mus. Kablegramas kovo 14 ši
tokio turinio:

t .

“Galvanausko nota Tautų 
Sąjungai: Lietuvių Vyriau
sybė reikalauja,kad lenkai 
griežtai išpildytų Suvalkų 
spalių 7 dienos sutartį — 
nepereiti liniją Bastūnai — 
Molodečną. Sutinka duoti 
maisto Vilniaus sričiai, bet 
reikalauja lietuvių kontrolės 
apie išdalinimą. Prašo už
ginti lenkams rekvizicijas, 
kad sušelpimas lietuvių ne- 

, butų iliuzorišku. — ELTA”.
Kaip žinoma iš Suvalkų su

tarties teksto, lenkai buvo su
tikę ant laikinosios demarka
cijos linijos, kuri ėjo nuo Va- 
rėnų stoties link Bastūnų, o 
paskiau buvo norima ja pra
tęsti iki Molodečnos. Lenkai 
pasižadėjo neiti toliau tos li
nijos į Lietuvą, iki visi ginčai 
delei rubežių tarp abiejų val
stybių nebus galutinai išsprę
sti. Laužydami šią sutartį, len
kai leido Želigowskmi pareiti 
šią liniją ir užimti Lietuvos 
sostinę Vilnių. Taigi jeigu no
rima tolintus vesti derybas apie 
rubežius, reikia, kad lenkai at
sitrauktų \ už tos linijos.

Žinoma, gyvenant Ameriko
je, kaip kam pasirodo, jog že- 
ligovvskį reikia dabar išmušti 
ir gana. Bet reikia prisimin
ti, jog lietuvių kariuomenė 
bent skaičiumi apie dešimtį 
kartų roils mažesne, negu len
kų. Jeigu lietuviai ir neabejo
ja, jog ir toj nelygioj kovoj 
jie laimėtų — tat patvirtina 
buvę su lenkais susirėmimai 
ties širvintais, Giedraičiais ar 
Vievį — bet tokia kova atneš
tų daug nuostolių visoms mu
sų jaunoms pajiegoms, o jos 
yra juk taip brangios. Todėl 
ir vedamos derybos, statomi 
įvairus reikalavimai, kurie il
gainiui ir pačių Lietuvos By- 
tų žmonių, kaipo daromi jų 
naudai, bus jų paremti ir 
šiandie jau yra paremiami. 
želigowskio plianas sušaukti 
Vilniuje savo seimą nusmuko, 
nes ne tik ^lietuviai, žydai, bal
tarusiai ir vokiečiai yra išsi
tarę prieš tokį seimą ir buvo 
atsisakę jame dalyvauti, Jbet ir 
tie, kurie dėjosi už lenkus, nu
stojo karščio prie to seimo. 
Buvusieji Želigovvskio valdžios 
šulai, kaip W. Abramavičius, 
atsisakęs yra joj dalyvauti.

PINIGŲ KURSAS.
Vakai’, kovo 18 d?, užsienio pini- 

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

toma Amerikos pingais šiaip:

Anglijos 1 svaras ..................$3.90
Austrijos 100 kronų............... $0.27
Belgijos 100 frankų už.... . $7.25
Danijos 100 kronų '............... $17.15
Finų 100 markių ................... $3.02
Francijos 100 frankų ........... $6.95
Italijos 100 lirų ................... $4.04
Lietuvos 100 auksinų ...........  $1.60

L Lenkų 100 markų ________ $0.12
Norvegų 100 kronų ........... $16.01
Olandų 100 guldenų ........... $34.32
Švęicarų 100 frankų ......   $17.41

' švedų 100 kronų ;.................. $22.75
Vokiečių 100 marikų $1.60

Darbininkų organizacijos arba 
bent jų vadai taipgi veda (pa
sitarimus. Dalykai pradeda 
aiškėti gal ir Vilnijos kaimie
čiui, jog (M) lenkais būti lai
mes nebus. Todėl apsimoka 
papolitikuoti ir ateityje Lietu
vos Valdžiai gali būti paskai
tyta didžiu nuopelnu, jog ji 
mokėjo išlaikyti ilgesnį laiką 
savo gyvą pajiegą, būtent, Lie
tuvos kariuomenę. Bolševi
kams lygiu budu nepatinka 
tokia derybose ištvermė. Ne
būtų šios pajiegos, ir rusai 
įsiveržtų su ^savo bolševizmu. 
Chicagos “Draugas” lygiu bu
du statosi narsingu ir apver- 
tindamiis derybų pasekmes, 
pasako įžangos straipsnyje iš 
kovo 9 dienos: “Tokie diplo
matai, kaip Purickis, Volde
maras ir d-ras Staugaitis gal 
Lietuvius iš proto išvaryti”. 
Išdrožęs tokį paniekinimą ger
biamiems Lietuvos veikėjams, 
‘•Draugas” nusiskundžia dar 

prie tos progęs, jog mes ma
žai tegerbiame tautos autorite
tus. . x

Ikišiol lietuviai iš proto 'ne
išėjo ir moka ginti savo ne
priklausomybes reikalus ir gal 
būt svarbiausia delei tos prie
žasties, jog neatsižiuri, ką ra
šinėja “Draugas” apie Gabrį, 
ir visą eilę kitų veikėjų, kad 
jau jų vardų nė neminėjus.

Lietuvos Informacijų Biuras.

Tolimųjų Rytų Prūsijoj.
f

Premjero Hara ministerija gal 
busianti priversta rezignuoti.

TOKIO kove 18. — Kad ko- 
Ic.os, sekami savaitę galima 
lankti natrio kriziso Japonijos 
lii.uisterių abiiiete. Premjero 
llara kabinetui opozicija au- 
g’ii.li ne mėnesiais, bet dieno
mis. Priešmgoji valdžiai parti
ja yra griežtai nusistačius 
pr.ieš Harj ir jo ministeriją. 
Kr .tikuojam» netik užsienio, 
l ot ir vidaus politika.

Valdžios partija daro visa, 
L t e nugale,' k opozicija. Ar jai 
stl.sis, tatai parodys ateitis, ir 

sekamu savaitę.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 19, 1921 
as reqtiired by the act of Oct. 6, 1917

Vrangelis reikalingas 
Jungtinių Valstijų 

aukso.
Norįs išlaikyti “vienintėlę išla
vintą anti-bolševistinę jėgą.”

* i
KONSTANTINOPOLIS, kovo 

18.— Buvusis antį-bolševistinių 
jėgų vadas Krymo fronte, ba
ronas generolas Vrangelis, 
kreipiasi j Jungtinių Valstijų 
valdžią ir kartu kitas valsty
bes, kad jos duotų jam pinigų. 
Pinigų išlaikymui, kaip jisai 
sako, vienintėles išlikusios ir 
išlavintos anti-bolševistinės jė
gos.

Smūgis “sausiemsiems.”
SPRINGFIELD, UI., kovo 18. 

—Federalinis apskrities teisė
jas, Louis Fltzhenry, šiandie 
Nusprendė, kad prohibicijos 
departamento agentai neturi 
teisės daryti kratų privačiuose 
butuose ir jieškoti svaiginamų
jų gėrimų, jeigu neturi reikia
mų varantų. Beto, reikalaujant
varanto, tie agentai turi tikrai 
išparodyti, kad toj ir toj vie
toj yra pardavinėjama svaigi
namieji gėrimai.

Nusižengėliai taisys kelius.
SPRINGFIELD, IU„ kovo 18. 

—Čionai oficialiniai pareikšta, 
kad sekamą pavasarį daugely 
vietų bus tiesiama nauji ke
liai ir senieji taisoma. Senųjų 
kėlių taisymui busią naudoja
mi kriminalistai.

Skerdykly darbininkai už 
streiky. C

Chicagos skerdyklų darbininkai 
21,482 balsais prieš 207 nutarė 
skelbti streiką; kituose\ mies

tuose tas pats.

CHICAGO, kovo 18. — Chi
cagos skerdyklų darbininkai 
griežtai nusitatę kovoti prieš 
savo samdytojų užmačias. Ko
voti iki paskutiniosios. Uunijos 
valdyba šiandie pranešė, kad 
balsavimo daviniai Chicagoje 
yra džiuginantys. Už tai, kad 
butų skelbiama streikas, bal
savo daugiau kaip dvidešimt 
vienas tūkstantis darbininkų, 
būtent: 21,482. Gi prieš strei
ką balsavo tik du šimtai ir sep
tyni darbininkai. Vadinas, skel
bti streiką nutarta milžiniška 
didžiuma balsų.

Tas pats esą ir kituose mies
tuose. Pavyzdžiui, Cedar Ba- 
pids mieste už skelbimą strei
ko balsavo aštuoni šimtai dar
bininkų, o prieš tik vienas. 
Oklahoma City — 9,964 už 
streiką, o tik penki prieš jį. 
St. Louis mieste — 1,479 už 
streiką, o 17 prieš.

Kituose miestuosė balsavimo 
daviniai esą sekami:

St. Louis, Minn. 2,183 už 
streiką, 115 — prieš.

Austin, Minn. 620 už, 10 
prieš. i

Alberta Lea, Minn. 337 už, 
3 ~ prieš.

Milwaukee, Wis, 895 už,
29 — prieš.

Omaha, Nebr. 5,109 už,
1,732 — prieš.

Denver, Cbto. 551 UŽ, 18 
prieš.

Iš kitų vietų tikrų balsavimo 
daviniu dar negauta. Bet ir čia 
skelbiamieji jau rodo, koks 
yra skerdyklų darbininkų ūpas.

Ųunijos viršininkai sako, 
kad užsibaigus balsavimui 
streiko jie dar neskelbsią. Pa
žiūrėsią kuo užsibaigs toji kon
ferencija, kuri šiomis dieno
mis įvyks Washingtone. Dar
bininkų įgaliotiniai Washing- 
tonan išvažiuos šiandie, šian
die veikiausia išvažiuos ir sam
dytojų įgaliotiniai. Jeigu toje 
konferencijoje samdytajai vis- 
ties spirsis, kad darbininkų al
gos butų sumažintos ir darbo 
valandos pailgintos — tuomet 
kito išėjimo nebusią. Darbinin
kai turėsią mesti darbą.

PABYŽIUS, kovo 18. — Čia 
pavojingai susirgo žymus Fran
cuzų diplomatas, Stepas Pi- 
chon.

Naujas Telefonas

Vietoj senyju telefono 

, numeriu

' NAUJIENOS

dabar turi naują

I
Roosevelt 85C

Persergsti Panamos 
valdžią.

Jvngtiniii valstijų valdžia ra
go, a, kad Panama taikintus su 

Caz. Rka.

VVASHINGl’ON, kovo 18. — 
tripndie čii !hdo paskelbta tu
ru ys tos notos, kuri pradžioj 
svaitės buvo pasiųsta Pana- 

respub’ikos valdžiai. No- 
tk pasiuntė valstybės sekreto
rius Hughes. Savo nobj vai-- 
si.'bes sek r.torius sako, kad 
I’tuamos respublika privalanti 
u;baigti kilių tarp jos ir Gos
lu Bica respublikos ginčą; už« 
biigti jį gr«žum:i, būtent, grą
žinant Coi’n Bica respublikai 
Ledo apskriti, kurį iki šiol 
Panama savavalingai laikėsi 
kn’po savo teritoriją. Toji ap
skritis 19 U metais buvo pa
vesta Cos‘«i Bica respublikai, 
hc« iki Šiol Jų laikėsi Panama, 
.hingtinių Valstijų valdžia nori, 
l>d apskriti i tuoj aus butų grą
žu k Cosh Bica respublikai.

True translation filed with the poet- 
mastei* at Chicago, III., March 19, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Nauja antanta prieeš 
bolševikus.

Slovakija padariusios sutartį.

PABYŽIUS, kwo 18.— Vie
tos diplomatiniuose rateliuose' 
sužinota, kad tarp Lenkijos, 
Bumanijos ir Čeko-Slovakijos 
tapo padaryta tam tikra su
tartis — bendro gynimosi 
klausimu.

Rumunijos pastangomis ga
lų gale santykiai tarp Čeko- 
Slovakijos ir Lenkijos pakitė
jo, ir ttfd brtr!U ’g&HMA 
sukurti trilypį susivienijimą. 
Vyriausia to susivienijimo tiks
las esąs ginti tas valstybes nuo 
galimo bolševikų pasimojimo.

... . , ■■■■„.................... .... „

Prieš Maskvos Interna
cionalą.

Metalo darbininkų Internacio
nalas smerkia maskviškį

\ Internacionalą.
BERNAS, Šveicarija, kovo 

18. — Profesinių metalo dar
bininkų sąjungų Intemaciona<> 
las, turįs apie pusketvirto mi- 
liono narių, šiandie čia didele 
didžiuma balsų priėmė rezo
liuciją, kuria pareiškiama ne
pritarimas Leninui ir jo parti
jos sukurtam “trečiam” Inter
nacionalui.

Kitoj rezoliucijoj metalo 
darbininkai raginami visomis 
jų galėję esančiomis priemonė
mis priešintis by vienam nau
jam karui, kurį kėsintųsi su
ruošti viešpataujamosios kle- 
sos.



Tai. Randolph 2898

Chicago

toasted

muziku

J. Kareiva

Stnl

Columbia Grafonolos

E2 Grafonola

cenas

Daugybė Columbijos rekordų angliškų po 59c vienas 
Lietuviški gražiausi rekordai kaina po 85c. vienas.

pirmiaus kainavo
$125. dabar už

MUSIC
Deimantai, 
Laikrodžiai,

C2 Grafonola 
Dabar už

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Island Are.

Pranas Puteikis 
Wm
Peter G ribas

LUCKY 
STRIKE 
CIGARETTE

Kitų aukojusių nebuvo var
dai užrašyti, dėlto negalime 
skelbti; jų aukų yra apie $19; 
mažiau dolerio duotų $6.50. 
Už sudėtas aukas tariame šir
dingų ačiū

Lia tavos 
Komitetas:

[Nuo Redakcijos. — Kad sutaupius vietos laikraštyj, skelb
sime vardus tik tų, kurie bus aukoję nemažiaus kaip vienų dole* 
rj. Be to, prašome aukotojų sąrašus sutvarkyti taip, kaip ma
tote juos čia, šiame skyriuje, spausdinamus.]

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu De
gti kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašyki angliškai dėl informacijų.

4137 S. Ashland 
Avė., Chicago, III

p-lės Visčiuliutes 
Dr. Graičunas

A. Mickaitis 
- P. Zinkaitienė 

Dr. Alseika 
J. Spetyla 

J. Čepaitis 
p-lS A. Rugiutė 

A. Erkmonienė ir P. Zinkaitienė, 
p-ia Lapinskiene

Kviečia visus L. G. D.

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th St^ Chicago, I1L 
Phone Drover 3473

Amerikos Lietuvių Darbai Lio 
tuvos Gynimo Reikalu.

t ra, S. Rakauskas 
M. Acienė.
J. Bartkus 
Petrauskas, 
Petrauskas, 
likus, / 
čienė, 1 
gelis, V

po $4: Skve- 
. Poška, Dr 

Kurpe, A. Rašte- 
$2: J. K. Enčeris, V.

Pasidaryk sau vyną 
Vynuogės, Vynuogės 

Vynuogės-
Džiovintų juodų ir baltų 

vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori, 
už prieinamą kainą.

COYNE BROS., 
119 W. S. Water St

Chicago, UI.

T0WN OF LAKE. — Pas
tangomis Lietuvos Piliečių Są
jungos 60 skyriaus surengtose 
prakalbose 13 dieną^ kovo J. J. 
Elias svetainėj, Vilniaus atva
davimo reikalams surinkta 
$20-1.50 ir pasiųsta per Lietu
vos Misiją Lietuvos Gynimo 
Komitetui $186.00. Abelnų iš*

2356
1247
3190 
1170 
2227
3798
2224
3244 Skambančios Stygos. Tu Mano Motinėlė
4924 Gospodi Pomiluj ir Svaty BoŽe. Rusiški
2859 Sudiev Mazurka. Nemuno vilnis polka.
3314 Dėdukas Polka. Saldžios Lupos Maršas.

JUOZAS F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted SL, Chicago, III

Dudėnas, S. Mar- 
A. Mičiur

ADVOKATAS
Ofiiui ridurnrieętyji 

A8SOCIATION BLD*.
19 So. Ls Saite 8t " 

Valandom 9 ryto iki 6 po pieta* 
PancdtHais iki 8 vakaro 

Namų Tel.: Hyde Park 8395

V. W. Rutkauskas 
Advokatas

99 So. La Salio St. Room tM 
Tol. Central 6399 

Vak. t 812 W. 83rd St. Chicago 
Tel. Yarda 4681.

Auksybė, Colum
bijos Grafonola* ir 
lietuviški naujausi 
rekordaL

Nedėlioj, Kovo 20 d., 1921 ip.
Kulį House, ant Polk ir Halsted gatvių. 

Pradžia 7:30 v. v. punktualiai
' , Šis vakaras bus labai indomus — Kursų Direktorė 
U nė, Babickaitė stato setehoje tris Vienaveiksmius vei
kalus iš kurių du veikalai pirmų kartą lietuvių scenoje.

1) Kerėjimo Garsai — ir idilija su muzika.
2) Alkanas Jonukas labai juokinga komedija.
3) Likimo Bausmė drama iš Amerikos lietuvių 

gyvenimo.
Tikietų kainos paprastos. Visus maloniai kviečia 

škaitlingai atsilankyti Kursų Administracija.

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
rimdymn ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas i 
8838 $o. Halsted SU Chicago, III, 

Phone: Boalevard 4121.

LIETUVOS GELBfiJIMO
Nedėlioj, Kovo-M ar c h 20 dienų,

LIUOSYBĖSf svetainėj, 1822 Wabansia Avė.
Pradžia 6 vai. vak.
PROGRAMAS:

Vaikų Choras Bijūnėlis, po vadovyste 
Kalba , - ?
Daina Chicagos Liet. Soc. Vyrų Choras po vadovyste S. Diliaus 
Dekliamacija 
Daina Solo “ 
Kalba 
Solo smuiku

Daina solo, 
Piano solo 
Duetas 
Dekliamacija

Visuotinas (General) Contratoriue

Henry Koplevvskis
Atlieku medžio arba muro buda- 
vojimus. Taisau senus. Turiu 
namų ant pardavimo prieinamomis 

kainomis.
4401 So. Richmond S'U 

Tel. Lafayette 2797

Komiški rekordai.
1916 Jaunikio išsirinkimas ir Piršlybos 
1249 Mano palvis tai geras arklys
1535 Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją 
2343 Ant vienos Galvos
1248 Velnias Ne Boba 2 dalis
1180 Medžiotojai 2 dalis

Giesmes jgiedojo Butėnas
1914 Linksma diena apturėjom. Pulkim ant kelių
1915 Jėzau Kristau maloniausis. Darželyj Alyvų 
3842 Sveika Marija. M. Karužiutė
1246 Giesmė j Panelę švenčiausią. Brandunienė

i

M. Petrauskas įdainavo
1415 Pavasaryje ir Piemenėlis
1272 Spragilų Daina ir Strazdelis • 
1474 Mielaširdyste ir Vai Verčia Laužo

įvairus rekordai
Lietuva Tėvyne Musų. Tildai Nemunėlis teka, 
O kur buvai Dėduk Mano ir Ungarų šokis 
Trjs Berneliai. Vakarinė Daina 
Kur Bakūžė Samanota. Brandunienė 
Per šilą jojau. Žydas statinėje 
Esu garsingas vyras. Kur vėjai pučia 
Mano Laivas ir Sveikata

Draugiškas Vakarėlis su Programų 
Rengia 

RAUGUOS 47 KUOPA 
1921

Europsan American Buraau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis Ir S. L Fabionaa

* f1 ' ' ?

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

NOTARIJUŠAS 
Real Estate, Paskolos, 

Insnrlnai Ir tt.
809 W. 35th St„ Kam*. Halsted St. 

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

Vak.: Ųtar. Ket. ir Sub. iki 9 vak 
Neda Ud 8 po pietų.

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.

