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Tautų lyga atsižadėsianti ple
blscito Vilniuje
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DANCIGAS, kovo 4. — Vil
niaus laikraštis “Unzcr Fraind’*
praneša, kad visų tautybių Vil
niaus gyventojai nutarę protes
tuoti prieš Lenkų nacionalis
tus, kurie Paryžiuje pasiskelbė,
kad jie esą Vilniaus atstovai.
—Iš Paryžiaus praneša, kad
augštoji tautų lygas tąryba nu
tarus atšaukti savo nutarimą
daryti plebiscitą Vilniuje ir jo
srity.
—Paryžiuje taipjau kalbama,
kad advokatas Rozcnbaunias
busiąs tikrai paskirtas Lietu
vos ambasadorium Washingtone.
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Lietuviai reikalauja plebiscito
Gardine.

tų vežama per Bavariją.
Gi
kelionė per Danzigą ar Lietu
vą galų gale pasirodytų nepa
kenčiamai ilga ir brangi. Pa
galios,
kai kariuomenė bus
Lygos viršininkai prisibiją boL
pasiųsta vieton, mos negalime
ševikų puolimo ant Lenkijos
numatyti kaip ją tenai priim
tų.
. ; \
PARYŽIUS, kovo 4. (Rašo
Chicagos Daily News korespon Vilnius ir Lietuva “nesusipdentas \Villiam Nash) - Bai
r:,nc«.”
True translation filed with the postPrieš apleisiant Baltąjį Na
mė, kati ši pavasarį bolševikai
Plebiscito klausimu ir Vil master at Chicago, III., March 5, 1921 mą, Wilsonas pasimatė
su
as re<|uircd by the act of Oct. 6, 1917
naujoju prezidentu Handingu
kus, veikiausia privers tautų
....
* .
.
1
momis įmonėmis ryžasi nesu- Lenkų kariuomeiė laužo ir jo padėjėju, vice-prezidentu
Ivgą išsižadėti savo sumany- .
t. ‘
/ y..
e
V1. .....
; siprasti. Principahai šitą kiau
streiką.
.
.
. . .<
nių — ruošti plebiscitą Vilmu-J .
. v. , .
. .... . Z sima ir viena ir kita puse prilabai trumpas ir dramatingas:
je. Mat, šitokiame atsitikime, •. 4
, . .* .
.
eme. Bet dabar, kaip išrodo, Varšava sako, kad judėjimą iš
Wilsonas
išrodė nepaprastai
as,
mternacio- .
..
\
\
, ..
. io pravedimą ryžasi trukdyti.
šaukė sovietų ir Vokiečių
suvargęs — kimu
ir* dvasia.
natinė armija skirta užėmimui1'
.......
. .t- pinigai.
Prataręs keletą žodžių Wilsoto miesto, atsidurtų patekimo
kai kada Vakarų
protui yra
nas atsisveikinęs 1 su jais, ir
į belaisvę arba visiško jos atstačiai nesuprantamos.”
BERLINAS, kovo 4. — Vi Hardingas kartu su Coolidge’u
kirtimo-izoliavimo pavojun.
šitokias
sunkenybes labai suotinis streikas Lenkuose da
grįžę į kongreso triobėsį.
Toji baimė tečiaus yra tru
lengva prisistatyti, bet netaip rosi dideliu krizisu ir pasek
puti perdėta. Tarpe Vilniaus ir
lengva apginti padarytąjį nu mėj visa to Varšavos valdžia Naujojo prezidento nusistaty
Rusijos yra nutiesta rinkė Len
mas.
kų armijos, įsirengusios ■ tvir tarimą. Atsižadėjimas tos poli prieš streikininkus fuošitfši pa
tikos, kuri iki šiol iššaukė to
Inauguracijos motu naujasai
naudoti militarmę jėgą. Vie
tų pozicijų — pradedant Mo
kių
aitrių
diskusijų,
.visame
nas žymus Lenkų valdininkas, šids šalies prezidentas pasakė
lodečnu ir baigiant Dauguvos
pasauly gali būt suprasta kai kuris vakar atvyko į šį miestą,
ilgoką kalbą, pabrėždamas sa
upe. Jas pereiti
butų galima
po ženklas silpnumo, ir kartu be kita pareiškė:
vo nusistatymą — nacionali
tik dideliu sunkumu. Kitas vie
padaryti
labai
blogo
įspūdžio
internacionaliniais
nintelis kelias, kuriuo raudo
“Atsižvelgiant į tai, kad pa niais ir
į
lygos
perstižą
artimuosiuose
noji armija galėtų kalbamąjį
klausimais, Viduriniais šalies
rytuose. (Korespondentas čia, vasarį bolševikai gali pradėti

Tautu lyga atsižadė
sianti plebiscito
Vilniuje.
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pasiekti, yra neitralio-

ji valstybė, Latvija.
Tautų lygos kariuomenė atsi-

durtų pavojun.
Vienas tautų lygos viršinin
kas šiandie be kita man pa
reiškė sekamai:
“Į susidėjusią padėtį musų
militariniai ekspertai žvelgiasi
^laug didesniu domėsiu,
nei
-tamstos. Jų manymu, toji Len
kų kariuomenė,
apie kurią
tamsta kalbi, kilus karui atsi
durtų labai keblioj padėtyj.
Tai dėl josios atkirtimo nuo
savųjų reikmenų bazės. Jeigu
bolševikai
suruoštų masinį
puolimą, Lenkai skubotai tu
rėtų pasitraukti į Lidą ar Vil
nių. Suprantama, internacio
nalinė kariuomenė nebus pa
kankamai stipri, kad darius
rimto pasipriešinimo priešui,
nors ji vargiai pasitrauktų be
visiško jam pasipriešinimo.
“Galutinis
visa to davinys
butų toks, kad jisai karan su
Rusija įtrauktų švedus, švei
carus, Ispanus ir kitas neitrales valstybes. Tautų lyga šitokios
atsakomybės prisiimti
nenorėtų.
“Beto, Šveicarijos atsisakymas perleisti per savo terito
riją internationalę kariuomenę,
davė antrą
stiprų musų su
manymui smūgį. Sunku butų
surasti kitą praktingesnį kebą
Į Vilnių.
Nėra abejonės, kad
Vokietija, nebūdama tautų ly
gos narys,
pasipriešins tam,
kad kalbamoji kariuomenę bu
SOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis iš
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtų JĮ perskaityti. Num.
24, 25, 26, 27, 28, 29, *80, 31, 32
33, 34 ir 85. Kaina 5 centai.
Gaunamas Naujienų ofise.

naują puolimą ir besiartinant klausimais

pusėn — kam lyga atsižada
savo nutarimo, kuris buvo su
galvotas pačių I^enkų naudai.
Jisai yra uolus Ix?nkų užtary
tojas). Tatai gali padaryti di
delio nesmagumo ' neitralėms
valstybėms, kurios
dideliu
vargu turėjo verbuoti kariuo
menę plebiscitui tvarkyti, ir
kurios dabar pamatys, kad jų
triūsas nuėjo niekais.
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., March 5, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokiečiai ruošia naujus
pasiūlymus.
Nors susirūpinę, bet pasitiki,
kad bus galima susitaikinti.
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n a u j a si Jungtinių Valstijų
prezidentas

Hardingas
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Lenkų kariuomenė laužys dar
bininkų streiką
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Vokiečiai ruošia naujus pasiūlymus
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plebiscitui aukštesniojoj Sile
zijoj, Lenkų valdžia
mano,
jogei kilusis darbininkų judė
jimas eina prieš publikos in
teresus ir yra finansuojamas
sovietų ir kartu Vokiečių pi
nigais.
Geležinkelius nūdien
tvarko patys valdžios žmonės.
Bolševikų
belaisviai yra pa
imti į darbą ir kiekvienas trau
kinys sergstimas kareivių, ap
siginklavusių kulkosvydžiais ir
šautuvais. Pačioj Varšavoj ka
reiviai su gatavai darbui pri
ruoštais durtuvais
stovi ir
prie pryšakinės ir užpakalines
platformų.”

Hardingas — naujasai
Jungtiniu Valstijų
prezidentas. -

LONDONAS, kovo 4.— Po
ilgos naktinės sesijos, šiandie
Vokiečių delegacija ir vėl ėmė Inauguravimo iškilmėse WUsosi darbo, kad paruošus nau nas nedalyvavo; labai silpnas.
juosius savo kontr-pasiulymus
talkininkams, kurie turės būt
WASHJNGTON, kovo 4. —
įteikti jiems panedėly — pietų šiandie pradėjo savo pareigas
metu.
z
eitų dvidešimt devintasai Jung
Pažymėtina tai, kad Vokie tinių Valstijų
prezidentas,
čiai yra optimistiški. Nors jų Warren Gamaliel Hardingas,
ūpas yra prastas delei griež republikonų partijos žmogus.
tumo Lloyd George
kalbos,
Inauguravimo-įvesdlinimo ce
kuria jis metė į Vokiečius pil remonijos buvo labai trumpos
ną atsakomybę už didįjį karą ir paprastos.
Šito reikalavęs
ir jų žiaurumus to paties ka pats prezidentas Hardingas.
ro metu, delegacija vis dėlto
Iškilmėse tečiaus nedalyvoturinti vilties.
vo Mivusis prezidentas WilPrivačiai Čia
.... pareikšta,
v__ ___ , kad sonas.
Tiesa, dalyvauti jisai
Vokiečiai,
ineišpildžius taikos1 norėjo, tik, delei nesveikatos,
sutarty nužymėtųjų kontribu- , nepajėgė. Atėjęs iki kongreso
ei jos mokėjimo reikalavimų, Į buto, kur visa jau buvo patikisi susilaukti dar didesnių1—
-----------------ruošta
naujojo
prezidento
baudų nei patys talkininkai inanguravijmui, Wjilsonai& tosumini. Bet jie tdlkininkų nu-jliau eiti nebepajėgęs. Todėl jisistatymą aiškina taip, • btik sai įvesta savo kambarin (kon
pastarieji prileis ir tolimesnių1 greso triobėsy), iš kurio, praderybų. Pasitikėdami tuo, jie sidėjus inanguravimo
iškilir nelinkę siūlyti visą sumą mėms, grįžo į savo privatinį
kontribucijos,
kurią jie pa- ’namą — čia pat, Washingtojėgia išmokėti.
«ne.
,
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jo

nusistatymas

Hardingas ^ra dvidešimt de

vintasai Jungtinių Valstijų pre
zidentas. v
Vyriausias naujojo preziden
to kabineto žmogus, kaip jau
kartą buvo minėta,
bus Hu
ghes, užsienio reikalų ministeris arba valstybės sekreto
rius.
Inanguravimo iškilmių pri
sižiūrėti šiandie Washingtone
buvo suvažiavę daugybė žmo
nių — iš įvairių
šios šalies
i
miestų.
True translation filed with the postmastei* at Chicago, III.,'March 5, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 4917