Phone Yards 1058 
Dienomis: Room 518 — 15* 

N. Clark St., 
Tel. Randolph ‘ 8507.

S. Taškoviene, J. Bodokas, J. 
Jakutis, A. Taranda, A. Ragi
nę, S. Labuckas, P. , Račkaus
kas*, V. Rimkunas, J. Girčius, 
J. Grincius, B. Balkevičių®, P. 
Tiškevičius, A. Dambrauskas, 
A. J. Evanaitis, M. Petrauskas,
J. Dudėnas, K. Pinas, A. Sau- 
nora, J. Bernotas, M. Sincvi- 
čius, B. Ustila, J. Sinkevičius, 
A. Kavaliauskas, A. Paukštė, 
A. Likša, V. Andriulis, P. Gry
bas, .T. Kundrotas, J. Kilkius, 
P. Mažeikis, S. Giinhiviškas, 
I. Barkaite, J. Januša, L. 
Paukštis, L. Kaklelis, P. Vai
kaitis, A. Likša, P. Mastaus- 

' kieno, A. šuminskas, J. Lietu
vis (Litvinas), J. Raila, S. Ba
ranauskas, A. Saunoras, J. Ber
notas 
nas, 
lingis, K. Kamarauskas, P.' Ši
mulis, V. Paukšta, A. Drau
gelis, Kaz. Mockus, K. Musli
nas, M. Cicėnas, J. Bartkus, 
N. Petrauskas, „R. Nenartonis, 
Sėt. Tolimatis, K. Bukenas, A. 
Garla, Zg. Barauskas, A. Sven- 
čikas, J. Bičiūnas, P. Jakutis, 
P. Poccvičius, A. Kraujelis, J. 
Garlavičius, F. Genis, J. Arba- 
čauskas, P. Vaikutis, F. Ge- 
čius, V. Baltrukonis, M. Cicė
nas, A. Ramanauskas, Z. Lie- 
fcauskas, B. Smogis, K. Bai- 
nauskas, A. Bukenas, A.# Gar
la, K. Bukenas, P. Anglickis, 
A. Bernodas, J. Maceika, J. 
Pašeika, J. Vansis, N. Ragai
šis, L. Pakalkas, V. Čeponis,
K. Čeponis, L. Grikas, M. Stu-

laidų $18.50 už svetainę ir ap
garsinimus.

Aukjo: J. Szlidkus $25; Ė. 
Valkas $20; po $11: J. Rim
kus, A. Sabockis, A. Yucikas; 
po $1: St. Balčiūnienė, J. Alu- 
zas, W. Stankevičia; po $6: P. 
Grybas, Dr. Kasputis; po $5: 
P. Maziotis, M: Paukšta, J. 
Zolp; P. Mockela $4; po $3: 
A. J. Karaiva, A. Jecaitienė, 
St. Ivanaitis; po $2: A. Likšis, 
A. Mickus, F. Nasataitis, A. 
Yurgilas, K. Yucius, K. Mau
kus, Damaška, Wm. Cicė
nas; po $1: Ed. Kareiva, L. 
Paukšta, Wm. J. Kareiva, A. 
Kuizinas, A. Petkus, M. Švei
kauskas, J. Fereikis, V. Pili- 
paviče, K. Grigus, I. Stančikas, 
P. Bartkus, M. Vasiliauskas, 
K. Dicves, F. Raila, D. Godei-

Ri nikus 
Viršilas, V. Dorpe-

J. Baldau- 
Pudž vertis, 
Rudusevi- 
S. Navic- 
J. Urbas, 

A. Venckus, J. Juraška, B. Ke- 
perša, R. šimelis, V. Zopelis, 
G. Balčiūnas, >B. Brasdauskie- 
nė, D. Pivorunas, J. Peledkis, 
D. Budakas, A. Budakas, F. 
Gudžiūnas, A. Mačiukaitis, .T. 
Raudonis, Z. Jįmokas, A. Ge
čas, .J Dragūnas, K. Rama
nauskas, A. Skardelis, M. Pet
rauskas 
kunąs, K. Kindcris, 
lis, A. Skudcnis, V. Smogis, B. 
A. Jovaišas, K. Šimėnas, J. Ši- 
lenskas, A. Vitkauskas, J. Si- 
mavičius, M. Vaičiulis, J. Auš
ra, V. Viclius, J. Pakcliunas, 
J. Mustvilis, J. Čepaite, J. Ur
bonas, J. Kasmauskas, L. Las- 
Ifkauskas, A. Gįeilgaudas, V. 
Šimkūnas, J. Ruzgis, A. Poška, 
A. šrupša, R. Andrieliunas, J. 
Lesa liekas, B. • Scimanausikas^

IR VĖL NAUJIENA

Dramos Kursu Trečias Vakaras

Phone Boulevard 491
ASHLAND JEWELRY 

STORE

Rekšnis, P. 
Vasilauskas, 
Mankus, L.

Bulvius, S. Kir- 
. Juodis, V. Jenkevi- 
Keperse, J. Dukaviče, 

Kundrotas, A.
Kilkius; po

Jokantas; po $1: A. 
F. Sadauskas, K.

P. Meškauskas, M.
F. Kilkius, S.
■Lenkauskas, A.

Linksmas Velykų Vakaras 
Rengia

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS
». /k

Nedėlioję, Kovo 27 d., 1921 m., M. Meldažio svetainėj
r ' 2242 W. 23rd Place

Pradžia 6 vai. vakare
Bus šokiai ir dainos. Grieš Rakausko orkestrą. Tai

gi, kaip jauni, taip ir seni, visi i Velykų vakarų. Vieni 
šokti ir linksmintis prie puikios muzikos, o kiti naujų 
dainų išgirsti.

Kviečia visus Chicagos Lietuvių Vyrų Choras.

VILNIEČIŲ MASINIS PRO
TESTO MITINGAS. — Nedė- 

I lioje, kovo 6, McKinley Park 
Svot. įvyko Visų vilniečių, su- 

Ivalkiečių bei kitų lietuvių vte- 
Išas masinis mitingas, kad už
protestavus pasauliui prieš len
kų melagystes apie Lietuvą. 

[Mitinge dalyvavo visi Town of 
I Lake, Brighton Parko ir1 kitu 
pietinės Chicagos dalies vilnic-

I čiai bei suvalkiečiai.
Susirinkimas turėjo prasidė

ti nuo pusės trijų, bet kaip tik
I antrą valandą išmušė jau sve
tainė prisipildė, Vilntečių tiek 
prisirinko, kad daugumui tc-

I ko visą laiką stovėti prie durų 
I ir pasieniais, o dar daug ne- 

’ilpę turėjo grįžti namo. Mi
I tingą vedė Ig. Sakalauskas. 
I Pirmiausiai šv. Cioilijos Cho- 
I ras po vadovyste P. Daukšos 
I padainavo Lietuvos įr Ameri
kos imnus, po to p-lė Z. Ma- 

|silskaitė padainavo solo; vėl 
visas choras- sudainavo “Eina

I garsas nuo rubežaaufs1’? Po| 
I tam P. Sakalauskas paaiškino 
šio masinio mitingo tikslą ir 

Įperštatė kalbėti Dr. Naikelį, 
I kurs nupiešė Lietuvos padėtį 
I ir prirodinėjo, ką lietuviai tu- 
Iri daryti, kad sau laisvę iško- 
Įvojus. Paskui kalbėjo Dr-as 
[Alseika iš Vilniaus. Kalbėto
jas nurodė, kokių šunybių gro- 
Ihikai lenkai pridarė Vilniuje 
jam ten esant.

Pagalios kalbėjo dar ir ku
nigas Briška. Aukų surinkta 
$733.86. Po aukų rinkimo P. 
Sakalauskas perskaitė vilnie
čių rezoliuciją prieš Lenkų 
melus ir intrygas, kuri, buvo 
vienbalsiai atsistojimu priim
ta. Lėšų mitingui surengti bu
vo $37.70. Gryno pelno liko 

| $696.16. Visi tie pinigai tuoj Į 
pasiųsta draftu Lietuvon 
ginskio vardu 'Lietuvos gyni
mo reikalams. [Lietuvos gyni
mo reikalams žmonių aukoja
mi pinigai reikia siųsti tiesiai 
Lietuvos Gynimo Centro Ko
mitetui, Kaune, o ne Stulgin- 
skų ar kitų atskirų ir niekeno 
nekontroliuojamų asmenų vitr^ 
du. — Naujienų Redakcija].

Aukojo šiaip: J. Raila $15;
I. Bartkus $12; po $10: A. 
Petkųnas, Z. Barauckas, J. 
SMckus, J. Kairis, L. Juodgal
vis, A. Slankauskas, P. Žaba
ras, M. K Ii ūkas, J. Simonas, 
Ig. Powrozas, A. Kliukas, J. 
Bauža, J. Ahižn, M. Blazevi- 
če, M. Damaška, J. Rodclįs, M. 
Maskaliunas, J. Jesudaviče, A. 
Ju'rgilas; po $5: J. Rust ūkas,
J. Martynaitis, A. Mačiulis, A. 
R'ukunis, J. Raudis, R. Samu
lėmis, F. Poška 
dacps; po $3: 
Na ik ei i 
uis 
Vatackis, L. Juodgalvis, A. Si
monas, L. Smagrauskas, J. Si
monas, J. Vilkelis, K. Endze- 
lis, P. Ūselis, J. Kurpe, K. Si
monas, J. čelenskas, • J. Kar- 
siukenas, A. Šerpeiis, P. But
kus, A. Kindcris, S. Vailokai
tis, S. Milkintas, S. Rakauskas, 
J. Berniunas, 
Jankauskas, 
M. .Jurevičius 
Jencionė, L. 
deikis, 
či,us, A 
V. Bergelis, J 
Meškauskas, 
$1.50: J 
Viršelis, 
Stankus 
Barsčiunienė 
Morkūnas, A 
Skidelis, V. Graibenas, S. Jurš

V. Jukiievičc, K. Bačiu 
Makaluckas, A. Jarec 

kis, J. Kavalevs'kas, M. Zatke- 
viče, K. Kamarauskas, V. Rim
kus, J. Lietuvis, J. (Litvinas), 
S. Miestairsklcne, J. Zakarans- 
kas, S. Baranauskas, J. Jure- 
viče, J. Jakutis, Z. Sakalauskie-r 
nė, M. Mačckunas, K. Kilkius, 
S. Žilius, A. Petkunas, V. Ken- 

Acienč, 
1

Viktorą vičiene, 
Bozuševičc, M. 
.Taksiaboga, V. 
Vitkus, A. Mė- 

Jakutis, M. Masevi- 
Simenas, M. Drau- 

Damkus, K. Šimėnas,

ronas, 
liūnas
yičius, J. Lenkarlas, 
skas, J. Rupšys, J. 
O. Gelžinskiene, P. 
čius, P. Gudavičius 
kas, E. Bogušienė,

Juršėnas, J. Gribc 
Pašakarnis, J. Smc

ŠAUKIAME DIDELI IŠPARDAVIMA MUSŲ BENDRINIAME 
B PARDAVINĖJIMO KAMBARY

Parduosime Fonografus, Parlor .žįį-'įg 
Setus, Divonus, Pečius.

STERN FURNITURE STORAGE CO.'

2810 W. Harrison St., Chicago, III. N

Mes turime parduoti už neužmokčjimą rendos palaikymui dvi- jH

dešimts aukštos rųšies Victorolą (kalbamąją mašiną) už kurią

reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui Vj
24 rekordą pasirinkime ir 200 adatą. Dauguma mašiną naujos ir Į |
užtikrintos ant dešimties metą. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- JĮ ' Ivus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame «gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $85 aug-

į JŲ ,7» rąšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime x
AEUI parduodi dešimtį augštos rąšies tikros odos seklyčiai setą, lovą irKIU ■ fl ■ ' karpetą. šie setai yra visai nauji ir valiausio išdirbimo. Mes par- ■ 93 m

Vk K 0^ duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
M Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mos pristatėm veltui' jhH TL S 81 ■ H 1 visas, miesto dalis ir apielihkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir fSo® 89 H U 

-' daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti apteikęs siuntini. MMF
ir Liberty Bondsai priimami.

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

Paskutine Jėzaus Kelio 
nė į Jeruzolimą 

Toje temoje 
Sakys pamokslą

Parsiduoda Pigesnėmis 
Kainomis

kaip prieš karę. Dabar yra proga kožnam /jįjįDiT 
nusipirkti tikrų grafonolą už labai žemą/® 
kainą. Toks kainų numažinimas nebus ilgai, 
nes dabar parsiduoda pigiaus kaip kad kai- 
nuoja padaryti.

Kun. Mockus
Nedėlioję, Kovo-March 

20 dieną, 1921
Mildos svet., 3138 S. Halsted St.

Pradžia 11 vai. ryto.
Šitas pamokslas kun. Mockaus 

bus labai svarbus apie Kelionę 
Jėzaus į Jeruzolimą. Palartinavi 

siems nepraleisti Šitų prakalbų.
Inžanga 25 centai.

Kviečia 1 Kp. .L L. F. Komitetas

Sankrova Įvairumų
Aprėdalų, laikrodžią-laikrodėllų, A 

žiedų ir auksinių daiktą; gramofonų, 
rekordą visose kalbose; armoniką ir (I 
kitokių muzikaliu instrumentą; britvą, Vi 
peilių Ir kitokių naudingų daiktą.. x 

čią sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač 
liai instrumentai. .. '

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St., Chicago, III
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Subata, Kovo 19 diena, 1921
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ALTIC STATES BAN

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Atdara panedeltais ir subatomis iki 8 vai. vak

nu

Rusiškos ir Turkiškos Isnos

Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu FHnigai

čcbataru-
Sadaus-

0. šedir,

apie 
nors 
eiti.

TA IR
ŽEMAI
KAIP

Petrauskas, 
Kavalenskas 
P. Smelkis,

cijas apie Tamstų Dideles Priemiestines Ukes ant’ Burlington Gelžkclio linijos,
ADRESAS ....................................................................................................................
VARDAR ir PAVARDE ..................-.........................................................................

Sarpikis, S.
Dambrauskas
Dcrventas
ras
Kintietis, 
Puttevelienė

bussiah

Dr. H. Siup nieki 
8107 S. Morgap SL CĮiicftjte 
valanDOSj Nuo $ iki 11 ryte

Ir nuo 5 iki 8 vakare,

12th STREET 
Tel. Kedila 8902.

3514-16 W. 12th St 
Arti St. Lowiw Avė, 

CHICAGO, ILL.

Bckelis, 
Taliu ntus.

P. Mylenskas,

BALTIC STATES 
294

D”. >< BIEŽIS
HYDYTiua* Ir CEIRŪRGA8

Ofisas j 2201 W. 22nd St. kampa, 
Jeavitt St. Phone Canal 0222 Va* 
landos i 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta r 8114 
W. 42nd St Phone Lafayette, 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dienų.

3) Tūkstančiai, jaunimo abie
jų lyčių veržiasi mokyklosna, 
idant prisirengus siutvirtinti 
taip sunkiai įgytas laisvas ir 
nepriguhningas musų kraštas 
— demokratines Lietuvos lais-

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
lius galima prisiųsti per paštą.

Siunčiame Pinigus į Lietuvą žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų 
perlaidas.

Parduodame Laivakortes j Lietuvą ir iš Lietuvos. Pri- 
gelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir 
kitokius dokumentus.

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

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

I’hysician and Surgeon 
Specialiste moterų ir vaikų ligų.

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

Brighton Parko Lietuvių Kolonijoj.

Parsiduoda lotai arti lietuvių bažnyčios,kampiniai 
ir kitokį; daug lotų tinka visokiems bizniams. Par
siduoda ant lengvų išlygų, pirmiems jmokėjimams 
priimu Liberty Bonus, arba Liberty Land and Inve- 
iiment Co. serus už pilną jų vertę. Pasinaudokite 
šia puikia proga ir atsišaukit tuojaus.

Amerikos Lietuviu Dar 
I bai Lietuvos Gynimo 

Reikalu.

kada nors 
lietuviams tu-

KAIP GREITAI APLAIKĖ PINIGUS JŪSŲ 
GIMINĖS LIETUVOJ, KURIUOS SIUNTEI 

PASKUTINE KART^?
DABAR PASIŲSTI PINIGAI LIETUVON PER ŠĮ 
TVIRTĄ VALSTIJINĮ BANKĄ, PRISTATOMI 

TEN GREIČIAU, NEGU KADA NORS NUO 
KARĖS PRADŽIOS .

Lieka , $696.16
— Bendras Town of Lake 

ir Brighton Parko Rengėjų 
Komitetas, •

per J. K. Encheris.

tTelephone Yards 5834
Di’. P. 0. Wiegner ? 
priėmimo valandos nuo 8 iki J 
112 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, r]

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

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akušėras
3203 So. Halsted St., Chicago.

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

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. StrikoEis 

Lietuvys Gydytojas ir Chirartao 
Perkelia ofisų j People Teatrų 

1616 W. 47 SU Tel. Bosi. 160 
Valandos i 1 iki 3 po pietų, 
iki 8 vak. Neda. 10 iki 12 ryte 

Ree. 2914 W. 43rd Street 
.Nuo ryto iki piet 

Tdephone McKinlev 2AS

* Kapitalas ir Perviršis $250.000.00 *

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas 
____ Rytinėse Valstijose.

Prisiartino valanda Rekon
strukcijos darbo. Darbas dar 
svarbesnis, dar našesnis, dar 
reikšmesnis, negu 
teko Amerikos 
reti.

1) Suvirš 70 
laičių, busimų 
čių randasi be 
ni. Juos reikia aprėdyti, pa
valgi din t i ir nors šiokio-tokio 
amato, kaipo ginklo koyoje už 

išmokyti. Jau nekalbant 
būtiną suteikimą progos 
pradedamąją mokyklą iš-

kaip jūsų Akįs
Ar esi nrrvuotu, kenti galvot 

skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet skal 
tai, pailsta akįs Išsiuvant, jei taip, 
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuria 
suteiks tamistai geriausią patar
navimą;

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

• 801 So Ashland Avew Chicago, 
kerti 18-tos gatvės; 3-ėiov lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S Aptiekoa 

Tėmykite mano parašą.
valandos: Nuo 10 ryto iki 9 rak. 
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

| Petraitis, S.
Tvardauskas
Beregaila, P. galiukas, K. Ra 
nianuuskas, J. Jakutis, S. Vi 
liniavičius, M. Naruševiče, J
A. KaniuŠėnas, N. Trejonis, J 
Vaičiūnas, N. Karklelis, A. Ma 
linauskas, K. Zabela, J. Diman- 
Akis, A. Gudonis, F. Čeikaus- 
kis, M. Barščcvicne, M. Leka
vičius, B. Ponirks, M. Lusnas
B. Petrošiene, M. Paukšta, A 
Petrauskas, K. Stankus, T. Jen- 
cius, B. Valtaw, ( 
has, A. Šimkus, 1 
kas, K. Misevičius
K. Šukys, J. Gasis, P. Sveikus 
K. Stulginskas,, B. Asthiuskas 
T. Kvcdcras, A. JiiŠkclinas, A 
B rojų s, A. Rastenis, O. Rim
kienė, M. Kazeris, S. Rakau- 
vkis, K. Rekšnis, A. Milius, A.

Rrazlauskas, A.
P. Tiškus. P.

J. Rupšis, A. Tau- 
P. Khrcnga, P. Rūkas, A. 

Duscvičius, J.
V. Smagausikas, 
Elcckis, Mažei

kis, M. Kudala, J. Bartkus, T. 
Gricius, S. Majauskas, Bart
kienė, K. Zoleskis, K. Paukšta, 
(Nėra Vardo $1.00) 
ša, S. Ciceras, P. Benkauskas 
N. Petrauskas 
Kulikauskas, 1 
Ta’iuntus.
Viršelis, M. Petkelis. B. Nenar- 
tonis, V. Damašauskas, M. Ju- 
reviče, * P. Čebateriunas, J. 
Kvietkauskas, A. Vitkauskas, 
J. Marti,nikus, J. Bladzius, D. 
Klimas, (Nėra Vardo $1.00).

Smulkių aukų $100.36 
Visa • $733.86
Išlaidos $37.70

gyvenk..čia ir dirbk

T.'Pallman MM

AKUSERKA 
A.SHUSHO

Turiu patyriu 
.riterų ligotų; ru- 
vaatlnga! prfffų- 
du ligonę Ir Lv.dl
M laike llgan 
tl?929 & Skite titr.

Telephom Yards 1532

DR. J. KULIS į 
LIETUVIS d

I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ų 
I Ctydo visokias lijęas moterų, vai- 

i ’cų ir vyrų. Specialiai gydo Uj»- 
panėias, senas ir paslaotf* A 

ga<s vyrų ligaiį 3259 So. Halsted SL Cblcnųo

tinstančių naš 
Lietuvos pilie 
rūbų ir alka

8th Aventie New York, N 
KAMPAS U-TOS GATVES

2) Tūkstančiai ex-kariškių 
randasi‘sužeistų, praradę svei
katą. Jiems reikalinga pasto
gė, globa ir gydytojo priežiu-

^SIVM9HBIIIB
Tel. Canal 65

LIETUVIS DAKTARAS
« Dr. J. Sarpalius ;
» 1424 So. Halsted St. B
« Vai. 10 iki 12; 8 iki 6: 6 ik! 8. į 
• Nedalioms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 6098.

Informacijų klauskite y pa tiška i ar per laiš 
ką Rapolo Gečo. 
Langelis No. 4.

PEOPLES = BANK
DIDELIS BANKAS

ant Kampo , 
Alos ir Ashland Ay.

Chicago, Illinois'

Mokyklų butai neatsako- 
reikia švaresnių, švieses- 
kambarių.
Mokykloms vadovėlių ir 

įnagių trūksta ir ne vienas iš 
jūsų, broliai amerikiečiai, esa
te jau gavę laiškus;nuo savo 
giminaičių iŠ Lietuvos maldau
jančių, idant iš Amerikos pri- 
siųstumėte įnagių ir vadovė
lių, ypač profesiniams moks
lams eiti.

Visų Rekonstrukcijos darbo 
reikalų neišrokuosi. Vienok 
tiems visiems reikalams gali
ma, aiškiai ir lengvai susi
klausant, pagelbėti. Tik at
kreipkite domų į laišką, kuris 
tapo Draugystės, Kliubo ir 
kuopos sekretoriui pasiųstas.

Laukiame apčiuopiamų re
zultatų, nes jie aiškiausiai kal
bu u< tuščią auksaburnystę.

Dr. A. I.<. Graičunas, 
(’.uiitro Sckret.

Tel Ynrdn dbft“ 
Mm. A. Michnietvirz

A KUAERKA
Buigui! Afc»- 
i e r v. 1. ^1 gi 

pi Xdc 
'ik- '/’H) Pwr 
Hih’uni.jiM bu*- 
pitalt-He Pa- 

l^| •‘krningai pa
tarnauja prie 
Migdymo. i>u«

Kfll (i* fod* rlM"
■L moterimi ir

merginoms.
1118 S. Halsted St., Chicngo, IR 

(ant antrų lubų)
Kuo 6 fld 11 ryte ir 7 iki vilai ų,

a B arui; įtrfii RJVMkta 

| DR. YUsKA g 
S 1900 S. Halsted St. U

. T«l. Canal 21.18

Pirkit Sau Mažą Ūką. arba Dideli 
Priemiestyje Namui Lotą Dabar!

Pirkite puikioj vietoj, prie Chicago, Burlington ir Quincy Gelžkclio. Pirkite ten iš kur bus 
arti atvažiuot į miestą. Pirkite kur turėsite daug vietos auginimui vištukų, laikiniu; daržo, ir tuo 
sumažinsite pragyvenimo brangumą. Pirkite dabar, pirm negu žemės kaina pradės kilti aukš
tyn — kas tikrai įvyks kaip tik Burlington traukiniai pradės bėgti į didžiulį naują .$65.090.000 
Union Stotį dabar budavojamąją. Tas reikš ge-riausią Priemsiestinę Komunikaciją, greitą pa
tarnavimą ir persėdimą į visas miesto dalis. Tas reikš augštesnes kainas už Priemiesčių Lotus ir 
Ūkės pagal visą Burlington Gelžkelį.

Pirk didelį lotą musų naujam Priemiestyj arba mažą Ūkę. Pirk pirmą negu didžiule Union 
Stotis Chicagoj bus užbaigta; pasinaudok proga tylančių kainų, kurios tikrai juk seks šį milži
nišką pagerinimą. Mes padarysime Tamstai lengvai nusipirkti Priemiesčio Lotą arba Mažą Ūkę, 
taipjau pagelbėsime pasibudavoti.

Pribukit Rytoj, Nedėlioj, Kovo-Mareli 20toj 
apžiūrėti šios puikios nuosavybės. \

Tamstos indėti pinigai čia atneš puikų pelnų.
Gaukite į ten ir atgal (round trip) tikietus dovanai, sau ir šeimynai puo musų pardavėjų 

su raudonais ženklais ant Canal ir 16 gatvės stoties, pirma negū lipsit į traukinį, arba 1822 S. 
Halsted Str. Pilkio krautuvėj, taipjau 1404 Westl8th Str.

Musų atstovai bus ant stoties ant Canal ir 16th Street, ant sekančių traukinių Burlingtdn
j Nedėlioj, Kovo 20-tą

/ ' Canal ir 16th Steet
, - ' 9:53 iš ryto Y

10:39 iš ryto . v
< 11:45 iš ryto

2:26 po pietų. 1
Nepamirškite musų žmonių su Raudonais ženklais. Gaukite DOVANAI į ten ir atgal 

(round trip) tikietus nuo jų. Jie bus ant augščiau minėtos stoties pinu traukiniu; išeinant t 
Westinont. > .

ARTHUR T. UcSRTOSH & C0RIW
1404 W. ISth Street— — — — — — —_ — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

KUPONAS
Jeigu Tamsta negali atvykti apžiūrėti nuosavybės Nedėlioj, išpildyk šį kuponą, o mes pa

siusime Tamstai pilnas informacijas ir tikietus .važiavimui dovanai. .
a t MCINTORM sr <1O ' 1404 W. 18th Street

Apsauga Padėtiems Pinigams 
security Bank unaanumHBB of chicago ■■■■■■■■■■■

Mihvaukee Avė. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS. 

NEW YORK — HAMBURG 
Pakabiausia kelionė rusams ir lietuviams. 
Dideli moderni Aki dubel tavais iriubais garlaiviui,

MINNEKAHDA (naujas) 
Išplauks Kovo 31. Tiktai 3čia klesa 

MANCHURIA 
Išplaukia Balandžio 14, 1921 

MANGOLIA.
Išplaukia Bal. 28

Trečia Idesa, Now York iki Liepojaus _______  1132.00
Trečia liesa, New York iki Eydtkunų _______  $180.00

Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūra dide
liam valgomajam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.

Ataiteakite j kompanijos ofisų 14 N. Dearborn St., arba *ae vie
tini agentą. ,

Abelni kaštai naujos Union Stoties bus $65.000.000. Nauja stotis turės 26 bėgius, kuomet da
bartinė stotis turi mažiau kaip 10. Ta didžiulė nauja stotis užims blokus tarpe Adams, Jack- 
son, Clinton ir Canal gatvių, ir turės grindų įtalpą iš 225,000 pėdų. Sujungta su tuo būdavo 
jimu pasažierinės stoties dar bus pabudavota trys siuntinių budinkai (terminais). Tas milži
niškas darbas sujungtas dar su pabudavojimu dvylikos naujų vaduktų—tiltų, pikiuojančių apla
mai apie $3,100,000.

MUSŲ DIDELIS 1,000 AKRU NUPIRKIMAS DERLINGOS’ŪKIO ŽEMĖS ANT BURLING
TON LINIJOS, YRA TIKTAI 45 MINUČIŲ VAŽIAVIMO Iš DIDMIESČIO. STOTIS V1DUYJ 
NUOSAVYBĖS: 60 TRAUKINIŲ KAS DIENĄ ATVAŽIAVIMAS TIK APIE 12 CENTŲ.

DIDELI VAISINGI PLOTAI BEVEIK TAIP DIDELI KAIP 
DEŠIMTS MIESTĄVŲ LOTŲ.3387-50

$60 Įmokėt: Likusius $6 kas mėnuo.
I

Juodoj vaisingoj žemėj čionai augs bile-kas. žeme stovi augštai ir sausai; pakilumas yra pui
kus; apielinkėk gražios. Tai yra goriausia vieta Tamstų namui ,už miesto.t-,.gyvenk..čia ir dirbk 
mieste. Tamstos moteris ir šeimyna džiaugsis.

,5. 8 vakare. iii
Reridenrijai 2811 W. 63rtl SI. '1

w Tel. Prospect 8466
Cll Ii teMnr w « u «* *



KORESPONDENCIJOS
Rusijoje yra įstaitymai drau

go. OMAHA, NEBR

būt

SVEIKATOS DALYKAI.
INDIGESTIJA

skilvio

Krislai

(Pabaiga)

RACINE, WIS

Kazimieras Gugis
buvo

Daugiau policijai automobilių.

Skaitykite ir Platinkite

Kronštadto maiš 
tas numalšintas.

Nepripažįsta
Meksikos valdžios

Tai ' yra ' aTSRug'paroay- ■ 
mas, kad šių dienų valdžios 
yra niekas kita, kaip komi
tetai buržuazijos reikalams 
vesti.

Dar penki automobiliai Chi- 
cagos policijai bus duota, kad 
geriau apvalius miestą nuo vi
sokių užpuolikų.

diskusijų, 
būt tole- 

su kuriais 
skiriamės,

Antroji Paryžiaus 
komuna.

jojimų, - 
tam visos

Juo tamsesnis elementas, juo 
mažiau jis protauja, juo jam 
viskas aiškiau, juo mažiau abe- 

pasak rusų: gir-
jiiros iki kelių.

\ —P. K-as.

mėnesio laiko senelis 
tikrai busiąs paliuo-

“Socialdemokrato” 2 nume
ryje skaitome: “Jaroslavo ka
lėjime sėdi 60 socialistų liau
dininkų už priklausymą prie 
partijos ir tarybų valdžios kri
tiką. Kaliniams duodaiųu tik 
3jX) gramų (Rlisų , svaras: 4(>0 
gramų? ;P.aK.) juodos duonoL 
Soc.-refJ ' Ratneris paskelbė ba
do streiką; kai kurie>-suimtų-, 
jų išėję iš galvos. Kalinių pro 
testas atspausdintas užsienio

kuri daro negerumą 
ligoniui, nes tokis dalykas kaip 
indigestija, kaip sakiau, yra re
tenybė. I— Dr. A. Montvidas.

apie revoliuciją Ru
sijoje iki šiolei parodė vieną 
neginčijamą faktą, būtent: So
vietų valdžios žinių agentūros 
meluoja nemažinus už tokias- 
pat kapitalistų agentūras.

kad proletariatas turi 
sutverti savo valdžią

ją, nevartodamas des- 
ir pa vergi mo priemo-

kad jie gali laimėt tiktai 
tuomet, kuomet juos parems 
žmonės Rusijos viduje. Vie
nas Kronštadtas neįstengtų 
nuversti bolšvikus, jeigu ji
sai ir atmuštų ginkluotas jų 
atakas.

Pas kūdikius indigestija yra 
baukesnė, negu suaugusius. Su
augę žmonės tik tuomet gali 
sakyt, / kad turi indiigestiją, 
kuomet viduriai lieka perdaug 
palaidę (diarrhca). Sunkiose 
ligose indigestija kartais atsi
tinka, todėl ligonis ir apetito 
netenka, arba maistą išvemia 
arba viduriai pasileidžia. Šito
kiuose atsitikimuose yra pro
tinga imti vaistų, kurie para
gina reikalingų digestijai syvų 
tekėjimą,* arba galima imti da
rytinų syvų. Reikia pripažinti, 
kad yra dalis daktarų, kurie 
užrašo tų dirbtinų syvų tuo
met, kada , digestija yra visas 
gera arba perdidelė. Patįs žmo
nės irgi perka vaistų “dėl ge
resnio maisto permalimo”. 
Vietoj to, reikėtų j ieškoti prie
žasties

Buvo žinių, kad žmonės 
Rusijoje daugelyje vietų mė
gino pasipriešinti valdžiai. 
Net oficialės sovietų tele
gramos pripažino tą faktą, 
kad, pavyzdžiui, Petrograde 
darbininkai darė viešas de
monstracijas prieš valdžią ir 
statė politinius reikalavi
mus. Bet tas judėjimas, 
matoma, nebuvo pakanka
mai stiprus, kad dezorgani
zavus valdžią, ir Kronštad
tas todėl paliko izoliuotas ir 
turėjo pulti.

Mes manome tečiaus, kad 
tas sukilimasz nepraeis be 
pėdsakų. Rusijos valdyto
jams jisai parodė, kad pavo
jus jiems gali kilti iš tenai, 
iš kur jo visai nebuvo tikė
tasi. Kronštadto jurininkai 
juk buvo ta jiega, kuri aną
met daugiausia padėjo bol
ševikams užkariaut valdžią. 
Ir štai ji dabar staigu atsi
kreipė prieš juos!

Kad apsisaugojus nuo ši
tokių pavojų ateityje sovie
tų valdžiai reikės stengtis 
pastatyt savo galią ant pla
tesnės papėdės. Jie turės 
daryti koncesijų liaudžiai.

kasyklų, 
Jie reikalauja, 

kad Meksikos valdžia neap
sunkintų to biznio mokes
čiais ir nekliudytų jo kito
kiais budais. Ir Jungtinių 
Valstijų valdžia remia ši
tuos jų reikalavimus. Valsty 
bes galią ji panaudoja tam, 
kad patarnavus šios šalies 
kapitalistams, jieškantiems 
pelno svetimoje šalyje.

Lygiai tą patį dalyką mes 
matome ir Europoje. Fran- 
cija, pav. atsisako pripažin
ti daabrtinę Rusijos valdžią 
daugiausia dėlto, kad ji ne
nori grąžinti Francijos ban- 
kieriams tuos pinigus, ku
riuos, jie kitąsyk paskolino 
caro valdžiai.

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Roosevelt 8500

18.00 
. 4.50

2.25 
.1.75 
. 1.00

Tai ve kokios ‘laisvės” tel
kiama darbo žmonėms “lais
voje” Rusijoje.

everas
Blodal

i Amerikoje dedasi neįtikėti
nų dalykų. Now Yorko laik
raščiai praneša, kad iš federa
linės valdžios sandelių New- 
arke, N. J., “nežinia kur din
go” 167,(MM) galionų degtinės 
$5,000,000 vertės! Degtinė bu
vus gabenama iš Newarko į 
Ncw Yorką ir kitas valstijas 
vagonais ir valdžia to “nepa- 
stebėjusi”... Sąryšy su šiuo 
skandalu dabar areštuotas ir 
imamas nagan dėl išeikvoji
mo degtinės minėto sandėlio 
perdėtinis E. T. La Brecųue.

Amerikos valdininkai, ma
tyt, pasiryžę žūt būt “subytyt” 
buvusiojo rusų caro valdiniu-

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Uetvvis Gydytojas ir Chirurgą* 
25 East Washingtoa Si. 

Marahall Fleld Anne* 
18th fb Ruimai 1827 

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

“Komunisto” (vietoje požo^ 
minės “Kovos”) 4 numeris' 
perspėja komunistus nuo vet^ 
žiavimo Europon, ir ne juo
kais galvoja įvesti Sovietų val
džią Amerikoje. Ypač daug 
domės kreipiama į lietuvių ko1* 
munistus, kurie, ' pasak “Ko* 
munisto,” esą bene tvirčiau
sias akmuoz Komunistų parti
jos pamate; Girdi: “Kuo rei- 
kalingiau kovoti prieš darbi
ninkų išnaudotojus ir pri
spaudėjus, ir kur yra butines^ 
nes komunistinės spėkos, Lie
tuvoj ar Amerikoj ? Amerikoj 
kapitalas tūkstantį kartų tvir
tesnis, įtekmingesnis ir sun
kesnis nuversti, negu Lietuvos. 
Ištik rųjų sulyginus Lietuvos 
išnaudotojų galią su Amerikos 
kapitalo spėkomis, pirmutiniai 
beveik nieko nereiškia. Lietu
voje įsteigimas sovietų valdžios 
kone nebūtų ajaučiamas kapi
talistiniam pasauliui, gi įstei
gimas sovietų Amerikoj butų 
ženklu pergalės pasaulinės re
voliucijos ir galutino išsiliuo- 
savimo visos darbininkų kle- 
sos iš po jungo alginės vergi
jos. Tas taip yra aišku kiekvie
nam, kad net nėra reikalo apie 
lai ir kalbėti. Tat kaip dabar 
turime žiūrėti į tokį komunis
tą, į tokį kovotoją, kuris atsi
sako griauti Amerikos kapita
lizmą, o važiuoja griauti Lie
tuvos kapitalizmo išnaudoji-

Victos\ Lietuvių Laisvamanių 
Federacijos 8-ta kuopa kovo 
5 d. buvo surengusi prakal
bas. Kalbėjo P. Dubickas (iš 
Cliicagos) apie “krikščionišką
ją demokratiją Lietuvoj.” Nors 
tą vakarą lietus kai iš kibiro 

: žmonių susirinko 
daugiau kaip pora 

žmonės susirupi-

Tankiai girdi žmonės sakant, 
kad jų viduriai nedirba gerai. 
Šitokis pasakymas gali reik
šti bile ką arba nieką. Skilvio 
ir žarnų nedlrbimas yra la
bai retas dalykas; kur kas tan
kiau jie dirba perdaug. La
bai mažai maisto išeina per 
skilvį ir žarnas, kurio šitų or
ganų syvai nebūtų palietę. Kur 
kas tankiau į kūną patenka 
perdidelė priimto maisto da
lis, o liekanų lieka mažai — 
ir tai yni viena priežasčių, 
dančių prie taip vadinamo 
durių užkietėjimo. Taigi rei
kia įsidėmėt, kad viduriai už
kietėja ne dėl indigeatijos (ne- 
malimo), o dėl perdidelio ma
limo. Bet tai nėra vienintelė 
priežastis ir ne apie tai čia kal-

Norman Hapgood, vienas 
radikalesniųjų ir toliau numa
tančių ’buržuažinės presos ko
respondentų patiekęs daug 
straipsnių Ę. V. Dėbso paliuo- 
savimo reikalu, dabar ir vėl 
rašo, perspėdamas socialistus 
nepikietuoti Baltojo namo, nes 
tai galį pakenkti Dėbso pa- 
liuosavimui. Prezidentas Har- 
dingas esąs pasiryžęs paliuo- 
suoti senelį Dcbsą, tik dar rei
kią pereiti kai kurias forma
lumo procedūras, imančias lai
ko. Norman Hapgood tvirtina, 
kad už 
Debsas 
suotas.

Kovo 26 d. tapo išrinkta 90 
Komunos narių. Tarpe jų buvo 

115 valdžios šalininkų ir 6 bur
žuaziniai radikalai, kurie val
džiai nepritarė, bet taip pat 
nepritarė ir sukilimui. Sovietų 
respublikoje niekuomet nebū
tų leista tokiems kontr-revo- 
liuciniems elementams statyti 
savo kandidatūras, o juo la- 
biaus būti išrinktiems. Bet 
Komuna, gerbdama visuotino 
balsavimo principą, nedarė bur- 
žuaziniems savo priešams nė 
mažiausių kliūčių.

Šie tečiaus neilgai teveikė, 
kaipo Komunos nariai. Vieni 
jų padavė rezignacijas, pirma 
negu išrinktieji atstovai susi
rinko, kitiems nepatiko būti 
revoliucionierių kompanijoje ir 
jie pasitraukė vėliaus.

Didžiuma išrinktųjų 
paprasti revoliucionieriai. Apie 
socializmą retas kuris jų turė
jo nuovokos. Idėjos, kuriomis 
jie vadovavosi, buvo pasemtos 
daugiausia iš didžiosios Pran
cūzų revoliucijos laikų, iš ja- 
kobiniečių tradicijų. Revoliuci 
ja jiems vaizdi uosi, kaipo že
mesniųjų k lesų sukilimas Pa
ryžiuje tikslu užvaldyti jį, o 
per jį ir visą Franci ją.

Nuo šitos didžiumos 
tiek skyrėsi blanųuistai, 
buvo išrinkta į Komuną 7, kar 
tu su patim Blanųui. Pastara 
sis negalėjo dalyvauti Komu
nos darbuose, nes buvo išva 
žiavęs iš Paryžiaus ir tapo su 
areštuotas. < Blankui pasekėja: 
pritarė; jakobiniečiams įsukili 
mo klausime, bet jie mane 
kad vien tiktai valdžios įgijime 
nepakanka išnaudojamųjų imi- 
linosaviniui. Jie stojo už visuo- 
mej*ės tvarko* prrkriiuuą

|nes naujoji jos valdžia tu
jinti pasitikėjimo žmonyse. 
'Bet Wilsono administracija 
nepripažino Obregono.