Francijos laivynas vyks
ta į “nežinomas srytis.”
Tai esą. daroma sąryšy su

talkininkų ultimatumu.
esąs toks: naujasai preziden
tas darysiąs visa, kad sumaži
PARYŽIUS, kovo 3. — Danus visas “bereikalingas val
stybines išlaidas,” kad jo ad lis Francijos laivyno, esančio
ministracija savo pareigas ei Viduržieminėj juroj, gavo įsa
vykimui į
tų “visų piliečių naudai,” kad kymą prisirengti
ekonominis valstybės gyveni-1 “nenužymėtas srytis.” / Gi vi
mas butų normalus, kad šios sam laivynui duota įsakymas
valstybės santykiai su sveti ^vykti į Touloną, kad tenai pa
momis valstybėmis butų drau siėmus reikiamo sau kuro. Po
to, du skraiduoliai ir trys torgingi ir tt. ir tt.
Internacionaliniais
klausi pėdininkai vyks slaptosios mi
mais —- Jungtinės Valstijos rie- sijos reikalais.
Čia suprantama, kad toks
bandysiančios 'kreipti savo pu
sėn ar diktuoti internacionali patvarkymas duota sąryšy su
nę politiką. Jos taipjau neda talkininkų ultimatumu Vokie
rysiančios jokių pastovių mili- tijai — kontribucijos išmokė
tarinių sutarčių. Vietoj to, nau jimo klausimu. Kiek ankščiau
joji administracija darysianti mat buvo pranešta, kad Angli
ką galėdama, kad internacio jos laivynas, jeigu bus pada
naliniai (tarpe atskirų valsty ryta atatinkamas tarimas, tu
didžiąsias
bių kilusieji)
ginčai butų iš rėsiąs blokaduoti
spręsti gražumu — per tam Vokietijos plieplaukas.
tikrą internacionalinę komisi
ją ar nžintąresuotųjų valstybių
Despotų darbai
įgaliotinius.
Vietoj tautų lygos, prieš ku
Areštavo penkiasdešimts
rią yra nusistačiusi pati Harkorvjd’hi
dingo partija, naujasai prezi
dentas norėtų sukurti interna
TOKIO, kovo 4. — Seredoj
cionalinę acociaciją ir tt.
čionai buvo suruošta visa eiToks, neminint visa kita, yra (lė areštų. Tai sąryšy su įvy
naujojo prezidento nusistaty-1 kusia koreječių demonstraci
maš. Tenka pažymėti, kad ja-Į ja. Demonstracija buvo sureng
mc nėra nieko nauja.
ta tuoju tikslu, ka.d pažymėjus
■iw,"..i«mu'» jli.juj metines kovos už Kerejos ne
priklausomybę judėjimo su
PINIGŲ KURSAS.
kaktuves.! Demonstracijoj da
Vakar, Kovo 4 d., užsienio pini lyvavo apie du šimtai koreje
gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai čių, didžiumoj studentų. Detoma Amerikos pingais šiaip:
| monstrantaii
buvo susirinkę
Angljos 1 svaras ................... $8.90 viename vietos parke, kur pa
Austrijos 100 kronų ........... $0.23 sakyta kelios prakalbos.
NeBelgjos 100 frankų už.............$7.55
Danjos 100 kronų ............... $17.40 užilgio demonstrantus užpuolė
/ Finų 100 markių ................... $2.95 policija ir penkiasdešimts žmo
Francjos 100 frankų ..... ..... $7.21
Italijos 100 lirų .... .............. $8.67 nių areštavo. Tarp areštuotųjų
Lietuvos 100 auksinų ............. $1.65 didžiuma yra studentai, jų tar
Lenkų 100 markų ‘............... $0.12 pe šešios mergelės.
Norvegų IM kronų ........... $16.40
Olandų 100 guldenų ........... $84.25
šveicarų 100 frankų ........... $16.65
švedų 100 kronų ............... $22.80
Vokiečių 100 markių ........... $1.65
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BERLINAS. kovo 4. — Lictu va reikalauja, kad butų da
romas visuotinas žmonių bal
savimas
Gardino mieste ir
apygardoj,
kad nusprendus,
kam jie nori priklausyti.
—Vilniuje sušaukta žydų ir
lenkų konferencija, kurioj da
lyvauja ir toki žydų bendruo
menės veikėjai kaip Dr. Vigodskis ir Dr. šabadas.
—Tautų sąjunga reikalauja,
kad Lenkai padėtų
Vilniaus
gyventojams maistu, nes Vil
nius beveik badu miršta.
—Kaune žydai atidarė liau
dies muzikos konservatoriją.

Didelis laivu statytoju
streikas Philadelphi joj.

, 1

Policija ir spauda eina talkon

WASHINGTON, kovo 4. —
Amerikos Darbo
Federacija
ryžasi suorganizuoti “svetim
šalius darbininkus,”' dirban
čius Panamos kanalo juostoj.

Ai

samdytojams; streikininkai te
čiaus nepasiduoda.
i

PHILADELPHIA, kovo 4.—
Jau septinta savaitė kaip tęsia
si Cramp & Son Ship
and
Engine kompanijos darbininkų
streikas. Septinta savaitė dar
bininkai kovoja už savo tei
ses, ir kol kas jų kova eina
sėkmingai. Neveizint dideliausių pastangų, kurių daro parsidavusioji samdytojams spau
da ir pati miesto policija, dar
bininkų streiką sulaužyti sam
dytojams nevyksta. Nuo die
nos, kada buvo paskelbta strei
kas, policija areštavo daugiau
kaip du šimtu žmonių, o vie
tos spauda bent kelis kartus
buvo paskelbusi, kad kompa
nija darbininkų turinti dau
giau nei Veikia, bet streikinin
kų vienybės visa tai nesuardė.
Darbininkai yra pasiryžę lai
kytis iki paskutiniosios.

Spaudos melai
ir policijos
represijos vietos unijose iššau
kė didelio pasipiktinimo. Or
ganizuotieji Philadelphi jos ir
artimesniųjų miestelių darbi
ninkai kuo ir kaip galėdami ei
na pagalbon
savo draugams
laivų statytojams.
Gaunama
nemažų sumų į streikininkams
šelpti fondą. Tatai dar, labiau
dvasią,
stiprina darbininkų
Maištas Bolivijos armijoj.
jiems vilties, kad jų
duoda
ankščiau ar vėliau vis
BUENOS AIBES, kovo 4. — kova
Čia gauta žinių, kad viename tiek bus laimėta.
—Prepos Komisija.
Bolivijos armijos puĄe andais kilo maištas.
Kareiviai
atsisakę nusilenkti savo vyres
Gaus džiabą.
niųjų įsakymams.
Po ilgoko svyravimo armi
WASHINGTON, kovo 4.
jos 'Viršininkai nutarę pašaukti
Naujai administracijai užėmus
kitų pulkų kareivius, ir suki
vietą, daugelis republikonų par
lėliai tapo numalšinti.
tijos “darbuotojų” nūdien lau
kia... vietos.
Tų vietų busią
Landis nori gauti kaltinimų nemažai — daugiau kaip pen
kopiją.
kiasdešimts tūkstančių.
CHICAGO, kovo 4. — Fe
deralinis teisėjas Landis, kuris
iki šiol labai smarkavo delei
prieš jį iškeltų kaltinimų kon
grese, dabar truputį
aprimo.
Laikraščių reporteriams jisai
maža ko bepasako. Vakar ir
vėl jį “baderiavę” tie reporte
riai. Bet teisėjas jiems trum
pai pareiškė, kad “tuo tarpu”
nieko neturįs pasakyti. Pirma
norįs
gauti iš Washingtono
“pačių kaltinimų kopiją.”

■1
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BERLINAS, kovo 4. — Ko
munistų partija šiandie pas
kelbė prokliamaciją,
kuria
kviečiama nuversti
esamąją
valdžią ir jos vietj sukurti so
vietinę valdžią. Girdi, kol Vo
kietiją valdys dabartinė val
džia, ji neišvengiamai
turės
būti nuolanki talkininkų ver
gė.

WASHINGTON, kovo 4. —
Šiandie
čia pareikšta,
kad
Jungtinių Valstijų valdžia rei
kalausianti nuo Vokietijos “ke
lių šimtų milionų
dolerių.”
Tai dėl karo metu jos pilie
čiams padarytųjų nuostolių.

!
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Kiek bus nukapotos algos, jis
nepasakė, bet tik pasakė, kad
■I
algos abelnai imant turi būti
nukapotos ne mažiaus kaip 25
SPA USTUVIŲ DARBININKAI nuoš.
NENUSILEIDŽIA.
Manoma, kad algų klausi
f
'
mas bus atiduotas arbitracijai
Tai nepaprastai interesinga penkių aktų dra ma, kurių vaidins Dramatiškas Ratelis.
[Iš Federuotosios Preso*]
išspręsti.
New York. — Septynių
Vaidinimas bus erdvioje ir vispaustuvių darbininkų unijų
Įkūrė kooperaciją.
siems chicagiečiams žinomoje
ll£u
• 1O111 aJle
atstovai laike savo susirinkimą
[Iš Federuotosioa Presos]
Tai bus paskutinis šiuo sezonu Dramatiško Ratelio' vakaras. Paskutinis
Detroit. — lininiai malioir nutarė visomis jiegomis
9 ir geriausias. Todėl gerų veikalų ir vakarų mylėtojai kviečiami atsilankyti —
priešintis samdytojų sumany riai suorganizavo kooperatykuoskaitlingiausiai. Mes visuomet darėme visa, kad gerb. publika butų patentam 25 nuoš. nukapojimui al vinę malevojimo kompaniją.
■f AIIA | £0 kinta. Darysime, ką galėdami, ir dabar.
gų, kada pasibaigs kontraktas Samdytojai buvo pasiūlę algų
nukapojimą,
bet
malioriai
tą
H|l V II JL
Lošims prasidės lygiai kaip 7 vai. vakaro. Svetainės durys atisdarys
su unijomis bal. 1 d. Samdy
l>“ ■ “ 1921
kaip 6 vai. vakaro.
KOMITETAS.
tojų atstovas pasakė, kad dė pasiulimą atmetė ir pareiškė,
lei augštų algų daug darbo iš kad turi pasilikti senosios al
gabenama į kitus miestus, kur gos.
unija, su kuria jie yra pada
darbininkai dirba už , pigiau.
rę sutartį. Tik viena didelė
Skerdyklų darbininkai
firma sutiko tartis su unijos
streikuoja.
[Iš Federuotosios Presos]
atstovais.
Seattle, Wasb. — Kelios
Seattleo
valgyklos streikieMoterų rūbą siuvėjų
riams jų kovoje su Gueisman
laimėjimas.
Independent Packing Co. at- Tik 2,000 siuvėjų streikuoja.
sisakydamos pirkti tos kompa
Vilniaus gub. ir visu lietuvių, paeinančių iš tų. vietų, kurios
Visos kitos firmos susitai
nijos mėsą. Kompanija bandė
kė su unija.
kenčia žiaurią Lenkų okupaciją, protesto mitingas bus:
nukapoti darbininkams algas ir
[Iš Federuotosios Presos]
New
York. — International
delei to ir tapo paskelbtas
Ladies*
Garment
Workers
streikas.
Union jungtinė taryba paskel
DIDŽIOJOJ McKINLEY PARKO SVET.
Įkūrė kooperacijos dirbtuvę. bė, kad tik 100 dirbtuvių, ku
(prie Archer ir Western Avė.)
riose dirba apie 2,000 siuvėjų,
[Iš Federuotosios Presos]
Mihvaukee, Wis. — 300 lo yra apimtos streiko. Kitos vi
Kalbės keturi įžymus kalbėtojai, tarpe jų ir nesenai atvykęs iš
sos
firmos,
skaičiuje
apie
1,kauto išmestų iš darbo JourVilniaus dr. Alseika. Dainuos §v. Cecilijos choras. Bus išneštos
neymen Tailors’ Union narių 500 jau susitaikė su unija ir
rezoliucijos.
įkūrė Co-operativc Tailoring streikas ten tapo užbaigtas.
Tenai mes pareikšime, kas turi spręsti Vilniaus likimą.
Co. ir atidarė kooperatyvinę Streiko komitetas sako, kad
visi 40,000 narių rems streiKviečia Rengimo Kom.
dirbtuvę.
kierius visomis savo jiegomis.
Susirinkimai ir masiniai pi------------------------------Anglijos komunistai
k įdavimai yra daromi kasdie
susivienijo.
ir jie tęsis tol, kol paskutinė
[Iš Federuotosios Presos]
dirbtuvė nebus susitaikiusi su
Londonas. — Trįs Anglijos unija ir priėmusi unijos sąly
partijos laikė savo gas.
KAIP JIEVA SUARDĖ komunistų
bendrą konferenciją
Leeds
Streikas, kuris tapo paskelb
IŠPARDAVIMĄ MUSŲ BENDRINIAME
ŠAUKIAME DIDE
mieste ir nutarė susivienyti. ta^ pilnam suorganizavimui
ABRAOMO ŠEIMYNĄ.
Visos partijos pirmininku tapo moterų rūbų industrijos (jpARDAVINĖJIMO kambary
išrinktas Arthur MacManus. kučių ir sijonų) visiškai ntiParduosime Fonografus, Parlor
Toje temoje sakys pamokslą
Taipjau pasiųsta pasveikini pulde dvasią, dvasią Waist
Setus, Divonus, Pečius.
lĮRSICTM
mas sėdintiems kalėjimuose and Dress Manufacturcrs AssoWESTERN FURNITURE STORAGE CO.
komunistams.
ciation ir tik keli samdytojai
2810 W. Harrison St.,
* Chicago, III.
vis dar tebesipriešina pripa
Mes turime parduoti už neužmokejimą rendos palaikymui dvi’ltją
Ir Kanados rubsiuviai žinimui unijos.
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią

Pasaulio Darbininkų
'
Judėjimas.

“PONASi’n

TIKAI”

P C D Q

W IRth C f

■

•

BETHOVENO muzikos kon
servatorijoje mokinamai Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija
ir harmoniją. Baigusiems iš
duodami diplomai; įstoti galima
visuomet.

I

Antanas S. Pocius,

Vedėja*
3259 So. Halsted Str«
Tel.: Boulevard 9244

Npdflli n i ■ ®
lluUull U j| ■
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Tel. Kandolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas ridurmiestyji
ASSOCIATION BLDS.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą.
Panedtliais 11d 8 vakar*.
Namų Tel.: Hyde Park 8395
. ................ . .......
■■■■
i iZ

Salin Nuo Musų Kruvinos
Lenkų Rankos!

lis
toasted

V. W. Rutkauskas
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 224
Tel. Central 6392
Vak.: 812 W. 33rd St. CHcafo
TeL Yards 468L
r------------------- 1------------------- ------------ 1
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Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

LUCKY
STRIKE

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

CIGARETTE

I

Abi pušiai dėvėjami overkotai, kurie parsidavinėjo po $75.00, $85.00 ir $100.00 Mieros nuo

36 iki 46. Tamistos pasirinkime
už $30.00.
Vyrams ir vaikinams pavasari
niai siutai, po $15.00 iki $45.00.

Atdara vakarais iki 8 vai.,

reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkainaU
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 augStos rųšies gvarantuotą kalbamąją masiną. Taipgi, įneš turime
parduoU dešimti augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
g M
karpetų. Šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbinio. Mes parduosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui »HM H k n
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir
daleidžianie peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntini.
Liberty Bondsai priimami.
#

Smerkia komunistus.

Nedėldieniais iki 3 po pietų.

Vokietijos metalo darbininkai
pasmerkė komunistus už jų
Hamilton, Ont. — Pikietuobandymą ardyti darbinin
1
tojai, atstovaujantįs 1,100 strei
kų unijas.
kuojančių Amalgamated Clotbing Workers narių, yra pa
[Iš Federuotosios Presos]
statyti prie visų didžiųjų dra
Bėrimas. — Komunistų tak
bužių dirbtuvių. Fabrikantai tika skaldyti Vokietijos darbi
atsisako tartis su darbininkais ninkų unijas veikiant iš vi
Kun. M. X. Mockus
ir siekiasi įvesti “open shop”. daus, tapo griežtai pasmerkta daugiau kaip 1,500,000 narių,
MILDOS SVETAINĖJE *
Darbininkai tam griežtai pasi metalo darbininkų unijos pil- buvo skaitoma kaipo viena iš
3138 So. Halsted St.
radikalingiausių unijų. Iš šios
priešino.
damosios tarybos priimtos re unijos eilių ir buvo verbuoja
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Nedėlioję, Kovo 6, 1921 11 vai. iš ryto
Fabrikantai nori nukapoti zoliucijos. Susirinkimas buvo
Padaro visokios rųšies paveikslus, su$2O-$45 savaitėje sušauktas apsvarstyti komuni mi pirmieji pradėtojai Vokie
įžanga ....................................... 25c. algas nuo
lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
tijos
revoliucijos
—
didžiuma
iki $14-$35, be jokių tarybų su stų paskelbtą tikslą skaldyti
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
Kviečia L. L. F. 1 kp. Valdyba.
jurininkų buvo nariais šios
fijų
Įvairiose pozose. Kas nori turėti
unijų judėjimą. Susirinkime unijos. Net Hamburge, kur la
savo paveikslus gražiai padarytus tegul
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
dalyvavo delegatai nuo visų biausia veikia komunistai šio
mą ir gražų darbą.
Vokietijos respublikos distrik- je unijoje, rinkimuose vietos,
3130 SO. HALSTED STREET
tų,
viršininkų, komunistai gavo j
“Augant kapitalistinių įstai tik trečdalį balsų.
.
Drovcr 6369)
šio teatro visas pelnas skiriamas Lietuvos
gų ir reakcijos spėkai”, sako
šelpimo Fondan
rezoliucija, silpninti ir skaldy
VISIEMS DYKAI.
retorių.
5-ų veiksmų, 7-nių paveikslų meto-drama
Pavojus karo su
ti musų organizaciją yra išda
Fall reikalavo karo su Mek Kuris tik prisius savo ir nors
Rengia
Meksika.
vinius darbas”.
sika tuo laiku, kada iireziden- poros lietuvių adresus, gaus la
LIETUVIŲ MOTERŲ DR-TĖ
Tas, kuris veda
skaldymo
tas VVilsonas gulėjo suparali- bai naudingą knygelę dykai.
Karo šalininkai daro suo
agitaciją paliepimais iš lauko,
Nedėlioję, Kovo-March 13 d., 1921
žuotas ir negalėjo rupinties Knygelė susideda iš 16 pusi,
kalbius įtraukti šalį į ka
yra paskelbiamas negalinčiu
MELDAŽIO SVETAINĖJE
Valstybės reikalais. Tuo laiku vardu “Keno Naudai Dirbsirą su Meksika.
užimti vielą unijoje hr jos vei
2242-44 W. 23rd PI.
buvęs Meksikoje ambasado ine?” Reikdlauk šiandien adre
kime.
P-s Meldažis duoda svetainę veltui, kaipo Lietuvos sušelpimuj.
rius Flctcher ir valstybes sek suodamas atvirutę
[Iš Federuotosios Presos]
“Ant nelaimės, politinis dar
Įžanga
75c, ir 50c.
Pradžia 7 vai. vak.
[
.... V. Misevičiutė
1. Genavaite, jauna grovienė ......
retorius Lansing, pilnai prita LITHUANIAN AMERICAN
Wasliinglon.
—
Iš
St.
Au