Vakar atėjo žinia is Wa- 
shingtono, kad valstybės de
partamentas neketinąs mai
nyti politikos sulig Meksi
kos. Hardingo administra
cija eisiahti tuo pačiu keliu, 
kaip ir VVilsono administra- 

cija. Kodėl?
štai ką sako ta žinia: 

Meksikos valdžia nebus pri
pažinta tol, kol ji neduos 
“patikimų patikrinimų, kąd 
amerikiečių teisės Meksiko
je bus tinkamai apsaugotos; 
tie patikrinimai turi 
duoti sutarties formoje,

“Amerikiečių teisės” reiš
kia Amerikos kapitalistų 
reikalus Meksikoje. Ame
rikos kapitalistai turi daug 
visokio biznio Meksikoje — 
aliejaus šaltinių 
žemės ir tt,

(pirmiau vadintas Severo Kraujo 
valytois) yra tam tikras atmainą 
padarąs vaistas, kuris duos nau
dingą atmainą, teip reikalingą jusu 
systemi. Pagelbės sutaisymu ne- 
naturaliiko stovį ir gelbes regula vi- 
me organizmo. Tikras vaistas dll 
gydymo odos išmetimu. Prekl 
$1.20. Aptiekuose.

2121 Nortb Weatem Ava. . 
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
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Pinigus reikia siųsti palto Money 
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Indigestija yra tokis 
ir žarnų stoyis, kuris neduoda 
užtektinai vienokių ar kitokių 
syvų maisto perdirbimui į to
kį stovį, kad jis galėtų būti 
tinkamoj formoj priimtas į 
kraują. aKrtis lietuviai vadi
na indigestiją vidurių nemali- 
mu bei nevirškinimu. Malimas 3 (
bei virškinimas yra tik me
chaniški procesai, susmulki
nanti maistą, gi digestija yra 
chemiškas maisto permainy
mas.

Dviem minusiame _________
Vienam minėsiu! ........... .......

Lietuvon ir kitur uisisniuoMi
(Atpiginta)

naujienos
LITHUANIAN DAILY NKVD

Publishad Duįly ucept Sunday by 
the Lithuaniatf H«wa Pub. (X, Ine.

šymo; ir, kuomet atvyko į 
Versailles’ų armijos, kurias 
prusai buvo suėmę, tai sukilė
lių padėtis pasidarė be .vilties.

Gegužės 21 d. valdžios ka
riuomenė įsilaužė į 'Paryžių. 
Gegužes 22 d. Komuha laikė 
paskutinį savo posėdį.

H ).
Versailliečiai butų urnai per

galėję sukilėlius, jeigu jie bu-

|8.00 per yw in Chieag*.
8c per copy. I ’

Entired as Second ClaM Mattar 
March 17th, 1814, at thc Post Office 
•f Chicago, III., undaor the act af 
Mareh 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

gausiai 
šimtų. Mat, 
nę, labai klerikalų šeimininka
vimu Lietuvoj, gaudo apie 
juos žinias ir stengiasi gaut 
patarimų, nurodymų, kaip ge
riau kovoti su tais Lietuvos 
parazitais.

-— Kovo 6 dieną vietos ka
talikų draugijos šventė Lenkų 
karalaičio šv. Kazimiero šven
tę. Apvaikščiojimas buvo baž
nytiniame skiepe. Buvo ren 
karnos ir aukos [kam? Red.]. 
Ak, lietuviai, lietuviai! kada 
jus paliausite garbinę lenkus!

— Kovo 9 komunistai turė
jo savo prakalbas. Kalbėtoju 
buvo Daubaras. Užkimdamas 
rėkė, rankomis mosikavo, per- 
kunavo klerikalais, tautini r 
kais, socialistais, smalavįriais 
—; kaip naujausio liejinio lie
tuviškam komunistiškam ekš- 
lra-rrrevoliiicionieriui( pridera.

— Prieš kiek laiko kažin 
K. parašė j kunigų 

Draugą korespondenciją, kur 
jis nrinasakoio, kad pas vieną

Dalykas betgi buvo toks. į 
Plakatuose buvo pasakyta, kad 
kalbės iš Akrono, O., Statymo 
bendroves atstovas. Kadangi 
čia eina parapijiečių streikas 
prieš kunigą, tai į prakalbas 
atvyko gausiai žmonių, turbūt 
manydami, kad ką nors nau
ja išgirs ir savo reikalais. Sve
čiui prašant, pirminirtkaut ap
siėmė A. žalpis, kurs ir per
statė, kad kalbės iš Akrono p. 
S. Radavičius. Kalbėtojas iš pat 
pradžios atsiprašė publikos, i 
kad nesąs didelis kalbėtojas, 
bet paprastas darbo žmogus. 
Jis ir kalbėjo be pretenzijų' — 
apie Lietuvos praeitį, apie da
bartines jos kovas už savo ne- 
priklausofriybę ėtc. Antru at
veju kalbėjo apie reikalingu
mą lietuviams kurti biznio 
bendroves, kad pakėlus savo 
ekonominį padėjimą. Į klausi
mus kalbėtojas davė rimtus 
atsakymus; tik buvo ir tokių, 
kurio davė klausimus tik dėl 
pajuokos. Aplamai, susirinku
sieji buvo ipatankinti kalbėto
ju, dažnai pritardami jam ran
kų plojimu. Tat kode! Prole
taras užsigeidė jį diskredituo
ti, nežinau. Man dagi rodos, 
kad jei dažniau turėtume to
kių susirinkimų ir 
tai gal išmoktume 
ranti,ogesni su tais, 
savo nuomonėmis 
ir gražiau tarp, savęs sugyven 
ti, negu kad dabar.

— Prakalbose Buvęs.

TJigĮ w IrnTTM*ji
Chicago je — palte:

Metama , «
Pum! metų T
Trims mėnesiams ............ —
Dviem mtassianM ■ »

Pranešama, kad bolševi
kai jau paėmę Kronštadto 
tvirtovę, kuri buvo sukilusi 
prieš sovietų valdžią. Suki
lėlių rankose ji buvo kokį 
trejetą savaičių.

Tuo laiku, kuomet ėjo ko
va tarp valdžios.ir sukilėlių,

Isivalykite savą kraują.
Dabar jums reikia pavasarinių gy« 
duolių. Nuo pasekmee budo gyve
nimą laikė žiemos, užsilaikimo vidui, 
neturėjimo gaivingą oro ir per stoka 
vaikJČiąjimo, jusu organizmas tapo 
apsunkintas, virimas maisto nusilp
nintu ir sąnariai kiek tiek neveiki.

Mittto Ofitas

127 N. Dearbors St.
Tel. Central 4411

Namu Ofisas

3323 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Chicagoje — per neftiotojuj 
Viena kopija r .--------- 08
Savaitei ■ -- - 18
Mėnesiui — 75

Suvienytose Valstijose M ChicagoJ, 
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Metams ______ - - f - - $7.00
Pusei metų............. ..............  4.00
Trims mėnesiams . -------2.00

1.50

tinę, bet ir gerti. Pasigėrusios, 
einant tais įstatymais, galima 
sušaudyti. Bet
pagrįžęs iš Europos Mikas 
Petrauskas, — tie įstatymai 
komisarams nerašyti; jie mau
kia degtinę, dešromis užsikąs- 

darni...

lietuvį saliuninką numiręs žmo
gus, ir dar ne katalikas, ir kad 
to lietuvio saliunas esąs už
darytas. Kaip man tas pats sa- 
liuninkas pasakoja, tai buvę 
Įsirašyta visai nebūtų dalykų; 
jo saliunas taipjau nebuvęs it 
darytas, liet dėl neteisingo« 

žinios jis daug nukentčjęs.
— Kai visos Racino lietuvių 

draugijos bendrai surengė va
sario 20 dieną apvaikščiojimą 
nepriklausomos ' Lietuvos res
publikos trijų metų sukaktu
vėms paminėti, tai kai kurie 
sukurstyti tamsesnieji parapi- 
jonys sukėlė riaušes, kad ma
žiau aukų butų surinkta Lie
tuvos Gynimo Komitetui. Po 
tų riaušių klerikalų reporteris 
skundžiasi Drauge, kad vietos 
anglų spauda, kuri tą atsitiki* 
iną paskelbė, apšmeižus kata
likus, nes katalikai parapijo- 
nys esą visai nekalti. Mat, 
kaip nemalonu prisipažint/.

— Kad kartais pasitaiko ve
dusių žmonių poroms, persi
skirti, kunigų Dradgo repor
teris, žiūrėk, ir drožia jjamok- 
slą, kad štai, žiūrėkit, jie pa
darę taip dėlto, kad neiną baž
nyčion, gyvuliškai gyvena, ir 
tt, Andais vienas uolus kata
likas, Tadas Beliskis, susipy
kęs su savo žmona, tiesa, per
skyrų nejieškojo, ^bet pasiėmęs 
revolverį ir vamzdį buriion' įki
šęs Bandė nusižudyti. Nenusi
žudo, liet slinkiai susižeidė it 
dabar gulį šv. Marijos ligoni
nėj. Kunigų Draugo reporte
ris apie Šį atsitikimą ne vampt. 
Kaipgi, pasak kunigų, juk tai 
baisi nuodėmė.

'•— Meldinietis.

Jungtinės Valstijos dar 
iki šiol nepripažįsta Meksi
kos valdžios. Kuomet gen. 
Obregon tapo išrinktas Mek
sikos prezidentu, Amerikos 
spauda rašė, l k! d • )ar

Iš musų kolonijos lietuviui 
gyvenimo dažnai tenka rasti 
žimtčių laikraščiuose, ypačiai 
Naujienose; ir tai labai gera, 

visados interesuojam 
tuo, kas apie juos rašoma. Tik' 

reikėtų, kad tie, kurie tų ži-' 
nių laikraščiams suteikia, ra
šytų tiesą, o ne kraipytų daly
kų. Kas nemoka būt bešališ
kas, padarytų geriau, jei vi
sai nerašytų, nes rašydamas 
netiesą, kraipydamas faktus, 
jis tik patsai save žemina, o 
ir patį laikraštį diskredituoją.

Štai Naujienų 48 numery 
koks ten Proletaras rašo apie 
įvykusias čia vasario 20 d. pra
kalbas. Jis pasakoja, kad pra
kalbos buVę surengtos kokiam 
tai iš Akron, O., žemės ir na
mų statymo bendrovės agen
tui, kurs betgi buvęs labai men
kas kalbėtojas, be to nei apie 
savo bendrovės dalykus ne ką: 
teišmanąs ir j publikos pa
klausimus negalėjęs duoti at
sakymų.

Paryžius didvyriškai gynėsi 
nuo Versaillcs’aus kariuome
nės, kuri laikė jį apgulus iš 
visų pusių. Provincija nėjo pa- 
gelbon paryžiėčiams. Francijos 
ul$ininkai 1871 m. buvo visai 
ne tas, kas didžiosios revoliu
cijos laiku. Jie jau nesitikėjo 
, okios naudos iš proletarų re
voliucijos. Dvarininkų žemę 
, ie buvo gavę šimtas metų at
gal, ir jiems nebuvo jokios 
laimės prarasti ją, remiant 
įuržiiaziją. Priešingai, į buržu
aziją jie žiurėjo, kaipo į nuo
savybes gynėją.

Vienas Paryžius negalėjo at
silaikyti prieš visą Franciją. 
{Jausimas čj
<at(a jisai bus priverstas pasi
duoti. Valdžia, padariusi daug 
nepasekmingų atakų, ant Pa
ryžiaus fortų, Įiagalios, krei
pėsi į Prūsų valdžią, kad ji 
greičiius paleistų karo imti
nius. Berliu is išklausė to pra

tų smarkiai mar*Savę pirmyn. 
Komunos kareivini intvo taip 

pailsę, kad jie nebūtų pajlegę 
stipriai pasipriešint. Bet val
džios kariuomene ėjo paleng
va ir davė laiko Komunos ko
votojams pasitraukti ir pri
rengti atkakliai kovai gatvėse. 
Ta kova tęsėsi per ištisą savab 
tę ir joje pražuvo tarpe 20,(XX) 
ir 30,000 komunarų.

Po to prasidėjo valdžios 
kerštas sukilėliams. Jų tapo 
sušaudyta tūkstančiai. Kiti ta
po sugrusti į kalėjimus arba 
ištremti. Visos Komunos aukos 
siekia kokio 100,000 žmonių.

Taip pasibaigė ta darbininkų 
valdžia. Atmintis apie ją pasi
liko ne tiktai Francijos, o ir 
viso pasaulio darbininkuose. 
Nors ji išgyvavo neilgai, bet ji 
parodė, 
gabumo 
ir vesti 
potizmo

sa jįj domė buvo atkreipta j 
politiką; ekonominiais klausi
mais jie nesiinteresavo. Ko
munoje jie pasiėmė ant savęs 
tokius uždavinius, kuriems at
likti nereikėjo didelio ekono
minio žinojimo. Jie vadovavo 
policijos skyriuje, karo vedi
me prieš Versailles’į ir kovoje 
su bažnyčia.

Trečioji Komunos narių dla- 
lis 8iisi<lSijo iš 17-os Internacio
nalo šalininkų, kurie ‘beveik 

visi buvo Proudhon’o pasėkė
jai. Jie geriausiai pažinojo eko
nominius klausimus ir jais be
veik išimtinai interesavosi. 
Politiką Proudhon’as visai nie
kindavo; politinė kova, jo nuo
mone, neturi jokios vertės, 
kaipo darbininkų pasiliuosavi- 
mo įrankis. Šiandie panašią 
klaidą daro tie elementai, ku
rie atmeta demokratiją.

Bet Proudhon’o pasekėjai, 
veikdami Internacionale, pa- 
siliuosavo nuo stambiausiųjų 
savo mokytojo klaidų ir< pa
lengva persiėmė Markso idė
jomis. Paryžiaus Komunoje 
jie pasirodė, kaipo gabiausi jos 
nariai. I .policijos ir karo i ve
dimo reikalus jie mažai tesi- y
kišo, bet pasirinko įvairius 
darbus ekonominėse srityse — 
pašto tvarkyme, intendaturoje, 
mokesčių ir finansų srityse, ir 
tt. Ir šitoje dirvoje tapo atlik
ta beveik visi įžymus darbai, 
kuriais pasižymėjo Komuna.

Komunai tečiaus neteko 
daug ko atsiekti. Ji išgyvavo 
tiktai du menesius ir keletą 
dienų, ir per visą savo gyvavi
mo laiką ji turėjo vesti kovą 
ant žut-but su VersaiHes’auš 
kariuomene ir su valdžia, už 
kurios pečių stovėjo visa šalis. 
Be to, revoliucinė administra
cija susidėjo iš žmonių, netu
rėjusių jokio praktiško paty
rimo tokiame darbe. Didžiau
sias jos nuopelnas buvo tame, 
kad ji sugebėjo tokiose sun
kiose sąlygose, kokiose ji buvo, 
"sutvarkytu milžiniško didmies
čio reikalus ir vesti juos ne 
blogiaus, kaip prie senosios 
valdžios normaliniu laiku.

K. Marksas . savo knygelėje 
apie Paryžiaus Komuną (Buer- 
gerkrieg in Frankreich) sako:

“Didžioji socialė Komunos 
priemone buvo veikiantis jo
sios pačios buvimas. Josios 
atskirosios priemonės tegalė
jo tiktai ijiarodyti tą kryps
nį, kuriuo liaudies valdžia, 
gyvuojanti . liaudies labui 
(“Regieruiig dės Volkesdurch 
das Volk”).
Proletariato diktatūrą Mark

sas čionai apibudina, kaipo 
liaudies valdžių, gyvuojančią 
liaudies labui, t. y. kaipo de
mokratiją.

Revoliucinė Paryžiaus admi
nistracija nemėgino vienu už
simojimu perkeisti visuomeni
nius pamatus. Komisijos, ku
rios buvo paskirtos vesti įvai
rius departamentus, stengėsi 
pirma ištirti kiekvieną savo 
sritį, kad suradus, kaip yra 
geriausia jas tvarkyti. Ir dau
giausia jos suspėjo tiktai pada
ryti reformų pradžią arba pri
rengti joms pienus. Tiems pie
nams įvykinti laiko nębuvo.

Sevcros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA
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Kas dedasi 
Lietuvoj.

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

Pinigus siunčiame Lietuvon 
ir visas dalis svieto. Lai

vakortės ant visu 
linijų.

Central Manufacturing 
Distrlct Bank

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

Atdara'tik seredoj ir aubatoj vakarais

Mandagiam Apsiejimui
Visokiuose užrubežinių dalykų reikaluose, kreipkitės j

INDEPENDE^ęE STAT®>(. BANK
4 Membęt Fėderal Rea«ve System ; . <.

f .j*' C ; . ĮPt
Pinigus siunčiame j visas dalis pasaulio už žemiausias kainas. 
Laivakortes parduodanti ant geriausių linijų laivų i ir iš Europos. 
Visos reikalingos flopieros padaroma veltui. . 11

INDEPENDENCE STATE BANK 
3157—59—61 Roosevelt Rd. Chicago.

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
114-th Place ir Michigan Ąve.

VIRŠININKAI: 
WALTER E. SCHMIDT, President 

DAV1D J. HARRIS, Vice-President and Cashier ’ 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI: 
Fred M. Carter 
David J. Harris 
James H. Gately 

Fred Farr : .
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

Marcus A. Aurelius 
Emil G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
WUliam H. Weber

C1TIZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

Dabar Nėra Jokios 
Abejonės

Pinigai nueina į Lietuvą labai gerai ir greitai. Dabar yra lai
kas, kol lie^iviškų pinigų kursas žemas, pasiųsti savo giminėms 
Paštu, Draftais arba Telegramų per atsakomingą įstaigą

Liberty Land & Exchange Co.
3301 So. Halsted StM Chicago, III.

PARDUODAME ir LAIVAKORTES.
Ofisas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Panedėliais, Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis iki 9 vai. vak.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

Tek: Boulevard ^775

Kankina Pi.l.k 
' NAUDOKITE 

Ar Jumt Galvot OdąT 
.NAUDOKITE
Ar Jtptt Plaukai JlaakoPL 
NAUDOKITE, Jf UffltS j 

Ar Jų# Norit• Apsau^otr 
^NAUDOKITE, įįufflCJ *

ĮUŽlaik >nui savo plaukų gražiau ir tankiai*

mitute galinta gauti visote aptiekoM M 86e. bookt, UmIo* 
■’i i ■: i. ; I J. ■■ |. i;’.' ■. UŽ. .)(•.. bt>hk }

P. Al>.
Ur<l Avo. «5«. St.

TTi i » m —>m*mmmmb*m****m

Hrooklyn, N. Y-

Davatkų streikas. Sekmadie
nį sausio 6 d. š. m., Kauno 
Šv. Trejybės bažnyčioje klebo
nas i&čjo sakyti lenkiško pa
mokslo, davatkos pakėlė triuk
šmą, reikalaudamos grąžinti 
išsiųstus iš Kauno kun. Pacevi- 
čių ir kun. Savickį. Triukšmas 
toks, didelis buvo, kad klebo
nas negavo pamokslo pasaky
ti. _ (“S.-d.”)

“Eltos” Žinios.
I [Paštu per Lietuvos Informacijų 

Biurą Washingtone]
j Vilnius, H. 12. Gautomis ži
niomis, Vilniuje praeitą savai
tę buvo padaryta krata “Od- 
rodzenie” bute. Paimti visi do
kumentai ir net privatiniai 

I laiškai. Taip pat buvo krata 
pas advokatą Kymantą. Vil
niaus valdžia pavedė karo gro
bio valdybai “Urzędowi Zdo- 
byczy Wojennj” rekvizuoti 
Lietuvos valdžios valdininkų 
baldus, pav. Janulaijio, Mašio
to ir kt. Manoma, tai esant 
kerštą už dvarų dalinimą Kau- 
nijoj. Taip pat būna daug kra
tų žydų tarpe. Suimta Gold- 
bergą ir kitus. Be to, Varšu
vai Įsakius, suimtas gudų dar
buotojas Duševkis. Pagaliau 
pašalinami iš vietų lietuviai 
sargai, tarnavę valstybes įstai-l 
gose per visas okupacijas.