bininkų
klesos
mūšio
frontas
K. S. Tlis
2. Sigitas, grovas .........................
TRADING CO.,
lapo sulaužytas”, sako toliau gustine, kur dabar yra Har- rė Fall pienams. Lansingas vė
Lapinskutis
P,
3. Jų sūnūs ................. 5................
.. P. Stogis
4. Galus, nedoras dvaro užvfeizda
rezoliucija. “Laisvosios unijos dingas, sugrįžę laikraštininkai liau tapo pašalintas iš kabine Room 25, 112 No. Green St.,
J.
Petraitis
p
5. Brųųas, karžygis.......................
Baltimorc, Md.
tečiaus vis dar tebelaiko su sako, kad apsupantiems llar- to už sušaukimą kabineto su
. J. Miškas
6. Drakas, Genavaitės tarnas ......
E. Pocienė
7. Berta, Genavaitės tarnaitė ....
vienytą frontą. Prieš Vokieti dingą politikieriams tapo už sirinkimo tikslu pravesti savo
.........
XXX
8. Ragana ...,..................................
jos Darbo Federaciją todėl sto tikrinta, kad Hughes liktol suokalbį. Fletclier yra arti doma įtraukti į karą su Mek
__......................................... . J. Grunas
9. _Mauras ......................................
vi didele priedermė išreikšti bus valstybės sekretorių, kad mas Fall draugas ir tapo Har- sika. Pirmiausia butų padary
10—11. Rūstis Gaila, du budeliu ir merginos: J. Grunas, F. Sutkus,
J. Mišką, J. Ukanis, K. Nobar, J. Juozaitis, N. StogaičiutS, E. Zinevireikalavimus ir teises 8,000,- davus progos vyriausiam ^tei dingo nužymėtas j valstybės tas laivyno užpuolimas ant
čiutė, E. Pocienė, A. Grigonienė, E. Juozaičiutė.
000 organizuotų Vokietijos dar sėjui White gražiuoju rezig sekretoriaus pagelbininkus.
Meksikos pakraščių ir taptų
Lietuvių Moterų Draugystė deda visas spėkas pastatymui veikalo
bininkų”.
nuoti iš augščiausiojo teismo.
Kaip laikraštininkai, kurie užgriebti Tanųiico aliejaus lau
“Genevaitė”. Lošėjai ytin gerai išsilavinę ir manoma ,kad atsakan
Rezoliucija yra reikšminga Tada Hughes bus sugrąžintas sekė Fall ir Hardingą, prama kai.
čiai suloš.
tuo, kad ji parodo kurlink į augščiausj jį' teismą, o sena to, tai jei išeis taip kaip pie
Jei susidės nepatogios ap
Pertraukose, bus Įvairių pamarginimų užganėdinimui publikos.
Lietuvių Moterų Dr-tė kviečia kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant šio
krypsta Vokietijos darbininkų torius Fall iš Ne\v Mexieo bus nuojama, Fall padarymas val linkybes, tai l'all savinsis sau
puikaus vakaro, kadangi veikalas Genavaite greit nebus statomas.
judėjimo taktika, kadangi me pakeltas iš vidaus reįkalų sek stybės sekretorių, bus signa vardą, kaipo Meksikos drau
Kviečia LIET. MOT. DR-TĖ.
talo darbininkų unija, turinti retoriaus vietos į valstybės sek lu, kad Jungtines Valstijas bail go ir apgynėjo.
[Iš Federuotosios Presos]

7

-

I

Tikros odos
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kovoja su fabrikantais.
Fabrikantai be jokių tarybų
su unija nukapojo algas
rubsiuviams.

AR MYLI MUZIKĄ?

į

P. CONRAD.

S. Gordon
1415 S. Halsted St
—•

..........

-...........•— <. * • 1

Visuotinas (General) Contratorins

Henry Koplevvskis
Atlieku medžio arba muro budavojimus.
Taisau senus. Turiu
namų ant pardavimo prieinamomis
kainomis.
4401 So. Richmond St^
Tel. Lafayette 2797

“Teatras Genavaite”

R. URBONAS,

LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th St, Chicago, 111.
Phone Drover 3473
Z—

. ........................

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

Ruatta & Serenelli
7 817 Blue Island Avė.
.

■Y

“Rutu Vainikas”
Trijų aktų drama, parašyta gerb. K. Puidos Stato scenoje

®

LIET. MOT. DR-JA “APŠVIETA”
Nedėlioj, Kovo-Mąrch 6 d., 1921 m., Pradžia 7 vai. va

ffi

C. S. P. S. SVETAINĖJE
1126-28 W. 18th gat., Chicago, III.
Tikietai $1.00, 75c., 50c.
"

---------
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Gerbiamieji. -- “Rūtų Vainikas” pirmu kartu pasirodys
lietuviu scenoj ir jo vertė labai brangi yra, nes gali spręsti
žinant jo autoriaus vardų. Kas pažįsta gerb. K. Puidų, tas
žino kaip svarbus yra jo veikalai. Todėl plačiau nekalbėsi
me, atsilankę patįs nuspręskite. Prie gero atvaizdinimo, daug
prisideda ir spėkos gerb. p-nios M. Dundulienės, kuri minė
tų veikalų režisieriauja, todėl kviečiame skaitlingai atsilan
kyti, o tikimės neapsivilsite. ,• Po perstatymui šokiai iki vė
lumos.
Liet. Mot. Dr-ja Apšvieta.
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Subata, Kovo 5 dieną, 1921

NAUJIENOS, Chicago, III.
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i KORESPONDENCIJOS

Kimbark State Bank
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Tel. Yards 3654

Mrs. A. Mičhniewicz
AKUAERKA
BaiguM Akuierijos kolegi
ją; ilgai praktikavuai Pennnilvanijos hoepitaltHO.
Pa
uškini n gal pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterim* ir
merginoms.

t)
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SO. BOSTON, MASS.

f

108th Str. ir Michigan Avė.
Saugiausias Lietuviams Bankas Roselande

Kapitalas $100,000.00

Perviršis $10,000.00

OFFICERS:

DIRECTORS:

C. W. Coleman pres.
O. Van VVyngarden

John Dekker
M. F. Ryan

vice-pres.
J. C. Astrauskas AsstCash.

C. W. Coleman
O. Van Wyngarden
Ar Frank Heda

Sis Bankas yra saugus ir tvirtas.
•
Pinigus išmoka ant kiekvieno pareikala
vimo. Taipgi siunčiame pinigus pagal die
nos kursą i visas šalis.
Valandos kasdieną nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
Subatomis nuo 9 ryto iki 12 vai.
Vakarais seredomis ir subatomis nuo 7 iki 8:30.

Under State Government supervision
< ,u,ii’ rr ar-ir-Tnigan.. . v.n.’i .tlav’m.nci^iūicmnįriiūa^^

pALTIC STATES B AN
'

Kapitalas ir Perviršis $250.000.00

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas
Rytinėse Valstijose.
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 į Lietuvą ir iš Lietuvos. Prigelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir
kitokius dokumentus.
BANKO VALANDOS: Šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte ikv3 popietu.
SUBATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
PANF.DĖLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

BALTIC STATES BANK
294 — 8th Avenue

New York, N. Y.
•■anuMSFi

Apsauga Padėtiems Pinigams

SrcuRiTY S3SKBSMHBOD
Bank
*». ciara OF CHICAGO

MUwaukec Avė. cor. Cerpenter St
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu F’inigai
Atdara panedellais ir subatomis iki 8 vai. vak

BANKAS

PATARNAVIMUI

Capital & Surplius 250,000.00
THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK
114-th Place ir Michigan Avė.
VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, President
DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

Marcus Ai Aurelius
Emil G. Seip
Walter E. Schmidt
Herman Teninga
Domenico Basso
William H. Weber

DIREKTORIAI:
Fred M. Carter
David J. Harris
James H. Gately
Fred Farr
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

ČIUŽENS 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
Bankasau Laikrodžiu
Bankines vai'ndos kasdien nuo 8
H'H> š , ,i., ,ki I (,’■> p..- ir

Męs kalbame Lietuvižkal
ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba: -..ik u.' iki 'I vilkai.'.

Vasario 26, vakare, Lietuvių
svetainėj buvo prakalbos su
rengtos Lietuvių Balso drau
gijos. Kalbėtojais buvo J. Neveckas ir Ambrazaitis, o pra
kalbų tikslas buvo gauti drau
gijai daugiau naujų narių i,r
tuo pačiu kartu nurodyti žmo
nėms svarbumą organizacijų,
paraginti juos prie švietimosi
ir siekimosi, geresnio gyveni
mo. Prakalbos turėjo -gerų pa
sekmių, nes ne tik draugija
laimėjo apstų būrį (31) nau
jų narių, bet dar ir Lietuvos
našlaičiams surinkta aukų 14
dolerių ,.«u centais.
Be prakalbu, dar Višniau,kų kompanija iš iDorchester

gražiai padainavo keletą dai
nų lietuviškai ir angliškai.
Publikos buvo prisirinkus pil
na svetainė.
Pastebėtina, kad pastaruoju
irku So. Bostono lietuviai puėtinai apsnūdo, aptilo. Seniau
ninku būdavo gauti svetaine
aiba t va kariams ir nedėldieliams; dagi šiokiais vakarais
dažnai būdavo tai šioki tai to
ki susirinkimai ir prakalboj
Dabar jau didelė parmaina:
>rganizacijos paliovė renguios vakarus, žmonės atprato
: juos lankylis. Ta apatija ėmė
ipsireikšti nuo to laiko, kai
m/;iškiai tariamieji “komu
nistai” pradėjo ardyti sociaistų organizaciją, Sąjungos
'autpa^ ir įnešė suirutę dagi į
pašaipūnes draugijas (Vytaut’o, Lietuvos Dukterų ir Simų
Dr-ją etc.). Bet dabar ir tas
mis ardytojų elementas nykda, kai muses rudeny.
— Raulinaitis.
BALTIMORE, MD.
------- r
‘
Vasario 27 d., apie tris '•iš
ryto, ant Washingtono kelio
arti Mount Winans tapo atras
tas pusgyvis lietuvis, Antanas
Sudleckis iš Bostono. Jisai at
važiavo
Baltiniore subatos
vakare ir sutikęs sau nepažįs
tamą lietuvį paprašė jo nuro
dyti lietuviais apgyventą kolo
niją. .Nępažįstamasai pažadėjo
nuvesti jį į jam norimą vietą.
Bet bevedant juodu shtiko du
vyrai, kurie taipjau ėmė kar
tu eiti. Ir taip Sudeckis tapo
iš miesto. Paskiau jis
pti prato, kad jo vedėjai neko
kie žmones ir jis norėjo grįž
ti atgal miestan. Tcčiaua buvo
jau pervėlu. Vedėjai greitais
kirčiais jį apsvaigino ir pas
kui paėmė jo laikrodėlį, pini-

kelio betysantį.
manyta
Matoma, plei
kad Jų auka čia galą sau gaus
I ir tuo būdu taps užriaustos jų
piktadarystės pėdos. Bet netaip
išėjo, kaip kad jie manė. Sudleckis ligonbutyje atsipeljikėjo
ir aiškiai apsakė savo piktada
rių išvaizdas. O policija pasis
kubino suareštuoti lietuvį Jur
gį Gustaiti, kuris gyvena ant
So. Eutąw gatvės. Nuskriaustasai pažino, kad Gustaitis yra
vienas iš tų, kurie jį apiplėšė.
Dabar iš
Jurgirt Gustaičio
laukiama, kad jis išduotų ant
rus d ii savo sėbrus.
—X.

• e w n re m * « * * **
sj DR. LIETUVIS
J. KULIS
j Telenhone Yards 1532

B GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
B Gydo visokias ligas motorą. vai«
R kų ir vyrą. Specialiai gydo Itap

pančias, senas ir paslaptie
gan vyrų ligas.
2 8259 So. Halsted St, Chicago.
e JBBBBBBI5HBBS1WK}C2W WB
'

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Ofisas! 2201 W. 22nd St., kampai
Leavitt St Phone Canal 6222. V*
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114
W. 42nd St. Phone Lafayette, .4988
Valandos nuo 10 Iki 12 diena.
J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvis Advokatas
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.
Phone Yards 1058
Dienomis: Room 518 — 155
N. Clark St.,
Tel. Randolph 3507.