Kaunas, II. 12. Iš fronto 
gautomis žiniomis,, vasario 10 
d. lenkai pradėjo šaukti Lietu
vos okupuotose vietose naujo
kus nuo 19 ligi 30 metų Op- 
sos, Vydžių, Braslavo, Bogino, 
Rimšės ir Dūkštų valsčiuose, j

Kaunas, II. 11. Gauta tikrų 
žinių, kad lenkai koncentruo
ja savo pajėgas Turmonto ruo
žte. Lenkai, tur būt, rengiasi 
užimti Kalkunus. Smalvuose 
buvo . lenkų generolas, kuris I 
aiškino kareiviams, kad reik
sią žygiuoti į priekį ir užim
ti Lietuvos teritorija ligi šven
tosios upes. Lenkų kareiviai 
pasakojo vietos gyventojams, 
kad jų puolimas prasidėsiąs 
vasario, 14 d.

Kaunas, II. 10. Norus-Naru- 
ševičius atvyko iš Paryžiaus 
Londonan ir pradėjo eiti lai
kinai Lietuvos Atstovo parei
gas.

Ūkis — Kultūra
(“Sietyno” Žinios.)

Kūrėjų Dr-ja Kaune 
žmonių ornamentikos 
skyrium nuo dailės 

, čia renkami įvairus 
žmonių dailės kuriniai, kad 
saugojus liaudies meną ir 
novės dailės liekanas nuo 
vimo.

Meno 
atidarė 
parodą 
parodos.

ap
se
gu-

Joniškėlio ūkio mokykla.
Prieš karą, kai buvo stei

giama šioji ūkio mokykla ir 
kurią daugiausia iš Kuršo lat
vių sunūs lanke, tapo kelias- 
dešimts dešimtinių žemės (sun
kios dirbti ir vidutinio suly
ginamai derlingumo) dvarinin
ko Kurpiaus jai skirta. Toji 
žemė yra atimta iš “ponber- 
nių” Nartaikių sodžiaus (apie 
2 klm. nuo Joniškėlio ir 1% 
klm. nuo ūkio mokyklos trio- 
bėsių).

Reikia skirti “karališki us”, 
kurie turi gavę tiesioginiai iš 
Rusų imperijos žemes ir ke
lis kartus daugiau jos valdo, 
nuo “ponbernių” (tokie vieti
niai žmonių terminai pavadin
ti) valstiečių, kurie beeidami 
baudžiavas yra nuo ponų įgi
ję ir daug mažiau jos turi. 
Be to ne iš visų nartaikiečių 
atskelta tos žemės: vieni liko 
sveikomis dubomis, kiti — iš
draskytomis. Ilgą laiką, be
rods, bylinėtas! su Karpiu, bet 
be realių pasekmių. Dabar vie
tiniuose valstiečiuose kyla no
ro, kad iš vietinių dvarų bu
tų paimta žemes ir pridalinta 
ūkio mokyklai, ypač miškas 
“Tra kelis” dešiniame Miižu- 
pės krante, kuris labai ir la
bai praverstų mokyklos veika

SAUGIOS PASIDEJIMUI DĖŽUTĖS
Moderniškos plieninės, elektra apsaugotos, saugios pasidėjimui šėpos West Side 

Trust and Savings Bank galima pasirendavoti nuo $3.00 Į metus ir augščiau.
Kambariai aprūpinti kuriuos galite apžiūrėti įtalpą privatiškos dėžutės, visais 

atžvilgiais parankios ir saugumu aprūpinti šio skyriaus visi kostumeriai.
Pagabios valandos

Utarninkais ir Subatomis visą dieną nuo 9:00 ryto iki 8:00 vakaro Kitomis die
nomis nuo 9:00 ryto iki 6:00 vakaro.

VAULT DEPARTMENT
=t

1 VheBank df'SdfetĮHindFriendlų Seiricel j
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'    ...» , ,|_________________ . ...     . -į  _  -

Karpis dabar Šveicarijoj sėdi, 
o jo įgaliotinis tais reikalais 
tartis “heįgaliotas”.

Savivaldybė.
(“Sietyno” Žinios.) 

TELŠLAI.
Miesto pajamos»ir išlaidos 

1921 m. numatomos 188,700 
auk. sumoje. Išlaidų skaičiaije 
48,800 a. valdybos ir raštines 
išlaikymas, gaisrines — 7000 
a. miesto prekyba, gatvių va
lymas, šuliniai ir k. — 21,000 
a., švietimas — 7000 a., sani
tarijos skyrius — 4000 a., ne
turtėlių globa — 3000 a., elek
tros stotis — 57,900 a. ir k. 
Pajamas sudaro: nekiln. tur
tas, prekyb. ir prainonės įstaig.
— 13,104 a., miesto 
36,566 a., turgaus
— 600(4 a., elektros
86,230 a. <

turtas — 
rinkliava 
stotis —

ap.

P. K.
Auksorius

DIDELIS VELYKŲ IŠPA
Auksinių ir paauksuotų laikrodėlių, deimantinių ir 
aukso žiedų; aukso ir paauksuotų retežėlių, špilkų, 
koloninkų, lavolierų, brasalietų, leketų ir visokių si
dabrinių dalykų. Musų tavorai yra teisingai gva- 
rantuoti ir kaina žemesnė kaip kitur.

3321 South Halsted St. 
Chicago, III.

Schiffco”StateBank
728 W. 12th St., 
. Arti Halsted St.

Siunčiame pinigus į
LIETUVĄ

Pašta ir telegramų.
Pinigus siunčiame tiesiai per 

savo locną telegramo sitemą,
YRA IŠMOKAMA Į 

5 DIENAS
Mes turime priėmėjų kvitas nuo 

visų orderių. Turime 29 metus 
patyrimo pinigų siuntime, tod^l 
mes galime ir geriausiai patarnau

ŠEDUVA, Pan.
Nuo šių metų pradžios 

na pareigas trečias valsčiaus, 
viršaitis, kas, žinoma, negali 
neatsiliepti į valsčiaus savival
dybes tvarką. Mat sumaningų 
žmonių, kurie supranta viršai
čio pareigas, valsčius nemoka 
įvertinti bei išlaikyti, nenusi
manantieji viršaičio 
protingesni susipranta 
— ir bežiūrint atsistatydina, 
kitiems gi prisieina duoti su
prasti, kad ne savo vežime sė
di. Ramiausias žmogus čia, tai 
valsčiaus (kasininkas, kuriam 
jokie įspėjimai nė negalvojo ir 
eina tas pareigas jau arti me
tai vis didžiuodamasis, kad ka
soje visuomet esą randama pi
nigų daugiau, ne kaip pajamų 
kvitomis išrodoma.

Miesto savivaldybėje 
blogiau, nes čia nuo pradžios 
iki pat galo trūksta nusima
nančių žmonių, todėl visas apa
ratas sukasi atbulai ir Apskr. 
Valdyba daug turės padėti var
go, iki privers tikrojon pusėn 
SllktieS. "

ei-

pareigi} 
patys

dar

GEDUČIŲ MALŪNAS.
Pasvalio aps. pėdučių dva

re yra dar prieš karą įtaisy
tas garo mdlunas ir pikliai. 
Darbas jame nepasibaigė. 
Šiandie jis Vaškų valsčiaus 
Valdybos žinioje. Bet tai dar 
nieko nereiškia. Gedučiai ne- 
pertoliausia nuo Latvijos sie
nos, per kurią, žinome gerai, 
eina platus ir slaptas javų ga
benimas ištisomis vežimų par
tijomis ir “maišiuinkų” iš Ry
gos eilėmis. Gedučių mwltinas 
šiek tiek kitoniškesnį vaidme
nį atlieka. Kad geriau uždirb
tų, tame malime mala ir pik- 
liuoja miltus, kuriuos paskui 
į Latviją gabena; gabentojai 
ne tik Linkuvos piliečiai, bet 
ir žmones iš Latvijos. Žinoma, 
kad nei naktimis, nei dieno
mis į malimą javų susimalti, 
nedavęs “zelniams” kyšio ne
prieisi. šis malimas labai sa
vo istorijomis pagarsėjęs. Rei
kėtų, kad valsčiaus Valdyba 
teiktųsi pasvarstyti, kaip tiks
liau ir tinkamiau šulini Gedu-

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, sU- 

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų Įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegul 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

ti. Pinigus siunčiame už

žemiausias kainas
Atdara Utarninkų ir Subatų va

karais iki 8:00; nedėldieniais nuo 
9:00 iki 12:00 pietų.

Schiff”“StateBank
728 W. 12th St.,

Arti Halsted S t.,
..........-............................ ...

t
BRIGHTON P ARK

S. J. Sammis/
Lietuvys Siuvėjas < 

3750 So. Kedzie Avė., 
Kampas 38 St.

Geriausia proga dabar užsisakyt 
naują siutą, už pusę kainos pas 

mus, ką tamstos turėtumėt mokėt kitur, čystų vilnų materijos siutai 
tik po $30.00 ir $85.00, užtikrinam puikiausios mados ir geriausi dar
bą. Pilnas užsiganėdinimas arba pinigus sugražinsiu. Taip jau re- 
modeliuoju—iš senu naujus padarau už pusę kainos. Mano patyrimas 
ir pažintis per penkis metus Archer Avė. apielinkėj.

CASE AND MARTIN CO.
Kepėjai

Connecticut Pajų 
(Pieš)

Musų sanitarė keptuvė atdara pasižiūrėjimui.
Reikalaukit Case & Martin’o

Užsisakyk šiandien ant rytojaus.

: MORGIČIAI !
: PASKOLOS:

Skolinu ir surandu paskolas 
pirmiems ir antriems motgi- 
čiams. *

A t per k u ir parūpinu mortgi- 
čius.

Atperku įvairių kompanijų 
šėrus.

KAZ. GUGIS
Ofisas: 127 No. Dearborn st. 
lubos.
Telefonas Central 4411

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

Tel. Moaroe 2804
' t DR. W. F. KALISZ

Specialu mes: Motėm Ilgos Ir Chirurgija
1146 MILWAOKE® AVB. DMICAOO.

Į PRANEŠIMAS
Siunčiame pinigus Lie- 

■ tuvon, prisiuntimas užtik- 
, i rintas.

Mutuojame nuo ugnies, 
J namus, rakandus ir auto
ji mobilius.

' Parduodame namus, sko
lų liname pinigus.

įį Evaldas & Pupaupkas,
840 W. 33rd St., 

Yards 2790K i
M

I-.M
IKI
nu
KM

Į IR 18 LIETUVOS 
du ir daugiau išplaukimų kas savaiti 
tiesioginiais laivais i ir iš ANTWER- 
PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj.

Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC 
OCEAN SERVICES, LIMITED. 
40 N. Dearborn St., Chicago, III.

6h
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PAšPORTAI
jBS Kiekvienam lietuviui važiuojan
tį- čiam Tėvynėn pagelbėsim išgau

ti pašportą j 3 dienas.
g Siunčiam pinigus Lietuvon 

telegrafiškai! Parduodame 
! laivakortes ant visų portų 
■ stačiai j Lietuvą be persė

dimo.
| Tūkstančiai lietuvių siunčia pi

gi nigus ir važiuoja Lietuvon, ko
dėl ne Jus. Rašykit tuoj. 
Lith. Travel Bureau, 
136 East 42nd Street, 

New York, N. Y.

Krautuvė kriaušiams trimingų, 
vilnonės materijos, siūlai, šilkas ir 
smulkmenos.

šapos įrengimai — nauji ir var
toti: stalai, Šėpos, mašinos ir pro
sai. Žemiausioms kainoms. Daug 
metų ant 1642 Blue Island avė. I 
tarpe 16 ir 18-tos gatvių. j
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K-A
f Salutaro Riterį

Salutaro Trajanka, 
Kraujo Valytoją, 
Salutaro Arbatą

K-U-R-?
Visose gerose 

Aptiekose visoj Amerikoj .

Visada

Tik nueik ir parnešk arba, 
tiesiog iš musu užsiorde- 
liuok, o mes prisiusime.

SALUTARAS 60.
1707 S. Halsted St. Phone Canal 6417 Chicago, UI.

s

Tikras Sudrutinąs Vaistas
» Gera sveikata ir kliniška pajiega remase ant ypatingo vei

kimo skilves ir jaknu. Paprastais ligais tu dvejų organu 
gruomulavimo yra, dyspepsia, negruomulavimas, skausmas 
pilvo, dieglys, geltlige, tulžinis, prietvaras, rėmuo ir skaus
mas galvos.
Apsireiškimai tu negalų yra: nesmagumas duobutei pilvo, 
koktumas, svaiginimas, apvilktas liežuvis, smirdantis kvapas, 
rukštas skonis, taskelei preš akis, kankinimas po valgiui ir 
abelnas nesmagumas.

Severo Balzol
(Pirmiau Severo Balsamas Gyvybes)

pataisa tuos netvarkas. Sustiprins gruo- 
mulavimo systemo ir sugražis jųjų sveiką 
priedermę. Sustiprins abelną nusilpnėji
mą. Yra tobulas sudrutinas vaistas ir 
kūno tvėrėjas. Nusipirk buteli šendien o 
pasinaudosi.

VUoee aptiekose. Preke 85 centai.

W. F. SEVERĄ CO
CEDAR RAPIDS, IOWA

Balzol
MXX>R0t l« C«MT. 
ui » faktl TOMA <

MA8 7N6 MhU! 
oiMcnMt o* m toms.

^c8>cgirr»
rtMAaze oy 

W. F. UVCRA ce.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.
“MALT TONIC”

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekorpenduotas visų gydytojų. ' 

Pardavėja,
FREDERICK BROS., , 

3700-10 S. Halated St. 
TeL: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

m
IŠTIKIMĄS GYDYMAS

PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS 
DR. B. M. ROSS

Physicain & Surgeon
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo uinuodijimu, inkstų, 

pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearbora St., kampas Monroe St.
Crilly Bulldinf—ruimas 506. Imkite elevatorių

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto ild 1 po piet. Utar* 
ninkai ir Ketvertais nuo 10 ryto iki 4 nuo
dai po piet.

Lietuviu Rateliuose LIETUVIŲ BENDROVĖS.
Iš visų Amerikos lietuvių 

bendrovių rimčiausiai ir sek 
mingiausiai biznį varo, tai 
Lietuvos Amerikos Pramo
nės Bendrovė (Lithuanian 
American Trading Co., arba 
kaip, kiti vadina “Baltimo- 
rčs Bendrovė”).

ŠIOJI BENDROVĖ turi

BEREIKALINGAS ŽMONIŲ 
GAIŠINIMAS.

Keletas žmonių, pasivadinu
sių “taikos komisija”, išsiun
tinėjo “Naujienų” Bendroves 
Šėrininkains laiškus, kviesda
mi juos j “draugišką pasikal- 
bėjimij’A kuris jvyksiąs ryto įsigijusi Lietuvoje pne Ai- 
Meldažio svetainėje. Delei to 
reikia pastebėt, kad tas susi
rinkimas nėra autorizup-tas nė 
Bendroves valdybos, nė kurios 
kitos šerininkų įgaliotos įstai-

riogalos ant upės Dubisos 
vandens jėgą, kuri tai jėga 
jau įkinkytą į sukimą, girnų 
valcų, piklių, karsimą vilnų, 
vėlimo milo; netrukus suk
sis ir verpimo mašinerija, 

Augščiaus paminėtoji “ko- kuri jau baigiama taisyti, 
misija” tapo išrinkta dvi sa- .Tariamasi su Airiogalos mie- 
vaitčs atgal mitinge, kuriame stelių, kad su padaryta van- 
dalyvavo* tiktai dalis šeriniu- dens jėga elektra apšvietus 
kų ir kartu su jais žmonės, netik malūną ir visus prie jo 
neturintys nieko bendra su įrengtus fabrikėlius, bet ir 
“Naujienomis”. Kų-nors veik- visą Airiogalos miestelį ap- 
ti arba kalbėti Bendrovės var- švies elektros lemputės, 
du ji neturi jokios teises. Sriaunos upės Dubisos jėga 

Praeitasis mitingas parodė, bus įkinkoma į daugelį nau- 
kad tokios rųšies susirinkimai dingų LietuVai mašinų.
nėra nė draugiški, nė apskri-1 ŠIOJI BENDROVĖ stei- 
tai naudingi Bendrovei. Tvar- gįa Lietuvoje medžių distL 

lecijos fabriką, kur dirbs į- 
vairios rūšies smalą dėl sto
gų, kelių, medžio konservai, 
tepalams; tarpentiną, ang
lis, medžiospiritą ir tt.

ŠIOJI BENDROVĖ sėk
mingai varo konstrukcijos 
darbą; stato įvairius namus 
ir turi nejudinamos nuosa
vybės Akrono mieste 
$300,000.00.

ŠIOS BENDROVĖS 
navimu siunčiami 

gąi Lietuvon yra ten

kos vedimas esti rankose žmo
nių, kurie neturi jokio prie
lankumo “Naujienoms”, ir 
vietoje kokių-nors protingų 
svarstymų girdėt tiktai bjau
rus niekinimai tų asmenų, ku
rie veda “Naujienų” reikalus, 
paišint laiką tokiems 
liams nėra reikalo.

erge-

LAUKIAMAS DRAMOS 
SŲ SPEKTAKLIS.

Dramos Kursų studentai,^ku
riuos jau pusė motų la 
scenai artistė Une Babi

KUR-
virš

pa- 
pini- 
krei

ir kurie jau spėjo pasižymėti čiausiai išmokami, . kas at- 
vaidinimais, rytoj, kovo liekama siį tėnaitinių atsto-savo

20. duos trečių savo spektak
lį patogiame liuli House tea-

vų tarpininkyste.
ŠIOS BENDROVES šėri- 

i. divi
dendų. Paskutiniai., dividen- 
čekiai buvo išsiunčiami va
sario 15, 1921.

ŠIOS BENDROVĖS se
rai parsiduoda po $10.00. 
Vienas asmuo gali pirkti iki 
$10,000.00. Liberty Bondsai

tre, prie Polk ir Halsted gat- mukai gauna 8 nuos
viu. > ’ . \ .

Vakaras, kaip teko- ginlėt 
iš atsiliepimų mačiusiųjų re
peticijas, busiąs labai įdomus. 
Bus vaidinaipi trys, beveik vi
si nauji, scenos žaislai, bū
tent, 1) “Kerėjimo Garsai”, . t . 
vienaveiksmė .idilija su muzi- priimama pilna verte iki pil
ka; 2) “Alkanas Jonukas”, la- sei užsirašomos SUinOS. UŽsi- 
bai juokinga komediją, ir 3) įrašant 1J) šėrų moka pinigais 
“Likimo Bausmė”, dramatinis $50.00 ir Liberty Bond gali 
vaizdas iš Amerikos lietuvių duoti UŽ $50.00, UŽ ką išduo- 
gyveninio. Pirmas ir antras dama $100.00 vertės 10 Šėrų.
vcika|ai pasirodys pirmą kar-

DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
- Kam be reikalo kentėti? Man 
dalis gydymo būdas išgydė jau 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, 
buvo nebetekę vilties pasveikti

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neild- 
gydo.

Kirmėlės ženklai
Žmonės serganti taja biauria Ilga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę 
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro, 
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku. **

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street
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ŠIOS BENDROVĖS Šerai 
tą Antikos lietuvių scenoje, yra visi vienos rųšies; visi 
Visuose trijuose veikaluose gauna lygius uždarbius ir tu- 
sutikiausias roles turės pati ri lygius balsus. Siųsdami 
Dramos Kursų vedėja, p-de Liberty bondsus ar pinigus 
Unė Babickaitė, ir čia ją ma- siųskite registruotame lais
tysime vaidinant jauno, se- ke. Visais reikalais adresuo- j 
no ir vaiko roles. Vaidinimas 
prasidės 7:30 vai. vaik.

bridgeport
‘-los Salomės Staniuiįutes 

vedamieji “Jaunosios Birutės” 
ir dar jaunesnės “žvaigždu
tes” vaikų chorai žadu duoti 
ryto, kovo 20 dieną, šaunų 
koncertą koncertus mylinčia- 
jai lietuvių publikai. Koncer
tas bus Mark Whįtey Sųuare 
parko salėj, ir prasidės kaip 
2 vai. po pietų. Programas Il
gokas, be chorų dainų bus dar 
solistų, taipjau muzikos — 
piano, smuikas, o pagalios ir 
šokėja. Po to bus žaislai ir 
šokiai vaikams. Įžanga nemo
kama —1 visiems dykai.