Kaip Galima
GERIAUSIA
PAREMTI SAVUS

8118 8. Hahted St^ Chicago, III.
(ant antrą lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7

Iki tfU! y.

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

p

* Dr. J. Sarpalius 5
1424 So. Halsted St !
N Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki 8. J

*jj

Nedalioms 10 — 12.

M

Gyvenimo Tel. Yarda 6098.

LIETUVOJE
Lietavis Deatfotar

Pinigas Lietuvoje šiandien yra labai reikalingas. Ūkininkas, darbinin
kas, amatninkas ir kitokių luomų žmonės be pinigų negali gerai savo reika
lų išvesti, neturi progų savo būvio pagerinti ir daug kitų gyvenime reika
lingų dalykų įgyti.
Amerikos lietuviai gausiai siuntė piniginės paramos saviemsiems į Lietu
va prieš karą, siuntė karo laiku, nors ir sunku buvo su Lietuva susisiekti,
siunčia ir dabar, nes kiekvienas amerikietis žino ir supranta, kad be pinigu
skurdu ir nejauku Lietuvos jaunam piliečiui iš po karo griuvėsių kilti.
Lietuvos atstatymas remiasi ant Lietuvos žmonhj gerbūvio. Turės Lie
tuvos žmonės išgalių savo laukus apdirbti, namus sutaisyti, reikalingų ukiui
įrankių įgyti, rasis darbininko kišeniuje tūkstantis kitas auksinų, bus pramo
ne ir prekyba norintiems užsiimti ištekliaus — Lietuva- kils , kaip ant mielių
ir Lietuvos žmonės džiaugsis savo ir savo krašto gerbūviu.
Prie Lietuvos atstatymo ir jos piliečių būvio pagerinimo geriausia gali
prisidėti Amerikos lietuviai, siųsdami pinigų savo giminėms ir pažįstamiems.
Lietuvos žmonės gavę iš Amerikos pinigų neleidžia jų vėjais, beį kuosaugiausia ir kuotinkamiausia sunaudoja goriausiems tikslams. Tat ir nereikia
laukti su pinigų pasiuntimu ilgiau. Šiandie Lietuvos žmonėms pinigų reikia,
šiandien jiems ir siųskime kiek išgalime.
Amerikos doleris dabar yra brangus, Lietuvos auksinas gana pigus. Už
vieną dolerį galima gauti desėtkus auksinų. Taip visada nebus. Vokietija
kada nors susitvarkys ir jos pinigai pabrangs, kartu pabrangs ir Lietuvos
auksinai^ nes tie patys pinigai yra vartojami dabar Lietuvoje ir Vokietijoje.
Kol Lietuva įsigys nuosavą valiutą, dadaug laiko išeis, tai-gi dabar geriausia
proga yra už amerikoniškus dolerius nusipirkti kuodaugiausia lietuviškų
auksinų ir jais kelti pačioje Lietuvoje žmonų* gerbūvį, o ypač tų, su kuriais
mus riša giminystės ryšiai.
,
. v
Pinigus siunčiant reikia žiūrėti, kad jie butų siunčiami per atsakančias
lietuvių įstaigas Amerikoje. Yra visokios rųšies agentų ir agentėlių, kurie
tik laukia progos iš žmogaus pasipelnyti. Yra daug tokių, kurie pinigus pri
ima ir ščyrai prižada juos tuojau išsiųsti, bet tik jis vienas žino,-kada pini
gai būna išsiunčiami.
Laukia, laukia žmonės Lietuvoje pinigų, rašo laiškus vieną po kito Ame
rikon, o pinigų kaip nėra, taip nėra. Matyt agentas ar pamiršo juos išsiųs
ti ar iš jų biznį sau daro Amerikoje.
J
Dar atsirado tokių agentų Amerikoje, kurie per savo atstovus Lietuvo
je piškina amerikiečiams telegramas, reikalaudami šimtais dolerių tokiai ar
kitokiai ypatai. Tokie žmonės tik bereikalingų iškaščių pridaro, o naudos iš
to maža, nes pinigai ir be telegramos saugiai ir greit gali Lietuvą pasiekti,
tik reikia žinoti per kur juos pasiųsti.
Lietuvos Prekybos Bendrovė norėdama apsaugoti lietuvius nuo. įvairių
išnaudojimų, pinigų siuntimą taip sutvarkė, kad šiandien gali pinigus pa
siųsti į Lietuvą saugiausia, greičiausia ir pigiausia. Bendrovei pelno iš pini
gų siuntimo lieka, be uždarbio niekas neapsiims dirbti, bet tas pelnas, yra
teisingas. Sulyginus Bendrovės imamą nuošimtį už pinigų ^siuntimą su kitų
agentų nuošimčiais didelis skirtumas matosi. Agentas plėšia kiek gali. Ben
drovė patarnauja ir už savo patarnavimą ima kiek jai teisingai priklauso.
Tie, kurie pinigus siunčia per musų Bendrovę, apie tai gerai žino ir jų šiendien jau priskaitoma tūkstančiais, o kurie da nėra per musų Bendrovę siun
tę, lai pabando tai padaryti patys persitikrins, kad geriausia pinigų siunti
mo įstaiga yra Lietuvių Prekybos Bendrovė.
Pasitaiko kartais ir pas mus kad dėl blogo antrašo ar kitos kokios prie
žasties pinigai nenueina greit arba kur kelionėje užtrunka. Tokiuose atsiti
kimuose mes visuomet stengiamės dalykus ištirti ir jei klaida pasitaiko iš
musų pusės, ją atitaisome ir rūgoj imu ant musų Bendrovės labai mažai tesi
girdi.
Musų vyriausiu uždaviniu yra patarnauti teisingai žmonėms ir padary
ti už savo patarnavimą pelno musų Bendrovės šėrininkams, kurie yra Bend
rovės biznio ir turto, savininkais. Privatis asmuo iš musų Bendrovės negali
pasinaudoti.
Tat šiuomi ir kreipiame atidos visų Amerikos lietuvių į Lietuvių Preky
bos Bendrovę. .
Norint pinigų į Lietuvą pasiųsti, siųskite per Lietuvių Prekybos Bend
rovę. Pigiąu ir saugiau nei viena kita agentūra pinigų j Lietuvą neišsiųs.
Važiuodami į Lietuvą nesivežkit savo pinigų su Savim. Kelionėje viso
gali atsitikti. Išsipirkite musų Bendrovėje perlaidą ant tokios sumos kokios
norite ir nuvažiavę j Lietuvą savo pinigus tuojau gausite be jokių trukdymų
iš musų banko Kaune.
Jei norit savo pinigus iš Amerikos į Lietuvą perkelti tai geriausia ir sau
giausia Lietuvoje įstaiga jūsų pinigams Lietuvoje Prekybos Bendrovės Banka
Kaune.
:w
Siųsdami pinigus, pirkdami draftus ir norėdami gauti daugiau žinių
apie musų Bendrovę, kreipkitės šiuo adresu:

4712 So. Aohlaad Ava.
arti 47-to» gatvis

Telefonas: Diotot 7149

rvsEKm i» k m m » v is^arBVBM
| DR. YUŠKA f

® 1900 S. Halsted St. ?.
Trt. Ciuial 2118
«
'
♦*
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki «
m •
'S vakare.
lį Rezidencija: 2811 W. 68rd 85. *
Tel. Prospect 8466
»'
«

Dr.

8107 S. Morgan SL Chic»<«
VALANDOS i Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 rakanu

/

DR. V. A. ŠIMKUS
Lirrtuvis gydytojas, Chirargao,
AkuJersi
So. Halsted
Chlcage.
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
v, v. Nodillomis 10-12 ryto.

Boston
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PRANEŠIMAS

Dr. M. T. Strikol’is
Lietu vys Gydytojas ir Chimrgai
i
Perkelia ofisą j People Teatrą
j; 1616 W. 47 St., Tel. BoaL 160
Valandos: 1 iki 8 po pietą,
ji 6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Bes. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet
Telephone McKinley 268

Jei patogiau, tai kreipkitės į musų skyrius:
3249 SO. HALSTED ST.,
300 SAVOY THEATRE BLDG.

CHICAGO, ILL.
W1LKES-BARRE, PA.

" ............. —
Telefonas Ihillman 856

/—

DR. P. P. ZALLYS
Liet avys Dentistae
10891 S. Michigan Av.. Roeelaad

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

Ofiso Tel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS
Meo savo darbą gvaraataojamo
Kalbama visas Europiikaa kalbas.
8804 So. Kedzie Ave^ Chicago, III.
Arti 88-th Street
, .......... . .............................

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chlrargas
1637 W. 51 sU kamp. Manhfield av.
Valandos i iki 9 ryto, noo 8 Dd
4 ir nuo 7 iki 9 vakaro.
Tel. Prospoct 1157
įnugu'H-

joj—Įjuiauj---------------......... .!

DR. C. K. KLIAUGA

k

PE1STISTAS
1821 So. Halsted 8tn Chicago, DL
kampas 18th SL
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Pbons Canal 257

ryj i,.

ZT

.1 ... .. PI ■■

■■■.-F-.-..-—

.................................................................... ....

Aku^erka M. Katauska

Patarnc.jjd dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir mergiapms.
Antralas:
8383 So. Hslsted St., Chicago^ DL
Phone: Boalevard 4121.
...

Mass.
■*

,|, tf

... .....

LITHUANIAN SALES CORPORATION
Broadway,

.................
Te!.: Yards 6666
Drovai 8448

.b

414

n

a • tu

■

i

m r

Į Telephone Yards 5834

’ Dr. P. G. Wiegner
j Priėmimo valandos nuo 8 iki
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak,
|

8325 So. Halsted St., Chlragoų |

Subata, Kovo 5 dieną, 1921

NAUJIENOS, Chicago, HT.

NAUJIENOS

tos tos aplinkybės, kurios
gimdo karus.
LfTMUAMlAN &AILY
Karai pasibaigs ant visa
Pablishod Daily «xc«pt Bunday by
tha Lithuaniafc New* Pub. Co., Ine. dos tiktai tuomet, kuomet
bus perkeista visa visuome
Editof P. Grigaiti*
1739 SO~HALSTED ST., nės sistema: kuomet vietoje
kapitalizmo tvarkos bus įCHICAGO, ILLINOIS.
steigtas socializmas.
Telephona Canal 1506
Canal 576

|8.00
$7.00
$8.00
8c

Subscription Rateai
per year in Canada.
per year outsido of Chicago.
per year in Chicago.
per copy.