' Policmanų bylos.
Ketvęrge policmanas J. Mc- 

Mimis tapo pašalintas i,š savo 
vietos už tai, kad jis paėmė 
$5 iš Amatori Lasuti, ągento, 
už “peržiūrėjimą leidimo.” O 
antras policmanas George H. 
Carleton baugino John du- 
ce’ą, taippat agentą, areštavi
mu ir paskui pridūręs: “Ką 
tu duosi, jei aš nevesiu tavęs 
į ,11 uo vadą?” Agentas davęs 
policmanui $4.50 ir tapo pa
leistas. Tasai poJicmanas taip
gi liko paliuosuota» nuo savo 
vietos.

Dar vienas peršautas 19 warde
Pelnyčio j e vėl žmogžudyste 

pasikartojo 19 warde. Šį sykį 
norėjo nušauti Ginseppe Nuz- 
zo, 931 W. Polk gatvės. Pas
tarasis, sako, esąs D’Andrea

kite:
Lithuanian American

Tradiitg Co.,
112 No. Greene st.,

Baltimore, Md. '

Neužmirština diena.
Pakol tu esi geroj sveika

toj, niekuomet neužeina 
tau mintis į galvų, kad tu 
sirgsi. Bet kuomet liga pra
deda barškinti į duris, tuo
met tu pirmu kartu patrau
kai savo kuprą. Dabar tu 
supranti, kad butų geru 
daiktu turėti kokią nors gy- j 
duolę, kuri tau pagelbėtų. 
Jeigu tu sergi nuo pilvo li
gų ir pirm to niekuomet ne
vartodavai Trinerio Kar
čiojo Vyno ir jeigu tu dabar 
išbandysi, tai nuo tos die
nos jis paliks tavo geriau
siu draugu ir tą dieną, ku
rioj tu pirmu syk jį išban- 
dei, bus neužmirštiną diena. 
Tūkstančiai tūkstančių mu
sų • kostumerių išreiškia 
tuos savo jausmus, kuomet 
tik jie rašo mums. Štai, j)a-

i, p. William Holenar 
rašytame sau-

veizdan 
savo laiške 
šio , 10 d. iš Highlandtown, 
Md., sako: “Trinerio Kartu
sis Vynas visuomet turi ras
tis mano namuose ,todėl kad 
tai yra geriausia gyduolė 
nuo pilvo ligų ir aš niekuo
met nedžmiršiu apvertint

” Jūsų aptiekorius arba 
vaistų pardavėjas su mielu 
noru suteiks jums informa
cijas ir apie kitas Trinerio 
gyduoles. — Joseph Triner 
Čompany, 1333-45 So. Ash- 
land Avė., Chicago, III
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Ar Žinot, Kad Y ra Galima?
Ar žinote, kad Lietuvoje nėra jokio čeverykų 

fabriko ?
Ar žinote, kad Lietuvos žmonės suųešioja' Penkis 

milionus porų čeverykų kas metą?
Ar žinote, kad Lietuvos žmonės moka po 400 auk

sinų už porą, pusiau popierinių čeverykų (vokiško 
padarymo).

Ar žinote, kad Progress Shoe Mfg. B-vė yra pir
mutinė čeverykų lietuviška fabriką pasauly?

Ar žinote, kad Progress Shoe Mfg. B-vė išdirba 
puikiausius ir gerus čeverykus, kurie kiekvienam 
tinka ant kojos?

Ar žinote, kad Progress Shoe Mfg. B-vė turi devy
nias nuosavas krautuves, sekančiuose miestuose: 
Worcester, Mass., So. Boston, Mass., New Haven, 
Conn., Brooklyn, N. Y. Providence, R. L, Baltimore, 
Md. ir Chicago, III. DVI. Ar žinote, kad Progress 
Shoe Mfg. krautuvėse parsiduoda šimtai porų kasdie 
ną? Ar, žinote, kad. Progress Shoe Brvė pasiunčia 
KATALIOGĄ į kiekvieną stubą (ant pareikalavimo) 
iš kurio pasižiūrėję galite pirkti tiesiog iš fabriko, 
nemokant nė cento iš kalno. Tuomi sutaupinate savo 
naudai, krautuvninko pelną. Visur ir visados reika
laukite Progress Išdirbystės čeverykus ir žiūrėkite 
kad butų Žirgvaikis ant PADO.

Progresss Shoe Mfg. B-vė yra inkorporubta Mass. 
valstijoj ant (500,000) pusės miliono dolerių.'

Progress Shoe Mfg. B-vė turi apie tūkstantį dali
ninkų. Kurie yra visi lietuviai (ne lietuvius nepri- 
imam į bendrovę).

Progress Shoe Mfg. B-vė turi tris akerius žemės, 
tris didelius namus su geriausiais įtaisymais ir ma
šinomis, prie pat gelžkelio. Vieta randasi didžiau
siame čeverykų išdirbystės centre pasaulyje. Bendro
vė taipgi turi uždėjus didelį sales ofisą, Boston, Uni
ted States Hotel, 136 Lincoln st.

Progress Shoe Mfg. B-vė įsteigs tokią pat arba di
desnę fabriką Kaune, Lietuvoje. Štai ką sako tik ką 
sugrįžęs iš Lietuvos B-vės sekretorius S. A. Mil- 
chius. Jis sako: kad įsteigus Lietuvoje čeverykų 
fabriką, nespėtume padirbti tiek čeverykų, kiek Lie
tuvos žmonėm suvartoja ^ vienus metus.. Dirbant po 
3,000 porų į dieną, darytume metinę apivartą apie du 
šimtu milionų auksinų; tas sudarytų tiktai penktą 
dalį to, ką Lietuvos žmoftės per vienus metus suvar
toja.

Amerikos lietuviai, kuogreičiausiai turėte sudėti 
reikalingą KAPITALĄ įsteigimu Lietuvoje čevery
kų fabriko, nes dabar yra tam geriausias laikas.

< Progręss Shoe Mfg. ŠĖRAI parsiduoda lygiai po 
$125.00 (Common Stock) Galima pirkti mokant 
cash arba ant lengvo išmokėjimo.

Progress Shoe Mfg. B-vė priims Suv. Valst. Liber
ty Bondsus visų išleidimų už pilną vertę: Pasarga: 
Bonai bus imama tiktai iki gegužės 1-os, 1921. Insi- 
domėkite, kad parvažiavęs į Lietuvą neorganizuoti 
didelių darbų nenuveiksite, prisidėkite prie Progress 
Shoe B-vės, nes ji jau yra pradėjus tą didelį darbą 
veikti. Kiekvieno žmogaus ateities gerovė priklauso 
nuo jo paties veikimo. Jūsų prisidėjimas atneš rtau- 
dą jums ir Lietuvos žmonėms. Tad nieko nelaukus, 
išpildyk apačioj aplikacijos blanką, užsirašydamas 
vieną ar daugiaus šėrų ir pasiųsk į B-vės ofisą.

PROGRESS SHOE MFG. CORP.
88-92 Spark Street, Brockton, Mass.

Aplikacija.
« Aš žemiau pasirašęs šiuomi užsirašau ant Com
mon Stock šėrų Progress Shoe Mfg. Co., B-vės, ir 
tuojaus įmoku kaipo dalį ant aukščiaus paminėto 
skaitliaus šėrų: $.............. kitą dalį sumos $...............
sutinku užmokėti į......................dienas laiko, nuo
užsirašymo dienos.

Čekiai ar “money order” turi būti mokami Pro* 
gress Shoe Mfg. Corp.

Užsirašymo laikas
Parašas

192

Street
Valst.

Serganti žmonės turi gauti geriausią pata
rimą. Kada kreipiesi prie daktaro, atiduodi j 
jo rankas savo sveikatą ir ateities likimą, tad 
turi eiti pas tokį, kuris turi ilgą patyrimą ir 
atsargų gydymą, nes tik tokis gali suteikti tą, 
kas yra reikalinga.

Jei kiti neišgydė, ateik pas mane. Mapo ofi
se aplaikysi naudingą X-Ray bakteriologišką 
ir analytikališką ekzaminavimą ir, jei aš apsi- 
imsiu pataisyt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad 
sugrįžš tau, kaip busiu pasakęs.

DR. C. H. HAIR
• 39 So. State ir kampas Monroe,

12 flioras, ruimas 122, 
Chicago, III.

Vai. 9 A. M. iki 8 P. M.
Ned. 10 A. M. iki 1 P. M.

Adresas
Miestas

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■:
Serganti vy

rai ir moterys, ujvų- . y J 
kodėl kenčia- ' *
te? Kam tai 
eikvot laiką ir 
pinigus be jo
kios naudos?

Neatsižvel
giant kuomi 
sergat, tai ga 
Ii būt negavi
me atsakančių 
gyduolių. Jei 
matai, kad tau_
nepagelbsti, at
eik ir matyk mane. Mano ilgas pa
tyrimas ir atydus tyrinėjimas kiek
vienos ligos, padaro mane galinčiu su
teikt geriausią gydymą ir sugrąžyt 
tavo sveikatą. Mano moderniška labo
ratorija aprūpinta naujausiais gydy

mo aparatais. Pilnas ekzaminavimas, 
. radioskopiškas kaip ir bakteriologiš- 
kas nieko tau nekainuos. Neduok silp- 
'nint savo sveikatą ir tuštint kišenių 
nepaisant ant dalyko ir nekentek dau
giau. Aš aplaikau rezultatą, kuomet 
kitiems nepavyksta.

DR. C. T. DONOHOE
36 W. Randolph St. kampas 

Dearborn St., 2 flioras, Delaware
Bldg., Roomai 200-201.

Chicago, III.

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
-Nedėliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D. 
2221 So. Kedzie Avė*

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 

. kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. S pečiai ė atyda atkreipiama i
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne- 
dėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

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

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

Dr. C.Z. Veželis
LJetavi* DcnUsUu 

4712 So. Ashlaad Ava.

Telefoną*: Drever 7iU

■ Reumatizmas Sausge'e

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arha dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEL 
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centu.

Justin Kulis
3259 So. Halsted SL Chicago, III.

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynB
Hotelis su 100 kambariu

Lankant musų pirtį, galima apsi
saugo! nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus, 
inkstų ir kitokių elektra gydymų.

Naujausiais musų įtaisymais, gva- 
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarninkate 
dieną ir naktį.

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utamin- 
kus nuo 9:30 ryto iki 7:80 vakaro.

A. F. CZESNA,
1657 West 45-ta gatvė, Chicago, III.

Telef. Boulevard 4552

NEKENTftK KOJŲ NESMAGUMŲ. 
Vartok N. F. J.

r
MEDICATED
ARNICA OIL

Suteikia smagumą nuo visokių 
skausmų kojose. Kainuoja visai ma
žai, užteks llga|.

Vienas panaudoju u as vertas visos 
kainos. Parsiduoda visose vaistinėse.

D R. N. F. JOHNSON, 
Kojų speeiaiiHi is

7031 Wi■».; v • • i!. Avi
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Subafa, Kovo 19 diena, 1921________________________
\o iššauta kokie du šimtai šu-
t •
yių. Vagis užbėgo ant antrų 

> ir dviem revolve
riai šaudė į policmanus, kurie 
šaudė į jį iš visų pusių ir nuo 
stogų. Kada vagis tapo mirti
nai dviem šūviai peršautas, tai 
mirdamas juokės ir keikė. Vie
nas policmanas taipgi tapo ban
dito peršautas.

šaudymasis prasidėjo šitaip: 
du policmanai sulaikė jį prie 
Kranęisco avė. ir Madison gat
vės ir norėjo iškratyti jo kiše- 
nius, bet banditas tuo tarpu 
žengė kelis žingsnius atgal ir 
išsitraukęs du revolveriu ėmė 
šaudyti, čia vienas policmanas 
krito pažeistas, o antras šaudy
damas vijosi VAgJ. Bet band 
tųs vis tiek įsibėgo nuo jo, 
nors ir pašautas. Vėliau polici
ja sekė vagį sulig kraujo nu
tiškusių lašų. Ir galios pamatė 
jį sėdint ant gonko- namo po 
3127 Coloratlo avė. Tada poli
cija pareikalavo, kad žmogžu- 
dis pasiduotų. Bet jis sukeikė: 
“Jus... ateikite ir paimkite ma
ne.” Po to jis pradėjo šaudyti.

Policija apžiurėjus nušautąjį, 
rado jį daug sykių sužeistą, 
bet vagis neliovę šaudęs ligi 
mirties. Pas jį pinigų nei kito 
ko nerasta.

CHICAGOS a X,
ŽINIOS

(Tąsa nuo tt-to puslp.)

šalininkas. Kaip pirma valanda 
Nuzzo sėdėjo 
tuvės ir tuo 
automobiliu 
visi ėmė į jį

prie savo krau- 
tarpu atvažiavo 

aštuoni vyrai ir 
šaudyti. Net de

šimt šūvių buvę iššauta, te-
čiaus Nuzzos tik dešinė ranka 
tapo sužeista. Žaizda nepavojin
ga, sako daktarai.

Banditas nušautas besišaudyme 
su policija.

Pėtnyčioje tapo nušautas 
banditas, kuris uoliai šaudėsi 
su 50 policmanų. Jų tarpe bu-

GAUSI 7§IR 85
musų rekomenduojamus, užtikrintus

Procentai išmokami du kartu į metus 
bile vienoj banko j.

Pirmo Nuošimčio * 
Aukso Bondsus

Bbndsai po $100 ir $500. • Gali pirkti 
ir lengvais išmokėjimais.

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apie įvairių 
komp. Šerus.

Kreipkitės į lietuvių įstaigą.

Peoples Investmcnt Co.
220 S, State st. Room 1422

Tel. Harrtaon 2024 Chicago, III.
Kasdien ir netlėliomis nuo 12 iki 3 

po piet. . . . .
—

VVandereris bus pakartas.
Carl Wandcrer, kurs apie me

tai atgal nužudė savo pačių ir 
“nežinomąjį/* praeitų pelny
čių prisaikintųjų teisėjų tapo 
nuteistas pakarti.

Wanderis buvo Suvienytų 
j Valstijų karininkas laike pa-

ui

KAS TAUPO PINIGUS 

UNIVERSAL STATE BANKE 
Tas Nemato Blogy Laikų 

UNIVERSAL STATE BANKAS
Yra didžiausias Lietuvių Valstijinis Bankas Ameri

koje. Šiame banke yra geriausiai ir saugiausiai laiky
ti pinigus, nes Suv. Valstijų ir Chicagos miesto^ vald
žios yra depozitoriais šio banko ir pinigai yra išmoka
mi ant pirmo pareikalavimo.
Banko Tur

tas apie
$3,000,000.00
Capital and 

Surplus 
$250,000.00

Banko valandos 
visiems paran
kiausios: subato- 
mis atdaras visą 
dieną iki 8:80 va
kare ir utarnin- 
kais vakare nuo 
6 iki 8:80. Papra
stom dienom nuo 
9 iki 4 valandą 
po pietų.

PINIGAI LIETUVON
Geriausiai dabar pasiunčiami I*er šį Banką.
Gvarantuojame pristatymą.

Laivakortės tiesiai į Kauną $117.00.
LAIKINAI PINIGAI — MARKĖS NUPUOLĖ.

PASINAUDOKITE PROGA. PIRKITE 
DRAFTUS ŠIANDIE.

Iš kitų miestų siųskite mums doleriais, o mes pasiųsime 
Lietuvon auksinais sulig kurso.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted Str., Chicago, UI.

wwi, tw. •

saulinio karo ir daug pastangų I 
buvo dėta, kad išgelbėjus jo 
gyvastį. Jis buvo palaikytas 
net už nepiinaprotį.

D’Andrea meta politikų varyti
Anthony D’Andrca, (kuris 

varės į aldermaną 19-tame 
warde, pareiškė, kad jis jau 
nebūva rysiąs daugiau politikos 
19 wardc. Nes ta žmogžudy
stė, kuri nesenai dėlei politiš
kų ginčų įvyko, jo šeimynai 
ir jam pačiam padarius dide
lio nesmagumo. Mat policija 
sako, kad buk D’Andrea ir jo 
sėbrai laikę susirinkimų ir ta
me susirinkime nutarę nužu
dyti Raymondy ir Labriolų. 
Nes jie kenkiu jų politikai. 
Nužudytojains jie paskyrę 
$1,000. O D’Andrea sakos, kad 
nieko apie tai nežinąs ir ta
tai jam be reikalo priseina nu
kentėti.

g”«j.1 j j; v —

Pranešimai
S. L. A. 11-ro Apskrčio metinis 

Suvažiavimas įvyks nedėlioj, kovo 20, 
1 v. po pietų, Meldažio salėj, 2242 W. 
23rd PI. — 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.

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

J. Poška, Pirm., 
E. Statkienė, Rašt.

Bridgeportas. — Koncertai bus pėt- 
nyčioj, subatoj ir nedėlioj, kovo 18, 
19 ir 20, Raymondo čapelėj, 816 W. 
Simą 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-

Kviečiame lietuvių visuomenę 

šiais koncertais. — Komitetas.

Nort Side. — L. G. D. 47ta Kuopa 
rengia prakalbas su puikiu programų 
nedėlioj, kovo 20, Liuosybės svet., 
,1822 Wabansia Av., kampas Girard 
gyės. Pradžia 6 vai. vak. Kalbės sve
čias iš LietuvoŠ Dr. Alseika ir Dr. A. 
L. Graičunas. Dainuos du chorai, taip- 
au solistai etc. Kviečiame atsilanky- 
j. — Valdyba.

į Dr-stė Šv. Antano iš I’advos, laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadienyje^ 
covo 20, 1 vai. po pietų, Dievo Ap
vaizdos parapijos svetainėje, South 
Union Avė. ir 18ta gatvė. Visi na
riai būtinai atsilankykit susirinkimam

— Valdyba.

Bridgeport. — Leib-Gvardijos D. L. 
K. Vytauto 1 Div. Raitelių mėnesinis 
mitingas bus laikomas nedėlioj, kovo 
20, 1 vai. po pietų šv. Jurgio parap. 
svetainėj, 32 1’1. ir Aubum Av. Visi 
nariai malonėkite laiku susirinkti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

— Rašt. S. Kunevičius.

Jaunosios Birutės ir žvaigždutės 
Chorų paskutinė ir generalinė repeti
cija bus šiandie ,kovo 19 d., 2 vai. po 
pietų, Mark White Sųuare salėj* Visi 
abiejii chorų nariai būtinai susirin- 
kitę, kad kaip reikiant prisirengus ne- 
dėlios koncertui. — Mokytoja.

Bridgeport. — M. X. Mockaus pra- 
calbos bus nedėlioj, kovo 20, 11 vai. 
ryto, Mildos salei, 3138 So. Halsted 
Prakalbos tema: Jėzaus Kelionė j Je- 

ruzolimą. Kviečiame gausiai susirink- 
ti.L. L. F. 1-mos Kp. Komitetas.

■ »<M. • l.« »• .- ' * H. t 'AMeMI Ii'

EXTRA NEPAPRASTA PROGA EXTRA!

Telefonas Droral 2886

ToIephMutfji

T"

DR. G. M. GLASER
- Praktikuoja 29 matai 

Ofisas i
1149 S. Morgan 8t^ kerti 83 84

Ckicago, Kibiais.
‘ SPECIALISTAS: 

Moterišką ir Vyrišką.
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOSi

8303 So. Morgan Street, 
Chicago, I1L

DR. A. P. GURSKIS 
Lietuvis Dantistas 

4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. 
CICERO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto ilci O vale 
išskiriant nedalias ir seredas.

Tiktai

$35

Štai kur stebėtina proga pirkti augėtos rųšies vietrolą pigiau, 
nei išdirbiams jos kainuoja.

Mes astovaujame phonogrnphų išdirbysčių Suv. Valst. ir vie
na iš didžiausių vholesalerių phonographų Chicago.

Kodėl mokėti augštas kainas arba pirkti iš “Storage House”, 
kuomet gali gaut pirkti didelį brand naują gvaran t uotą vietrolą 
tiesiai iš mus, vertė retail kainuoja iki $200 tiktai už $35.00 ir duo
sime veltui su kiekviena mašina 26 rekordus, 300 adatų ir deimanto 
adatą.

Pamąstyk pats, kiekviena vietrolą visiškai gvarantuota ant 
dešimts metų ir gali pasirinkti iš 100 skirtingų rųšių.

Apsimokės tamistai apsilankyti* nepaisant kur gyventum, nes 
šioji yra tikra proga visam gyvenime ir tamistai nereikėtų pra
leisti jos. j

Taipgi, mes turime ant rankų apie 20 augštos rųšies vėliausios 
mados seklyčiai setų, tikros odos ir Tapestry, kuriuos musų dirbtu
vė prisakė mums parduot už bile kainą, nes jiems reikia pinigų.

Nepaisant ką darysi, mes patariame nepraleisti šios progos.
Pristatome veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi 50

mylių nuo Chicagos. Liberty Bondsai priimami. ffly KV
Atdara kiekvieną vakarą iki 9 vai. Sįavaitdieniais nuo 10 ryto ■ ■ ■ 

iki 4 po pietų. J M.

National Factories Outlet Co. ilil
Dirbtuvės atstovai. /

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės

Tiktai

Velykinio Atidarymo
IŠPARDAVIMAS
Mes turime išstatę languose Velykoms, vėliau 
išdirbimo madose, vyrams, moterims ir kudi

DR. M. HERZMAN
Ii RUŠIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytejas, chi
rurgas ir akuieris.

Gydo aštrias ir chroniškai ligai, 
▼yru, moterų ir vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorljal 1|M K 
18th St., netoli Firit St.

VALANDOS: Nuo lf—-12 pietą. 
Ir nue 6 ild 8 vai. vakarais.

Dienomis i Canal 
811# arba 867

Naktimis: Drml 
960 - Drovai <186 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St.

-

North Side. — North Sidės Draugi- 
q Sąryšio Viešo Knygyno delegatų ir 

visų draugijų valdybų priklausančių 
Sąryšiui ekstra susirinkimas Įvyks Ne 
dėlioj. kovo 20 d., 2 vai. po pietų Vie- 
i o Knygyno svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė. Visi delegatai ir valdybos susi
rinkite, yra svarbus reikalas.

—Sek. A. Vilis.
už padėtus pinigus, jeigu pirksi

ONA SAVITSKIENfi 
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 9 d., ir palaidota kovo 12. 
Turėjo 56 metus amžiaus; Ame
rikoj išgyveno 15 metų. Pali
ko dideliame nubudimo 3 sūnūs 
ir 3 dukteris. Lai bunie leng
va šios šalies žemele ilsėtis. 
Giminės ir pažįstami ištarkit 
A. A.

Ročkford, III.

JUOZAPAS MATUZEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 17 d., 1921, 12 vai. nakty. 
32 metų amžinu.*. IŠ Lietuvos, 
Kauno rėd., Panevėžio apskr., 
Linkuvos par., Varonėlių sod
žiaus. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį ir 4 kūdikius. Du 
broliai, Karalius ir Ignas gyve
na Philadelphia, Pa. Lavonas 
randasi 1923 Union Avė. Lai
dotuvės įvyks panedėlyj, 9 vai. 
iš ryto į šv. Kazimiero kapines.

Giminės, draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę motiem
•♦•••*• Amilijtf'Matuzbvtčiėhff

-f/u vaikais. 
309 Aberdeen St., Chicago, III.

Dr. R. Wagner
Mano specialis gydymas yra 

Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų 
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v. 
1600 W. 63 St. kaųųias Ashland Av.

. Phone: Pro.^pect 2704

Tel.^Cicero 5963 B
9 ‘

S1O 
kiams. Niekad nebuvo, matomi Chicagoj už taip la 
bai numažintas kainas.

Mes užganėdinančiai paskelbiama publikai, kad 
šisai naujas tavoras yra pirktas tiesiai iš dirbtuvės ir 
mes mokėjome tiktai wholesalerių kainą ir tuomi 
mes sutaupėme savo kostumeriams perkupčiaus pel
nų.

Keletas musų šentčs ypatingumų
Moterims rudos, veršio odos, su dirželiais, militarjniais užkulniais 

įaujbs mados — vieno šmoto odos ir gvarantuotos C. O 
nai vertos $5.50, specialiai už $v«vv

Moterims, rudos ar juodos kid' french arba cuban užkulniais, 1 
vienu dirželiu Šliurės, rankų arba, kiekviena pora gvaran- 
tuota. Pilnai vertos $6.50, spečidlfai už ‘

DR. CHARLES SEG AL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas

Chicagc, Illinois.
Specialistas džiovei 

Moterišką, Vyrišką Ir 
Vaiką Ligą.

OFISO VALANDOSl 
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo ■ 
iki 5 v. po piot ir nuo 7 iki 8t8| 
vai. vakaro. Nerišliomis noo

vakaro. Nerišliomis nuo 9—| 
po piot 

Tnlephona Y ardo 687

Tel Boolevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgu

Canal 257
Naktinis TeL Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
BYDYTOJAS IR CKIRURCUMI 

▼alandoai 1D iki 12 ryte; 1 Iki < > 
pltt. 0 iki 9 vakin 

Vediliemla nuo 9 Iki 11 ryt* 
1821 8. Halsted BU 

Kampas 18 ir Halsted 81

LFETUVIAL
Ar žinote, kad tik viena proga vi

sose Suvienytose Valst., kuri neturi 
priešų savo bizniui? Tai kasyklos, 
kurios tapo atidarytos lapkričio 9, 
1920. Tpnai dabar randasi milžiniš
kas turtas, tai yra Miką, toki s meta
las, kuris yra vartojamas; prie visų 
elektrikališkų išdirbysčių. Apart to, 
yra vartojamas prie pečių durių, au
tomobilių langų„ orlaivių, fotografijų, 
gramafonų — narūnai, kurie neria į 
vandenį. Metalas yra tokis, neper
degąs ir neparšlampąs, nei dulkstan
tis, bet permatomas kaip stiklas. Tas 
pats metalas tik maltas yra vartoja
mas prie stoginių uždangalų, dekora- 
tyviškų materijolų, sieninių, brangiau
sių popierų popieravimui kambarių; 
prie brangiųjų malevų, roberių išdir
bimo, paipų ir boilerių uždengimo ir 
prie daug kitokių visokių išdirbysčių 
yra vartojamas. Jus matote kaip yra 
naudingas, užtai, aš patarčia pasinau
doti šita proga perkant Šerus, pako, 
liai dar nepakilo kaina jų. Šerai yra 
darbininkų rankose ir jų tvarkoma. 
Aš vienas chicagietis net buvau nu
važiavęs pažiūrėti, kad persitikrinus 
ton vieton. Atradau viską taip, kaip 
buvo sakyta. Jeigu kas norėtumėt 
daugiau informacijii, kreipkitės prie 
manės ypatiškai arba laišku, aš esu 
narys tos įstaigos.

J. YUŠKA1TIS, 
1210 N. Kedzie Avė. Chicago, III.

Moterims juo<los‘ ar rudos naujos su dirželiais šliures, ®
french arba cuban užkulniais, arba naujais french kuciikiSkais už- ] 
kulniais, visai vėliausios mados. Pilna vertė $9.00, 
specialiai už ..........................   ąlViVv |

Vyrams juodi ar rudi veršio odos Čeverykai;; english, bull-dog J 
ar London išvaizdos, rankom siūti — kiekviena pora RR
gvarantuota. Pilna vertė $6.50, specialiai už z

Merginoms, baltais viršais, gražiausi vėliausios en- CO QŠZ ■ 
glish mados. Pilna vertė $4.00, specialiai už <G«Ow ■

Mes turime šimtus naujų madingų savo krau- ■
■ tuvėj už labai žemą kainą, geriausių čeverykų už la- i

| bai nužemintą1 kainą. ?
Mes užlaikome gražiausių šliurių moterims ex- ■ 

" tra dydžio.
Mes kviečiame tamistas peržiūrėti musų langus 

| pirmiau pirkimo, o mes jaučiamės užganėdinimą, ką S 
j Lik pirksite iš musų.

Krautuvė atdara kitą savaitę kas vakaras.
■ WARSAWSKY’S RELIABLE ■

SHOE STORE
S 1341 So. Halsted St. S
■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Kez. 1189 Indopandanco Blvd. Chicagą
Telephoni Van Bures 294

DR.A.A. ROTH
WSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišką^ 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 
Tclephone Dr ver 9693

Valandos: 10—11 j; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną. 
W— lllllimim II III   —t

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dai
nų repeticija j vyks nedėlioję, kovo 20 
dieną, Mildos svetainėje, 3142 So. 
Jalsted St., kaip litą vai. ryto. Visi 

dainuotojai malonėkit susirinkti, nes 
turim prisirengti Velykų vakarui.

— Sekr. J. Gedraitis.

, /

iki 8:80 rak.Teodoras Kučinskas

r

S. Gordon
1415 S. Halsted St

TUetoaM Bullniap HM
DR. P. P. ZALLYS

Lietavys Dėntistns 
10m S. MicJhigan Av„ Roaelaad

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

Tel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS

Lieta vys Gydytojas ir CUrargag 
10900 Miehigaa Avė, Roselamia

*1

_L___ »A..____ _ ______________1

JŪSŲ BUVĘS SENAS 
PRIETELIUS 
PATARĖJAS

H. LEIBOWITZ
Dabar yra naujame biz

nyje visokios rųšies
INSURANCE-
APDRAUDA

Valandos nuo 10 ryto 
iki 8 vai. vak. kasdien.

3824 West 12th St.
Chicago, 111

ELEKTRA
ftvtesą Ir paJit^A ėuvedams j senus k naujus aamui, talpai 

dirbtuves. Caah arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektro*' Korporacija Amerikoje

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

1119 W. 47th St Tek Boulevard 1892. Chicago, HL

PARDAVIMUI geriausias ga- 
radžįus seniausioj lietuvių ko
lonijoj Chicagoj. Visi Įtaisy
mai yra naujausios mados, sau 
dūlis yra pilnis visokiausių, 
automobilio dalių, instrumentų 
ir varstotų. Prekyba automo
bilių daihnis yra gerai išplė
tota ir neša puikų pelnų. Visos 
garadžio vietos yra užimtos 
ir neša gera rendų; rendoriai 
yra augštos klesos publika, di
dieji lietuvių biznieriai ir dak
tarai. Puiki proga geram biz 
nęriui, kum nusimano apie gy- 

o, - . Garadžius titri' 
todėl

1 I

galės

Tyrinėtojas ir sutvarkytojas pasi
skundimų. Esu prisirengęs ištirti ir 
sutvarkyti, o joi reikalas ir teisman 
eiti; pasiskundimai ir reikalavimai vi 
sokios rųšies visose Su v. Valstijose.

Turiu expertą legališkiems dalykų 
atlikimams visose dalyse Suv. Valstijų

Esu sąryšy su adv. Harold O. 
Mulįs, Room 1117.

% Kartis Trust Bldg.,. ■ 
111 West Monroe St., ' Chicago, III.

Tikros odos
Abi pušiai dėvėjami overko- 

tai, kurie parsidavinėjo 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 vai., 
Nedėldieniais iki 8 po pietų.

MIIBII. . .....................  MM

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GJND1CH

DENTISTAS
Mea mvo darbą gvarantnojamv 

Kalbama vi.’Ma Europiikan kalbaa 
8804 80. Kadrie Are, Chicago. IU.

Arti 88-tb Straat

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytojas Ir CNrąrgae 

1637 W. 61 st Merskfidd ev.
▼ alaodoii Ibi 9 ryte, mre 8 Iki 

4 ir nuo 7 Iki 9 vakom

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22«d & So. Leaviti Ste. 

CHICAGO.
Valandos! 9:8Q ryto ild 11 dfaftą' 

nuo 1 po pietą iki 0 vakare

Tol. Auatin 787

DR. MARYA 
DOWIATT--SAS8.

Kątik sugrįšo iš Californijoi lt 
vėl tęs savo praktikavimą po No, 

5208 W. Harriatm St.
Valandos t 8—12 kasdieną ir •—• 
vakare išskiriant mdšldiaiJas,

radžio ;< biznį. i 
biit parduotai tuoj aus, 
pirmieji atsišaukusieji 
nupirkti.

W. NORKUS,
3207.So. Halsted St.

SKAITYKIT IR PLATINK1T
t1

' I 111 1 *" 1 ...........................  ■ . ... ... . ' ' !-■■■■ II I ..

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St, Cklcagi. DOL 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto Ir 1—$ nk, 
Phona Canal 267



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Pajieškojimai REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI '
MOTERŲ NETIKĖTA PROGA

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
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. Louis, 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 ji malonės pranešti Šiuo 
antrašu, už ką busiu dėkingas.

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

REIKIA merginos ar moters 
stubos darbui ir prižiurSti kūdi
kius.

1669 Blue Island Avė.
Tel. Canal 4914. -

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir su vienu vaiku, ne- 
eenesnės kaip 80 iki 85m. 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 želvis 
Curtisville, Pa.

nos 
tų. 
turi

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi- 
ar našlės nescnesnės kaip 85 me 
Aš esu našlys 35 metų amžiaus, 
2 vaikus; vaikai ne maži.

LEON ENZBIGELIS, 
2123 W. Goulter St.

PAJIEŠKAU savo moters Onos Ei- 
cienės, po tėvais Ciepliutė ,kuri nra- 
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 seseris j 
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 rėd., Tau
ragės apskr., žigaičių parap., Balčių 
kaimo. Pirmiau gyveno West Pull- 
man, III., bet 1907 metais išvažiavo ir 
iki šiol nieko apie jį nežinau.

Malonėkit jis pats arba kas kpie jį 
žino atsišaukti šiuo adresu už ką bu
siu dėkingas.

ANTANAS KUISIS, 
11817 Parnell avė., West Pullman, III. I

PAJIEŠKAU Marijonos Viskontie- 
nės; jei pati nenori atsišaukti, tai 
nors, duok man žinoti kur yra vaikai! 
neklausyk velnio, nes jam lenciūgas 
yra gatavas. Geriau padarysi su- 
grįždama arba pašauk telefonu. Kil- 
dare 1930. Gyvenu 4214 Milvvaukee 
Avė. Aš moku už flatą $41XK> ren
dos, jei nemanai grįžti — neaikvok 
man pinigų — pašauk.

PAJIEŠKAU Stanislovo. Ru- 
biko, turiu labai svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas j j pažįstat pra
neškite į Naujienų ofisą, pažy
mint No. 235.

PAJIEŠKAU brolio Juozapo Ziber- 
ko, Kupiškio parapijos, nes turiu svar
bų reikalą iš Uetuvos. Meldžiu atsi
šaukti.

MARIJA PETRAITIS
P. O. Box 38, Summit, III.

■ĮIEŠKO PARTNERIŲ
REIKIA pusininko į instaigą rakan 

dų išdirbimo. Turi būt pirmos kle
sos susipažinęs su mašinomis arba ge
ras biznierius. Gera proga, geram 
vyrui padvigubinti savo pinigus. Tu
ri turėt, bent keletą tūkstančių do
lerių. Jei esi interesuotu, gausit in
formaciją su geriausiu užtkrinimu. 
Atsišaukite tik laišku į Nauienų ofi
są po No. 229.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKIA kambario vienam inteli

gentiškų! 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.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRENDAVOJA fruntinis ir mie

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

Atsišaukite:
2290 Milwaukee Avė.

RANDAI
ANT RENDOS

Didelė svetainė susirinkimams lai
kyti ir dvejos lubos 25x80 pėdų kiek
viena dirbtuvei. Nebrangi renda.

Kreipkitės
BOCH’B DEPT; STORE, 

3641 So. Halsted St. 
Tel. Yards 1322

J IEŠKO DARBO
JIEŠKAU darbo į lietuvišką studio. 

Esu pusėtinai apsipažinęs su tuo dar
bu. Kam reikalingas toks darbinin
kas, kreipkitės laišku į Naujienų ofisą 
pažymint No. 230. .
_ *

PATYRĘS DARBININKAS.
Dirbti arba vesti bučernę ir 

grosernę tarpe lietuvių ir sve
timtaučių. Atsišaukite į Nau
jienų ofisą pažymėdami No. 
234/

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

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

REIKALAUJAME siuvėjų, 
finišerkų, armhole basters, 
operators; vyrų offpressers.

Ateikite tuojaus, mokestis gera.
ŽUKAUSKAS TAILORING 

814 W. 33rd St.

Moterų, 
machine

co.

Subata, Kovo 19 diena, 1921
RAKANDAI

Parsiduoda puikiai įrengta 
keptuvė, aptarnaujanti didelę 
miesto dalj — 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
Pioneer Fire Insurance Co. pre
zidentą

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

pas

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

3404 So. Morgąn St.

AUTOMOBILIAI NAMAI-žEMg NAMALžEMfi
RAKANDŲ BARGENAS

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

Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.,

PARSIDUODA Ford Touring 
Automobilius pigiai.

Galima matyt visada.
C. Bagdonas

1525 So. 48 Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI automobilis— Oak- 
land, kaip naujas; turi būt parduo
tas į trumpą laiką, pigiai.

2507 W. 47th St.
Tel.: McKinley 4011.

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. Maplevvood Avė., Antros lub.

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

1511 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 1920 Buick 5 pasa
žierių tuoring karas. Puikiame meka- 
niŠkame stovyje,tajerai kaip ir nauji.

Parduodama už $1250.00.
BLAKE MOTOR SALES CO., 

329 E. 39th St.
Tel.:«Dougftis 6749.
Atdara savaitdieniais ir vakarais.

PARDAVIMUI trijų augštų kampi 
nis muro narnai, krautuvė ir gyveni 
mai prie 1919 So. Halsted St. Barge 
nas. Telcfonuokit Graceland 2617.

PAJIDAVIMUI 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.

NAMALžEMfi

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 visoki 
įtaisymai. Automatiškos lovos sieno
se įbudavotos. Dabar kainuotų tokį na 
mą $38,0000.00. Renda neša $3,500.- 
00 į 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.

SKAITYK ATYDŽIAI
Pardavimui mūrinis namas ant 

kampo, 2 flatai po 6 kambarius, 1 fla- 
tas 4 ir 1 flatas 5 su Storu ir cemen- 
tavotu basementu ir elektra. Ant ga
lo loto randasi medinis namukas, 2 fla 
tai pe 4 kambariu. Rendos tos pačios 
kaip ir prieš karę $120.00 į mėnesį. 
Kaina tik $9,000.00, jeigu pirksit tuo
jau.

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.

PARSIDUODA labai pigiai 4 pa
gyvenimų, po 5 ir 6 kambarius, nau
jas mūrinis namas, kietmedžio tri
mingai, vanos, elektra ir karštu van
deniu apšildomas. Rendos neša $1/600 
metams, didelis lotas 30x125 p idų, 
gražioj vietoj ant South Side. š an- 
dien tokio namo nepabudavotumėtl 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, 8301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, biznis iš
dirbtas per 12 metų, lietuvių koloni
ją. Biznis gerai eina. Pardavimo prie 
ristis, savininkas kitos tautos — nelie 
tuvis.

1942 Canalport Avė.
Tel. Canal 654

PARDAVIMUI 3 kambarių rakan
dai labai pigiai, j Tur būt parduota 
į trumpą laiką. Pardavimo priežas
tis, apleidžiam miestą.

JOE BRUNO, 
1616 So. Rublc St. '

1 lubos iš užpakalio.

Mūrinis namas 2 po 5 kambarius, 
elektriką, vanos, randasi arti Duoglas 
Park. Turi būti parduotas greitai. 
Kaina $5/M)0.00.

REIKIA 10 patyrusių mote
rų rinkt skudurus.

P. Goldman
1017 So. Fairfield Avė.

AUTOMOBILIAI

REIKIA merginos prie na
mų darbo maža šeimyna.

HOLMAN,
6029 St. Lawrence Avė.

PARDAVIMUI kriaučiaus kostume- 
riška dirbtuvė su visais įrengimais. 
Biznis išdirbtas per dešimtį metų ir 
labai geroj vietoj. Priežastis parda
vimo, išeinu į kitą biznį.