Entered as Second Class Matter
March 17th, 1914, at tha Poat Office
of Chicago, 111., under tha aet of
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, (ištiriant
aedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St,, Chicago,
UI. — Du Telefonaii Canal 1506 ir
Canal 576.

Užsisakomoji Kainai
Chicagoje — paštu:
Metams_________ __ -_____ $8.00
Pusei metų .............
4.50
Trims mėnesiams
......
2.25
Dviem mintai am s
- ■ — 1.75
Veinam mėnesiui ,
1.00
Chicagoje — per nešiotojus i
Viena kopija __
, Savaitei
....................
Mėnesiui

08
18
75

Suvienytose Valstijose na Chicagoj,
paštu:
Metams.............
$7.00
Pusei metų___
4.00
Trims mėnesiams
2.00
Dviem mėnesiams
1.50
Vienam mėnesiui
'
<
.75
Lietuvon ir kitur užsieniuose i
(Atpiginta)
Metams$8.00
Pusei metų
4.50
Trims mėnesiams —___________2J25

Pinigus reikia siųsti pašto
Orderiu, kaitų su užsakymu.
■ »j

f."11 ■ ■ ■ .r

Money
t

Naujas karo
pavojus.

Pralaimėjo
bylq.

KAPSUKAS SU ALEKSA
NESUTINKA.

Vicnas “Laisvės“ korespon
dentas rašo iš Lietuvos apie
komunistų ųusistatymą šalies
gynimo klausimu. Jisai nuro
do, kad, įsiveržus Želigowskio

stų partija išleido deklaraciją,
kurioje buvo išdėstytos sąly
gos dalyvavimo Lietuvos gy
nime. Amerikiečiams tos są
lygos jau yra žinomos, ka
dangi lygiai tokias pat sąly
gas padavė Lietuvos valdžiai
ir vadinamasai profesinių są
jungų Centro Biuras, ir jos
buvo paminėtos “Naujienose”
ir kituose laikraščiuose. Įdo
mu tečiaus, kad “Laisvės”
korespondentas praneša, jogei
dalis Lietuvos komunistų su
Aleksa pryšakyje grieštai pasmerkė jas. Štai ką pats korespondentas sako apie tą dekluraciją:
/
“Šita Centro Biuro dek
laracija yra labai' keista luo
tui, kad ją parašė ir išlei
do C. B. vardu viens asniuo,' o paskui, sušaukti posėdin kiti C. B. nariai, užgyrė ją. Del jos dabar yra
nemažai kivirčų parti
Didžiuma vadovaujamų (gal
vadovaujančių? “N.” Red.)
partijoj žmonių pritaria jai,
mažuma — grieštai smer
kia.“

Vadinamieji komunistai
nuolatos šūkauja, kad jie
nepripažįsta kapitalistinės
valstybės ir jos įstaigų. Kuo
met pusantrų metų atgal L.
S. S. kreipėsi į teismą, kad
atgavus turtą, kurį komu->
nistai pasigrobė iš tos orga
nizacijos, tai jie pakėlė
triukšmą, sakydami, kad tai
esąs “nedarbininkiškas” pa
sielgimas. Bet žiūrėkite,
kaip patys komunistai elgia
si.
»f I0 .
Vienas jų būrelis Chica
goje, prisiglaudęs L. D. L.
D. kuopos vardu, užsimanė
pasisavinti L. S. S. 4-os kuo
pos knygyną ir tuo tikslu
apskundė teismui šitos kuo
pos organizatorių. Teisme
tečiaus jie nieko nepešė, ka
dangi visi jų melagingi liu- Tolinus tas korespondentas
dymai tapo sumušti ir tapo paduoda kaikuriuos mažumos
prirodyta, jogei jie neturi argumentus, sakydamas:
jokios teisės prie to knygy
“Deklaracija išsižada re

'

no.

voliucinės darbininkų takti
kos, nes šalies apgulimo
ragini
metu
nesistengia
žmonds-darbininkuB
pas ir
naudot patogiom aplinky
bėm ir griebt valdžią į sa
vo rankas, o siūlo valdžiai
dhlrbininkų mases mainais
už tam tikras buržuazines
laisves ir garantijas. Reika
laudama ‘leidimo’ steigt dar
bininkų, kareivių ir valstie’čh) tarybas, tuo pačiu kom
promituoja tokių tarybų idė
ją, nes buržuazijai viešpa
taujant, valdžios pritarimu
susitverusios,
tokios ‘tary
bos’ butų tik reakcijos or
ganais, kai kad buvo Rusi-

Pati savaime ta byla yra
Talkininkų atstovai kiek nesvarbi, bet ji parodo, kiek
laiko atgal susirinko Pary patys komunistai tiki į tai,
žiuje ir nutarė kad Vokieti ką jie skelbia.
ja turinti užmokėti jiems,
»ar*ag. ut®
pagal Versailles’aus taikos .
sutartį, 226 bilionų auksinių
markių (daugiau kaip 53 bi
donus dolerių) kontribuci
jos. Dabar Vokietijos val FRANCUOS KOMUNISTAMS
NEKAIP sekasi/
džios atstovai tapo pakviesti
Londonan pasakyti , ar ji Francijos socialistų partijos
išpildys tą reikalavimą ar suvažiavime komunistai pa
ne. Atsakydama į tai, Vo ėmė viršų labai didele didžiu
kietijos valdžia per savo už ma balsų ir tinlel jiems rodė
si, kad paskui juos eis beveik
sienio ministerį pareiškė, visa partija. Bet faktai liudi
kad ji galinti užmokėt talki ja visai ką kita. Viršutinio Rei Tai deklaracijai, be to, dar
ninkams ne daugiau kaip 30 no socialistų sąjunga nesenai prikaišiojama, kad kat-ikuric
bilionų markių, t. y. apie laike Muelhausenc savo kon- jos reikalavimai esą
csij “stačiai
ir tenai iš raportų paaiš- be senso“ (su kuo reikia pilseptintą dalį to, ką nutarė
kėjo. kad keturi penktadaliai nai sutikti) ir t. t. Pagalios,
talkininkai.

Apžvalga

Po šito atsakymo talkinin
kai įteikė jai ultimatumą,
kad ji turi iki pietų panedėlyje priimti talkininkų sąly
gas sulig kontribucijos, o
jei ne, tai talkininkų kariuo
menės tuojau įsiverš į Vokie
tijos teritoriją ir užims kaikuriuos jos miestus ir prieš
ją bus pavartota da ir kito
kios prievartos priemonės.
Parėmimui šito savo ultima
tumo talkininkai šioje valan
doje jau traukia savo armi
jas prie Vokietijos rubežių
ir rengiasi savo kariniais
laivais apsiausti Vokietijos
uostus.
Tuo budu Europa ir vėl
tapo pastatyta ant karo
slenksčio.
Telegramos iš
Europos praneša, kad tenai
šiandie eina panašus prisi
rengimai prie karo, kaip
prieš rugpjūčio mėnesį 1914
m. O nuo didžiojo karo pa
baigos dar nepraėjo nė pus
trečių metų!
Karo metu buvo kalbama,
kad ta baisioji pasaulio
skerdynė taip įkyrėsianti
žmonėms, jogei jie niekuo
met daugiaus nenorėsią ka

riauti.

Kaip* matome, ta

nuomonė buvo visai klaidin
ga. Karo pavojus nėra pra
šalintas — ir tai dėl tos prie
žasties, kad nėra prasalin-

narių pasiliko senojoje parlijoje, o tik pentadalis nuėjo
pas komunistus, Tai yra labai reikšminga, kadangi ben
drame partijos suvažiavime
los provincijos atstovai buvo
pasidalinę beveik lygiai tarpe
komunizmo ir socializmo. Be
veik visi apskričių ir valsčių
atstovai pasiliko socialistų par
tijoje. Pačiame Muelhausene,
pav. iš 18 atstovų tiktai vie
nas prisidėjo prie komunistų;
Colmare visi 12 miesto tary
bos narių pasiliko socialistų
partijoje. Panašiai yra ir Malkirche, Sulze, Gebweilere ir ki
tur.
Pramoningame
Francijos
mieste Lille socialistų organi
zacija padarė
referendumą
klausimu prisidėjimo prie Mas
kvos Internacionalo. Iš 1633
narių tiktai 61 balsavo ii$
Maskvą. Juo budu senojoje
socialistų partijoje
pasiliko
1592 narių.
Maruos apskrityje taipgi bu
vo padarytas referendumas
socialistų organizacijoje delei
prisidėjimo prie “trečiojo’’ In
ternacionalo.
Prieš partijos
kongresą, kuris nutarė, dėtis
prie Maskvos, ta organizaci
ja turėjo 1100 narių; už Mas
kvą dabar balsavo 187 nariai,
o 608 nariai prieš. Reiškia, ko
munistai ir čionai yra mažu
moje.
Iš visa ko matyt, kad Fran
cijos socialistų minios labai
pasipiktino tuo, kad Maskvos
diktatoriai suskąlde partijų, ir
dėlto dabar jie ima nusistatyt prieš “trečiąjį” Internacionalų.

korespondentas pastebi:

“Žymėtina tai, jog deklaracijai pilnai pritaria
Kapsukas; grieštai prieš ją
Aleksa.”
Tai yra charakteringa tiem
dviem asmenim.
Kapsukas
niekuomet neturėjo daug nuosakumo. Visi pamena, pav.
kaip jisai, būdamas Ameriko
je, laikėsi Lietuvių Dienos
klausime: tai atmesdamas vi
sokius kompromisus su kito
mis srovėmis, tai sutikdamas
ant “vieno penktadalio”. Aleksa-Angarietis yra nuosakesnis;
bet kadangi principai, kurių
jisai laikosi, yra visai nesąmoniški,
tai jisai nuolatos
prieina prie absurdo.
Aleksos numanymu, kada
šalis vra apgulta priešo, tai
darbininkai turi gerą progą
“griebt valdžią į savo rankas”.
Bet sukilimas tokiam momen
te, kada priešas grūmoja ša
liai, gali mažiausia pasitikėt
žmonių pritarimu; o be žmo
nių pritarimo jisai negali pa
sisekti. Reiškia, iš tokio su
kilimo neišeitų nieko kita, kaip
tiktai suirutė, kuri patarnau
tų priešui. Aleksa, vadinasi,
norėjo tempti savo partiją ty
kiu keliu, kuriuo eidama ji
butų faktinai buvusi želigowskio talkjninke.
Jeigu be senso buvo kapsukinės didžiumos pozicija, tai
Aleksos šalininku pozicija bu
vo stačiai beprotiška.
SKAITYKIT IR PLATINKIT

i1
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kilojamas. Beit net toj didžiau iratimas yra toks žemas, kad1 Ii. šiaurėje yra didžiausi pu-

Kas laukia Lenkiją?

kad jie šių miškai.
valandoj jie negali suprasti,
sutartinų esan yra tik lizdelis godžiame ir žemdirbystei

Pietuose

sio šaliai pavojaus

JAMES A. HONEIJ, M. t),
buvęs profesorius Yale Univerisiteto
medicinos fakulteto ir medikalinis
virSininkas Amerikos Raudonojo Kry^
žiaus Misijos Lenkijoje, 1920 m.