M. VALENTĄ, 
10947 Michigan Avė., Roseland, III.

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

3300 Union Avė.
Tel.: Boulevard 5049.

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

PURK JUOS
DABAR 

ATDARA 
DIENOMS, 
NAKTIMS, 

SAVAITDIENIAIS. 
SPECIALIS 

IŠPARDAVIMAS 
VARTOTŲ KARŲ 

Pardavimui ant išmokėjimo 
Iš 100 karų pasirinkimas

3 FLATŲ NAMAS $7,500.
Puikiausis vakarinėj dalyj miesto 

namas: 1 fl. 5 kam., 2 po 6 kam. Ren
dos 900.00 į metą; $3,000 cash.

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

PARDAVIMUI namas su bizniu ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas per 5 me 
tus lietuyių apgyventoj kolonijoj. 
Pardavimo priežastis, savininkas išva
žiuoja Lietuvon. Greitas parda\nnas 
ir labai pigiai. Kreipkitės.

3221 So. Limo St.

REIKJA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS patyręs veite 
ris į Majcstic restaurantę. Nuo 
latinis darbas ir gera mokestis.

3502 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI bučeme ir groserne. 
Biznis išdirbtas per daugelį metų ne
ša gerą pelną; lietuvių ir kitų tau
tų tirštai apgyventoj vietoj. Par
davimo priežastį patirste ant vietos. 
Atsišaukite į Naujienų ofisą po No. 
232.

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

4219 So. Campbell Avė

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

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

FARM.OS.
Pardavimui 46 akrai, Illinois vals

tijoj su budinkais, reikia įmokėti 
$1500.00, likusius per 5 metus. Kai
na $4000.00. * - %

180 akrų farma ne per toli nuo Chi- 
cagos, su budinkais, reikia įmokėti pu
sę. Kaina $14/100.00.

Graži farma arti miestuko ir tik 
$3.00 nuo Chicago. 125 akrai že
mės, 100 akrų ariamos, 16 akrų stam
baus medžio ir 8 akrai užaugusio sod
no. Su budinkais. Kaina $12,000.00.

REIKIA 2 patyrusių vyrų 
prie rišimo popierų i pundus 
ir geležgalių dirbtirven.
AUiyiHN IRON METAL

7125 So. Green St.

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.

CO.

REIKIA trijų vyrų, stuba nuo stu
bos sukalbinimais. Turi kalbėt lie
tuviškai. Patyrimas nereikalingas nei 
pardavot nereikia. Atsišaukite nedė 
loj, tarpe 12 ir 3 vai. po pietų į re
zidenciją 1251 So. Harding Avė. 
Klauskit^ Mr. Smith.

PARSIDUODA poolruimis su 
7 stalais ant išmokėjimo; biz
nis išdirbtas gerai. Priežastis 
lardavimo— nesutikimas part
nerių. t

3953 So. Kedzie Avė.

ROADSTERS
5 PASAŽIERIŲ TOURING 
7 PASAŽIERIŲ TOURING 

COUPES 
SEDANS

KARAI ŽIEMINIAIS ŠONAIS 
DIDELIO ĮVAIRUMO

Oldsmobile 
Chevrolet 
Fords 
Dodges 
Apperson 
Willys-Knight 
Marmon 
Briscoe 
Reo ' 
Stephens 
King 8 
Kissel.

Scripps-Booth 
Westcott 
Franklin 
Stumte bake r 
Overland 
National 
Buick 
Velie 
Chalmers 
Maxwell 
Elgin 
Paige

REIKALAUJAME AGENTŲ
Atliekamu laiku tamsta gali užsi

dirbti po $50.00 ir slaugiau i savaitę. 
Užsiėmimas smagus. Patyrimo agen
tą vi me nereikia.
220 S. State st., Ruimas 1422. Chicago

PARDAVIMUI saliunas ir stubos 
rakandai viršum saliupo. Užleisiu ren
tą kambarių perkančiam. Lietuvių ap
gyventoj apielinkėj. Pelninga vieta. 
Savininkas išvažiuoja Lietuvon. 

804 W. 81 Street.

MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PLANAS

arai

Kaina l mokėt Mėnesinis
Karo mokestis

$200.00 $75.00 $25.00
300.00 100.00 S0.00
400.00 175.00 35.00
500.00 200.00 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

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI arba IŠMAINYMUI 

bučernė ir groserne ant bile kokio ki
to biznio. Norėjimas apleisti šį biz
nį, yra priežastis nesutikimams part
nerių.

Atsišaukite:
4537 S. Paulina St., Chicago.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
pirmos klesos. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Parsiduos pigiai, nes sa 
vininkas nori greitu laikir. važiuoti 
Uetuvon. Klauskite.

P. Smith 4624 So. Wood st.

PARDAVIMUI restauracija ir soft 
drinks įstaiga, lietuvių kolonijoj. Biz
nis išdirbtas, pelninga vieta. Savinin; 
kas išvažiuoja ant farmos.

11946 So. Halsted St. 
West Pullman, III.

PARDUODU saliuną lietuvių, len
kų ir rusų apgyventoj apielinkėj. Biz
nis išdirbtas per daug metų. Parduo
du su visais įrengimais. Savininkas 
įvažiuoja į Lietuvą. z

3758 S. Normai Avė.
Tel.: Yards 2114

DltVĖtJŠ l^iPARDAVIMAS pakais 
audeklų; 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 pasta bi]e 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.

Proporcijoj 
mortgage nerokuojanie 
Broke rage 
notary mokestis 
freitų apmokėt 
taksų mokėt 
valstijos laisnių 

,zi_i
Pakeisk savo seną karą

Tamstos senas karas (ne senes
nio kaip 1912) imihnas 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.

Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Paveikslai veltui

ITCHELL
DU PARDAVOJIMUI KAMBARIAI

23 2384
Michigan Avė. Michigan Avo.

Perdirbti karai parduodami abiejose 
vietose.

PARDAVIMUI senai įstrigtas 
groseris — be agento.

1037 W. 14th PI.

ATDARA 
DIENOMIS, 
NAKTIMIS 

SAVAITDIENIAIS 
TEL.: VIGTORY 3805

PARDAVIMUIv groserne ge
roj vietoj visokių tautų apgy- 
ventoj. Biznis gerai išdirbtas— 
cash.

5039 So. Halsted St.
Tel.: Bvld. 955.

PARSIDUODA restaurantas.
Norinčiam
Savininkas
Kreipkitės:

1947

pirkti, gera proga, 
važiuoja Europon.

So. Halsted St.

PARDAVIMUI kampinis groseris

PARDAVIMUI pigiai 8 krėslų bar- 
bernė su pool-room, 8 biliardiniai sta
lai, priežastis pardavmo patirsit ant 
vietos *

J. MACKELIUNAS, 
2515 So. Halsted St.

Važinėk kasdieną, mokėk vieną kar 
tą į mėnesį.

"■ ■—X-----------------------------

PARDAVIMUI PUIKUS automobi
lius Jeffre model sedan; arba mainy
siu ant Fordo, arba ant loto. Parduo
siu už geriausi pasiūlymą.
3553 Wallace St./ Chicago, III.

priežastis išeina į kitą biznį.
724 W. 59 th St.

Tel.: Wentworth 4124

PARDAVIMUI pianas, tikros 
odos davenport, rašomasis sta
las (desk) ir stalas Atsišaukite 
savaitdieny nuo 9 iki 6.

MR. HARRISON, 
3805 Wilton Avė.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir 
lenkų apgyvento! vietoj, biznis išdirb
tas per daugeli metų. Pelninga 
ta. Klauskite

ED. PONOMAR, 
828 W. 14 Str.

vie-

PARDAVIMUI automobilius 7 sė
dynių geram stovy, arba mainysiu 
ant mažesnio automobiliaus; kuris tu 
rite mažesnį automobilių ir norėtu
mėt didesnį ir geresnį, atsišaukit: 

MR. ADAMS ' 
3114 So. Hąlsted St.

PARDAVIMUI grojiklis pianas su 
suoleliu ir roliais ir 2 antrų rankų 
Upright bus parduoti už storečiaus lė
šas $150.00.

RAPP’S MOVING CO. 
5130 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI concertine ^kastan- 
tinka) 102 raktais, vadinama Pearl 
Qeen. Pardavimo priežastis, išvažiuo 
ju Lietuvon.

A. PETKUS, 
712 W. 17th Place. 

1 lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI pusė biznio kostu- 
miersko kriaučiaus, arba, norint gali
ma ir visą biznį atpirkti. Biznis ran
dasi geroj vetoj, darbo yra labai 
daug. Norintis įgyti gerą, biznį, atsi
šaukite greitai ypatiškai.

10616 So. Mįchigan Avė. 
2-as augštas.

TeL: Pullman 8725.

• PARDAVIMUI labai pigiai Winton 
six touring car, 7. pasažierių, 1917, 
modelio 22, arba mainysiu ant mažės 
nio karo, loto arba 
bai

io biznio, 
priežastis.svarbi pardavimo prie!.

F. J. SZEMES 
3114 So. Halsted St.

La-

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 rytu^ nuo Halsted St.

NEPAPRASTA PROGA!
PARDAVIMUI i bizno lotai 50x- 

. , . , . 125 pėdu ant Archer avė., netoli to
PARSIDUODA 5 kambarių bunga-1 didelio teatro, kuris randasi arti Sa- 

low ant 4 lotų, pietvakarinėj miesto I craniento avę. Geriausia proga ga- 
dalyj. Didelė bamė, garadžius 1 auto-1 radžiui būdavot, priežastis pardavimo, 
mobiliui, 1 karvė, 20 vištų. Teisingas Į savininkas išvažiuoja į Lietuvą greitu 
pasiūlymas bus neatmestas. Turiu I jaiku parsiduoda tk už pusę prekes, 
važiuoti Lietuvon. \ I kiek titrai yra verta. Atsišaukite grei

A. Chernauski, I taį pas J. Zacker
4038 So. Carol Avė. Renvyn, III. I 3301 So. Halsted St.

AR NORI BŪT TURTINGAS
Mes perkam, parduodame ir maino

me namus, farmas lotus ar kitką ką 
tik jus turite Atliekame greitai gerai 
ir pigiai. I PARDAVIMUI mūrinis biznio na-

C. P. Suromskis Co. | mas, kampinis, Storas ir 3 pagyveni- 
83^6 So. Halsted st. Chicago, III. I mai po 5 ir 4 kambarius, pimentinis 

_____________ _ _ - . I gražus beismentas, naujai išmaliavo- 
PARDAVIMUI 5 kambarių iri tas, rendos neša $900 metams, vertas 

v ._.______. J; . | $15.0000. Greitu laiku parduodama
antaugštis ---- I>ungaloxv. Kai-I tik už $8000.00. Namas randasi ant
na <$1 700 O I Bridgeporto arti Halsted ir 33-čiosonto KT XT Al a . gatvių. Klauskit J. Zacker Liberty 

32.)2 N. Neenah Avc. I Įjand and Investement Co.
Tel.: Yards 836. | 3301 So. Halsted St.

BARGENAS ANT BARGENŲ.

134 akrai, 100 ariamos, o 34 akrai 
smulkaus miško ir ganyklos per kurią 
teka Wiscinsin River. 8 geri budin- 
kai. 16 karvių, 3 arkliai, 6 kiaulės, 
ir 100 vištti, taipgi yra 45 kubiškų 
sieksnių malkų ir 5,000 pėdų gatavo 
inateriolo guli ant kiemo. Farma par
duodama iš priežasties sužeidimo savi
ninko ir kaina yra tik $13,000.00.

80 akrai su budinkais Michigan 
valstijoj, netoli nuo Chicagos. 3 mel
žiamos Karvės, 2 arkliai 4 ir 5 me
ti, 1 jautis, 2 veršiai, su visais pa

dargais ir mašinomis. Kaina $7/)00.- 
00. Reikia įmokėti $3,000.00.

Del platesnių žinių kreipkitės pas
Fabionas ir Mickeviče.

809 W. 35th Street, 
Chicago, III.

Tel.: Blvd. 61L_________________
PARDAVIMUI namas, arba mai
nysiu ant farmos arba lotų. Na

mas yra muro, 4 pagyvenimų po 5 
kambarius.

x 948 W. 36th St. 
Savininkas pirmos lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI dviejų augštu mūri 
nis namas, 3 flatai, maudynė, elektroj 
šviesa, 2 lotai. Dviejų lubų medini? 
garadžius. Pamell Avė., arti 31-or 
gtvs. Tik $6,700.00. Dalį įmoket, li
kusius mėnesiniais išmokesčiais.

IGNATIUS CHAĘ & CO.
31 st 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 
navininką

1247 So. 48th Avė., Cicero, III.

FARMOS -
Parduodu dvi farmas*; viena 80 ake
rių, o kita 120 akerių, laba! geroj vie
toj ir gera žemė, su budinkais, ma
šinoms ir gyvuliais, netoli miestų, 
tarpe ežerų, VVJsconsin valstijoj. Kas 
norit pirkti, kreipkitės tuojau arba 
rašykit laišką.y W. JANULIS,
3318 So. Halsted St., Chicago, III.

FARMA ANT PARDAVIMO M
ICO akerių, dirbamos 120 akerių 16 Į NEPRALEISKITE šitos progos, 

melžiamų kdrvių, 3 telyčios, 1 bulius Į pardavimui ■ muro naujas namas pi- 
4 arkliai, 70 vištų, 2 kiaulės. Visi ja I gjaj su 2 lotais arba išmainysiu ant 
vai, šienas, mašinerijos kokios tik rel-1 bučemės ar barbemės. 
kalingos prie farmos. Didelis sodas, | 3114 So. Halsted St.
upė bėga per farrną, /geri visi budin 
kai Kaina $8,500. Inmokėt $3,500, o 
likusia dalį išmokėjimais ant ilgo lai
ko už 6_nuoš 2 mylios nuo miesto ge; . Namas su elektrika>
ra žeme, lietuviais apgyventoj vietoj I kįtajs parankumais.

Ar‘r?iUpr^ HAinTT^8 A- GRIGAS & CO.
GEORGE H AIDU I 8114 So Halsted St.

Caraey, Mich. • I _______ ________________ -

PARDAVIMUI 3 pagyvenimų muro 
namas, arba mainysiu ant autornobj- 

Namas su elektriką, maudynė-

------------------------------------------------- I PARDAVIMUI namas mūrinis, 6
PARDAVIMUI medinis namas su I šeimynų, landos neša $90 mėnesiu, 

muro pamatu. 5 kambariais viršuj, I Namas vertas $9000, parduosiu uz 
o skiepo grosernė. Parduosiu pigiai. I $6100. Priežastis pardavimo — va- 
Savininkas važiuoja .ant farmų. I žiuoju Lietuvon.

K. MIKLOSH, ' I 714-16 W. 30th St.
1807 So. 48 Ct., Cicero, III. I ----------- --------------------------------------
------------------------- -------------------- — b FARMOS! FARMOS!

PARDAVIMUI visai pigiai lotas Į Norinti pirkti gerų farmų ir apsi- 
prie Holme Park, prie Westem Elec- Į gyventi tarpe lietuvių. Reikalaukite 
trie Co. ir 8 lotai prie Šv. Kazimiero I farmų kataliogo Didžiosios lietuyių 
klioštoriaus. Visi turi po 30x125 pė-1 ūkininkų Kolonijos, čia yra apsipir- 
das Mylinti čystą orą r sveika gyve-1 kę su virš 400 lietuvių farmas. Todėl, 
nimą, atsišaukite. Parduodu ant leng Į kad yra geriausia žemė, 
vų išmokėjimų. I Atvažiavęs į Fountain, telefonuok.

JOS AUGAITIS, I ą§ greita pribusiu su automobiliu ir
819 W. 33rd St I aprodysiu daug farmų, iš ko galėsi

Tel.: Yards 2219. . I pasirinkti sau patinkamą vietukę.
1 J. A. ŽEMAITIS,

R. 1, Fountain, MichPARDAVIMUI arba išmainymui 80 
akerįų farma arti miesto. Gera že
mė, graži vieta, Wis. Valst. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu namo, loto 
ar kokio kito biznio.

C P. SUROMSKI & OO. 
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

FARMA pardavimui už $6,500, 160 
akerių žemės, visa išdirbta. Budin- 
kai ir gyvuliai geri. $8,000 reikia į- 
mokėt. Farma 480 akerių pardavimui, 
$10,000, 150 dirbamos žemės — di
delis bargenas.

P. SLIAUZIS, / 
2137 N. Western Avė.

Tel.: Humboldt 6277.

PARDAVIMUI 80 akerių ūkė: 50 
nknrįų išdirbtos, o 30 girios. Visos 
triobos gerame stovyje. Pasėta rugių 
25 akeriai, 5 akeriai dobilų; 10 gal
vijų, 2 jauni arkliai, 8 kiaules — vis
ką parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo Chicagoje. Atsišaukite greitai, 
nes viena moteris negali apdirbti.

MRS. N. K.
Box 33, Iron, Mich.

PARDAVIMUI mūrinis namas ant 
2 pagyvenimu, fumace heat. Labai pi
giai $7,600. Jmokėt reikia $2,000, li
kusius ant mortgečio. 5925 Throop St.' 
St. Tas namas turi būt parduotas į 
2 savaites; savininkas išvažiuoja Lie
tuvon. j
LIBERTY LAND & INVESTMENT1

CO.
8801 So. Halsted St. r;

Klauskit Mr Vizbar.

MOKYKLOS

TEM
Vyru ir Moterą Rūbą Kirpt 
no ir Designing ^Mokykla-

Musą sistema Ir mokymo budu jv 
rumpu laiku ilmoksite viso amato.

Mes turime didžiausius ir r®”*®’ 
Jus kirpimo, designing Ir siuvime 
fryrius, kur kiekvienas gauna geros 

praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose matines 

varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekviena ateiti by-ku- 

rluo laku, dieną ar vakarais, pasižiu
rti ir pasikalbiti dėl sąlygą.

Patarus daromos sulig mitros, vi
skio stiliaus Ir didžio II bet kuriat 
madų knygos.

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

Kampas Lak* St., ant 4-tą lubą.

PARDAVIMUI
Namas ir lotas — 7 apartmentų 

visi išrenduoti, kampas alley —Na
rnas gerame stovyje. Turi būti par
duota už $4,500. Atsišaukite vaka
rais, tarpe 6 ir 8 vai., ir visą dieną 
savaitdieny j.

1930 So. Morgan St.

PARSIDUODA ūke, Michigan val
stijoj, 40 akerių, su triobomis ir gy
vuliais, du vaisiniai sodai, mylia ir 
nusė nuo miestelio. Priežastį patirsi
te ant vietos. Atsišaukite pas:

P. MARKUS, 
1359 Milwaukee Avė., Chicago, III. 
Galima matyt nuo 5 iki 7 vai. vak.

NETIKĖTAS PARDAVIMAS
3 flatų naujas mūrinis namas po 7 

kambarius. Garu apšildomas ir visais 
įtaisymais. ' Randos $195 į menesį. 
Parduosįme už bile teisingą pasiūly
mą. Namas randasi prie Michigan A v. 
ir 56-os gatvės. Kam yra reikalingas 
geras namas, atsišaukite greitai: pas 

C. P SUROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted St., Chicago, III. ei

EXTRA BARGENAS
Pardavimui 2 pagyvenimų po

kambarius namas ir 3 lotai už $5,900. 
Namas randasi prie 68-os ir Rackwell 
gatvių. Kreipkitės.

JOSEPH VOLANDUS, 
2829 W. 39th St.

Tel.: Lafayette 4167

6

’ VALENTINE DRESMAKINO 
COLLEGE8

8. Halsted, 24ITZ W. Madtooa, 
1850 N. Wella SL

187 Mokykloa Janft. ValatiloM.
Moko Siuvimo, Patteraą tirpi

mo, Designing bizniu! ir namtzui.

Klasofl ditnomii Ir vakartis. P»* 
reikalaukit knygUta

Ttl. Seeley 1648.
SARA PATEK. BimteiaU.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angllikps ir Hetuviikoa 
kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografijos, typewriting, plrklybos tei
sių, Suvienytą Valstiją Istorijos, 
abelnos Istorijos, gąografŲos, politi- 
kinis ekonomijos piiietystis, dailia- 
raiystiz ir tt.

Mokinimo valandos! nuo 9 ryto iki 
1 valandai po pietą. Vakarais nuo B

U06 80. HALSTED ST, CHICAGO.

I