Ant perdirbto nuterioto EuroĮ)os veido didžiausias diplo,matinių chirurgų pridėtas lo-.
pas nešioja vardą Lenkijos.
Už dešimties metų — ar ma
žiau
ant Europos žemlapio
nė ženklo nepasiliks iš Lenki
jos. Kaip oktopas, Lenkija iš
siplėtė ant šiaurinės dalies cen
trą Ii nes Europos, plonu pirštu
siekdama Baltijos jurą rybuosc
įsibriaudama Į Rusiją
vakaruose į Vokietijos teritoriją. Ji gyvuoja tik an šiandienių laikinių žemlapių, kai
po bandymas įkūnyti roman
tišką sapną, sumanyta tik po
litiniais reikalais, tvarinys inilitarinių
kartografų,
kylis
tarp dviejų šalių.
Mažai kas
vra Lenkijoje dvidešimto šim
tmečio šalies. Kalbėti apie ją
kaipo apie respubliką ir de
mokratiją, butų tragiškas juo
kas. Taip vadinamoji Varšavos valdžia vargiai ir veikia
Žaislas kelių didžponių ir aris
tokratu
atsilikn.du
keliais
šimtmečiais nuo šių laikų, vai
džia nieko neveikia
ir nieko
neveikė žmonių labui. Per ke
lis metus veik vienatinis jos
dalykas buvo vedimas tyčiomis paskelbtų ni'sekmingų karų prieš savo kaimynus; vienatinis tikslas — karu
padi(tinti Lenkijos teritoriją, kas
tik didino ir taip didel vargą
jos pačių žmonių. Apie taikos
klausimus
Varšavos valdžia
nieko nežino ir visiškai mažai
įpie juos mąsto.
Kuo išaiškinti tokią šiandie
ninę Lenkijos padėti? Visiškas
neveikmingumas, pilnas nepa
žinojimas savy valdos, godumas
ir intrigos, stoka tautinio pa
jautimo, išėmus keletą atsiti
kimų, ir virš visko, viduramži-'
nis protąvimas
valdančiosios
ipažumos, visa tai sulosią sa
vo rolę.
Klesinis skirtumas
(

sų tai]) aštriai
nustatomas,
kaip kad buvo keletą šimtme
čių atgal tarp pono ir jo vergo.
Daugelio Lenkijos didžponių
nuomone, valstietis yra jo nuo
savybė ir turi jį kuolabiausiai
Tankiai, klausiama kodėl mes
negalime daryti biznio
Len
kijos valdžia ar jos žmonėmis.
Kodėl negalima pasiekti susi
tarimo, kuris galėtų
atnešti
ibiems pusėms tik naudą, be
jokių ūbiems pusėms išlaidų?
Kodėl kiekvieno
energija ir
pastangos pagelbėti tiems žmo
nėms būna
per dienų dienas
eikvojamos delei stokos nusis
tatymo ir ^tvirtumo? Nėra skir
tumo ar jus perkate, parduo
date ar duodate dykai, visuo
met būna tie patįs varginantis
ir ilgi svarstymai ir begaliniai
vilkinimai.
Ir man teko daug nemalo
numų patirti daugelį kartu pasisiulus pagelbėti žmonėmis ir
medžiaga laike krizių,
kada
kiekvienos
dienos suvilkini
mas reiškė mirtį daneliui ka
reivių; bet kiekvieną kartą pri
siėjo sutikti su visokiausiomis
iš valdžios puses klintimis,
liūtimis,
nors ir nebuvo sitatomit\val<lžiai
/kad galiaus
prisieidavo
atsižadėti
projekto. Laike bolševikų įsi
veržimo ' krizio Amerikos or
ganizacija
pasisiūlė įrengti
penkis sanitarinius traukinius.
Kokios buvo to pasekmės? Bu
vo reikalinga gauti individualiniiks užgirimus
nenjažiaus
kaip penkiolikos departamentų
galvų ir tik po to geležinkelių
ministeris ir karinis komanduotojas galinus išdavė autoriza vinilą. Tai buvo tame laike,
kada kareiviai
mirė Šimtais
nuo žaizdų ir ligų dėlei stokos
aprūpinimo ir me(likalinės pa
galbos. Tai yra paprasčiausius
pavyzdis Lenkijos valdy mo.
Aš buvau Lenkijoje
laike

kada miestas
buvau Minske,
buvo liepsimose ir skubiai eva-

nebuvo matyt
čios mieste valdžios pastangų
pasitikti padėtį. Aš buvau Vil
niuje kada Rusijos
armijos
buvo tik už aštuonių kilomet
rų į šiaurryčius ir kada buvo
pranešta, kad patruliai atkir
to svarbiausius kelius į Var
šuvą,
bet ir vėl pasirodė tas
pats trukumas
organizacijos.
valdžia visiškai
nepasirūpino, kad pagelbėjus
evakavimui didelio mili/tarir
nio ligonbučio.
Visiškas visų
departamentų negalėjimas pa
sitikti padėties buvo pasibaisė
tinas. Nesimatė jokių pienų pa
gelbėjimui sužeistiems. Dauge
lis jų važiavo net
devynias
dienas j Varšuvą iš visai arti
mu apygardų. Tuo laiku, delei
stokos medikalinės* priežiūros,
kaip tik tarp kareivių pasiro
dė
dizenterija, kuri pridarė
didelių nuostolių.
Traukiniai,
kurių tavoriniuose vagonuose
kiekviename gulėjo didžiausia^
me purve po
penkiolika ar

beširdžiame lošyje.

])rogos

yni tokios, kad
galima butų išmaitinti du syk
daugiau gyventojų, negu Lcn<ija jų turi. Dideli plotai pa
stebėtinai derlingos klonių že
mės dar netapo nė paliesti.
Gana geras geležinkelių tink
las apjuosia visą šalį ir jos
vystimasis negali būti trukdo
mas stokos
transportacijos.
Bet žmogaus padarytos žaiz
dos matosi visur, uždarytose
dirbtuvėse, sunaikintuose kai
muose.

T< n kur masių apšvieta yra
labiau pakįlusi, ji išsirei kia
visišku nepasitikėjimu valdžia
ir tomis nežinomomis spėko
mis, kurios diktuoja Lenkijos
likimą. Didžiausia dalis J vil
kijos nepasisekimo gali būti
priskaityta šiam teisingam nepasitikėjimui. Ištikrųjų, viena
tine valdžios pastanga suvie
nyti šalį buvo vedimas įvai
rios rūšies propagandos. Gal
būt vaizdžiausia tos propagan
“Ar Lvmkija turi kariauti?”
dos rūšis buivo skaistus var klausiau aš daugelio Lenkijos
iuoti plekatai, vaizduojantis autoritetingų
ir
įtekmingų
bolševikiškus baisumus, kurie žmonių. Jie, sutiko principe,
ipnyks Lenkiją, jei jos pilie ka<V Lenkija turi vystyti savo
čiai nesiskubins stoti jos ap šalį, bet pripažino, kad dau
gynimam Praktiškai visi ple- gelis dvarų ir todėl didžponių
’catai siekėsi, padidinti stojimą turto yra Rusijos teritorijoje
kariuomenėn, bet jokiu budu ir tas visuomet veiks kaipo
ic neatsiliepė į patriotizmą ar priežastis karams. Taipjau yra
valstiečio meilę prie Lenkijos. ir Irancijos įtaka, kuri kur
Net ir mažiausiai suprantan- sto godžių didžponių svajones
fiems žmonėms turėjo būti apie diilelę Lenkiją, šiame mi
li.šku, kad Rusijos valstietis, raže tie viduramžio žmonės
kuris. trynėsi su jąis prieš, lai mato save ryceriais, geroiniaiS
kareivių, vienas po kito atvy-. ke jr po karo, ar Rusijos kaasmenimis, vedančiais perga-y
kdavo j Varšuvą. Tie kareiviai ”o belaisviai, kurių yra viso lingas armijas. Į dabartinius
kelyj iš fronto neturėjo jokios je Lenkijos dalyse, negali bū didžiausius šalies reikalus ty
priežiūros.
Mirusieji gulėjo ti tuo baisiu tvariniu, kokiuo smarkuoliai didžįioniai jokius
šalo mirštančiųjų, tarp neap i į vaizduoja plekatai. Valstie- domės nekreipia.
sakomos smarvės ir agonijos.
nuolat be jokio trukdiino
Tik stebuklas gali išgelb/ti
Bot Varšuvos valdžia išrodė, važinėja į Rusiją ir iš Rusikad ji nėra nė kiek sujudinta ios ir tas dar labiau priešta Lenkiją. Dėlto kad reikia ?(edelei tokio aukojimo jaunuolių rauja valdžios tvirtinimams buklo, kad sutverus tai ko
gyvasčių.
Karšti individualų ko galima laukti, jei rusai nėra, ko net ir sėklos nėra —
atsišaukimai į valdžią ir siu- 'eitų į Lenkiją. Esant tik siau gerai sutvarkytos valdžios, vei
lymas pagelbos atsimušė į kur- riausioms atidalinimo lin oms kiančios bendram labui. Arti
miausioji taip vadinamosios
čias ausis.
tarp Rusijos ir Lenkijos val Lenkijos ateitis
priklausys
Labai retai geležinkelių sto- stiečių, jų gyvenimas yra la nuo talkininkų. Savo kaimy
tyso buvo galima pasitikti su- bai panašus, . kalbinių skirtu nus ji užrustino.
Prieš ją
žeistus oficierius,
o dar re- mų parubežyj beveik nėra ir
stovi bankruta^ ir supuvimas.
čiau tolimesnėse vietose ir ar- lodei aišku yra, kad nėra tarp
Jei Lenkiją negalės pati pasi
čiait fronto. Kad kareiviai bu- jų įgimtos tautinės neapykan
kelti pasiėmusi už savo butų
v0 prastai vedami ir prižiuriJ tos. lankai ypač pietinėje da
aulų, ji greit žus.
Nebūtinai
mi jų oficierių buvo visuoti lyje žinojo, kad Dcnikinas pa tai bus prievarlinga mirtis, už
nu nusiskundimu. Bet miestai, pildydavo nuožmumus kaip kariavimas išlauko. Veikiau
ypač Varšuva ir Krokuva, bu iries priešus, taip ir prieš sa
sia lai bus laipsniškas griuvi
vo pilnos oficierių ir jų kavi- vo draugus, kurie nėra nū
mas supuvusio^ budavonės,
kiek mažesni už sovietų ar kurios ir ramsčiai iš pat prad
negu kareivių. Krokuvą pagar mijų papildomus nuožmumus. žios buvo daugiausia mytiški.
sėjo kaipo stovykla kavaleri Prieš pat pasirašymą laikos
Ateis priėmėjas (rccčlveris).
jos regimento, sudaryto iš jau tarp Rusijos ir Lenkijos, Len Juo galbūt bus Rusi|>. Gal
nų didžponių. Tas regimentas kijoje išsiplatino žinios apie bus ir Vokietija. O veikiausia,
buvo sudarytas su
nutarimu Vrangelio papildytus didelius kad lai bus abi šalįs.
iš kalno, kad jis nebus siun nuožmumus. Taip kad ne val
čiami i frontą. Tečiaus iš tos džios propaganda negalėjo bū
TRIS SOCIALISTAI UŽ
tai klesos ir kįla Lenkijos šo ti sėkminga.
MUŠTI PIRATŲ.
vinizmas.
Oš Federuotosios Ptpsos]
Didesne
dalis dabartinio
Ištikrųjų gi veik visų buvo
Athenai. — Tragiška mir
Lenkijos
skurdo
yra
fizinė,
o
žinoma, jog ne lik kad geriau
tis ištiko tris Graikijos socia
ne
gamtinė.
Nuolatinis
karia

si reginientai paeina iš Poznalistus, kurie lankėsi Maskvo
vimas
ir
Valdžios
nesėkmin

niaus, kur yra didelis teutoniš
je.
kas elementas, bet ir kad val gas veikimas išplėtojo vargą
Graikijos Socialistų partijos
stiečiai sudaro visą nugarkaul '.r ligas. Skaičius našlaičių atstovas j III Internacionalą,
Lenkijos karo mašinos. Nieks miestuose yra pasibaisėtinas. Dcmoslhencs
Lygilopoulos,
Vienas
liūdniausių
vaizdų,
ko

neabejoja, kad kada jie kariavo,
kartu su dviem draugais grį
kius
aš
mačiau,
buvo
liepos
jie kariavo gerai; bet taip pal
žo į Athenus, kada ant jų lai
i
d.
demonstracija
Varšavoje
yra gryna tiesa, kad kada jie
vo Juodose jurose užpuolė
dvidešimties
tuksiančių
naš

bėgo, jie taipjau
bėgo gerai.
turkų-aziatų piratai ir juos vi
Tyrinėjimas astuonių savaičių laičių, pradedant nuo vos pa sus tris nužudė.
smarkaus mūšio ir greito Ru einančių vaikučių iki, jau paSocialistų partija paminėjo
sijos armijų besi veržimo pa mgančių 'berniokų ir mergai jų mirtį viešu protestu prieš
rodo, kad Lenkijos kareiviai čių. Nors Lenkijos ateitis pri Rusijos blokadą.
negali atlaikyti nuolatinių ne klausys nuo jos vaikų, ji rū
pasisekimų, kad jų ūpas greitai pinasi net dar mažiau vaikais, REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
sunaikinamas. Lenkijos armi negu kitais gyventojais. Jeigu
jos pasisekimas atlaikyti Var ne Amerikos suteiktoji pagelReporteriui, Chi. — Jei rei
šuvą įvyko delei
surinkimo ba, daugelis tų vaikų nebūtų kėjo padaryt kokie papiklymai
naujos armijos, susidedančios šiandie‘ gyvi. Iš Lenkijoje Jau vietos žinutėj, kodėl gi nepa
daugiausia iš senesnių žmonių čiančių ligų, typhus yra did darei tatai tuojau? Dviem sa
ir delei franeuzų ir franeuzų žiausia rykšte. Ji yra praktiš vaitėm praslinkus daryti “pa
vadovavimo, ir ypač delei per kai epidemija — ligonius gali pildymus“ nebėra prasmes, juo
daug skubaus rusų armijų be- ma rasti kiekviename kaime. labiau, kad tai mažmožiai.
siveržimo — bet jokiu bildu Karštinės ir dizenterija irgi
ne d^lei kareivių karo lauko siaučia, ypač šiauriniuose distriktuose.
Dizenterija ypač Kazimieras Guges
atgavimo dvasios.
4 DVO
Lenkijos valstiečiams nc- siautė pereitą vasarą. Beveik
vuolttua retkaiuti. .'.uęp tcrtminaliikutM
trūksta patriotizmo, toje pras- visur siaučia ir rauplės. Pe
taip ir civiliikuos* ttiamaoM. Darė.
dokunu^niub ir pof. i«ras >
mėje, kad jie yra prisirišę prie čiaus negalima padaryti jokio
Namx. Ofua*
žemes, ant kurios jie užaugo, orogreso kovoje su tomis ligo
S.
Už) d. Dearborn $L
bet iš pasikalbėjimo su jais ir mis, kol nebus priimta papras IMI
Ant trečių lubų
mvin.Jb bke.
fcl. Central 4411
abelno jų užsilaikymo matyt, čiausia sanitacija ir higiena. T«L Drorei 131*
kad kariaivimas jiems yra Kovai su tomis ligomis nėra
vien tik klausimas paliepimų. jokios valdžios organizacijos,
Vienas didelio dvaro savinin kuri butą verta bent ivardo.
DR. A. MONTVID
CHICAGO
kas pasako man, kad valstie štai vėl typiškas Lenkijos pa
LiehtviH Gydytojas ir Chirurgas
tis, būdamas jo nuosavybe, tu radoksas. Krokuva turi vieną
25 East Wnshington St.
MarshalI Field Annes
ri tik daryti kas jam įsakoma geriausių pasaulyj ligonbučių
18th fl. Ruimas 1827
ir neturi teises prie savysto- gydimui užkrečiamųjų ligų.
Telephoue Central 8362
vio veikimo. Visa tai patvir Vienok delei Lenkijos valdžios
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
tina mano nuomonę, kad 1 vil nesirūpinimo, stokuoja pinigų
2121 Nortli Wcstem Ava.
kijos garbė kaipo šalies karei ir toji įstaiga veik nieko ne
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
vių tapo atgaivinta tik teori veikia, kuomet visoje šalyje X-Spindąliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telef. Albany 8710
lenkai miršta delei stokos mejoje, o ne fakto.
Lenkijos masių • didžiausias dikaijiiės ’ priežiūros.
Menkas maitinimasis irgi
skurdas matytis visur. PrieTelephone Drover 6052
•
*'
*
• •
•paudos tragedija yra ki,etai palieka savo žymes. Skaičius
Dr. A. Juozaitis
užrašyta ant jų veidų ir jų liguistų ir kreivakojų vaikų
DENTTSTAS
elgiiųęsi. Ar gyvenimas tiems yra pasibaisėtinas. Ir visa ta Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka-|
Nedaliomis pagal sutarhnr]
žmonėms labai daug reiškia. 1 .enki jos tragedija yra nerei re.
8261 So. Halsted
' > <’ t
I ’
kad jie jį palaiko, ar jų susi- kalinga. šalies turtui yra dide..
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

Subata, Kovo 5 dieną, 1921

Kas dedasi
Lietuvoj.
VAŠKAI, Biržų Pasv. apskr.

Halstcd & 90*1' Streyts

GYVO MODELIO MADOS
PARODA.
Sezono naujausios mados gyvų modelių
paroda, Subatoj ir Utarninke, du perstaty
mai kasdieną nuo 11 iš ryto iki 2 po pietų.

P-lė Nancy Grigaliūnai*
tė, generole lietuvė par
davėja No. 15.

VYRAI! ŠTAI GERA NAUJIENA!
Klein Bros. — “pirko” iš New Yorko ir yra
“laimėtoju” pavasarinių siutų išpardavime. Skai
tykit kiekvieną žodį.

500 VYRIŠKU PAVASARI
NIŲ SIUTŲ
Puikiausių, naujausių modelių, tikrų čysto
vilnono, visi naujų spalvų ir audimo — tas yra
pilnu aprašymu.
Modeliai jauniems vaikinams — taipgi
konservatyvės mados senesniems vyrams. Dau
gelis siutų šilko pamušalu; daugelis darbo Katz
iš Baltimore.
Musų žemumas kainų yra tikras, nes rė
mėsi ant musų sutaupymo. Dabar tamstai nau
ji pavasariniai siutai vėliausios mados.

$ 12.50A

JŪSŲ VAIKAMS 2 KELINIŲ
SIUTAI ČIONAI.
Ir kaina žemesnė, koki kada buvo.
Single ir double breasted siutai su dvejoms ke
linėms, pusvilnonės, naujausio įvairumo etc.
Mieros nuo 7 iki 18; vertės iki $15; subatoj pa
sirinkime už.............. ........
$6.45

f Ar Ne Laikas Pagalvoti?
j

■gggsggg
paaiškėjo, kad tą .dieną
žiavimas nebus leistas, Ii
Centro Biuras
pranešė vietos sąjungom, kai
nesiųstų Kaunan savo deloga
tų sausio 30 d. Tas praneši
mas ne visur laiku buvo gan
tas, ir sekmadieny susirinki
Kaune apie 50 atstovų iš įvai
rių Lietuvos vietų. Padeda?)
socialdemokratų frakcijai, bu
vo iš valdžios gautas leidimą
padaryti su suvažiavusiais pa
dtarimų suvažiavimo reikalu
Pasitarimas įvyko sausio 31
d. 7 vai. (vakare Darbininkt
Kliube. Suvažiavusiems buv<
paaiškinta, delko neįvyko pat;
suvažiavimas ir kartu pasitar
ta, kas daryti, kad suvažiavi
mas galėtų greičiausiu laiki
būt sušauktas. Nutarta
visų pastangų, kad suvažiavi
iA
mas įvyktų už poros
— Iš suimtų sausio 11—1<
dieną dalis jau išsiųsta iš Lįe
tuvos; kita dalis dar teberuo
šiama siųsti. Suimtųjų siuvę
jų daugumų paleista, kiti ža
dama paleisti šiomis dienomis
Po kelius žmones paleista ii
belaisvių stovyklos ir iš kale
jimo.
— (“S.-d.”)
...

Kodėl milionai auksinų (markių) tapo išmokėta
Lietuvoje pasiųstų per mus?
Todėl, kad mes siunčiam pinigus greitai ir pigiai
(pagal dienos kurso).
(
Todėl, kad mes pristatome pinigus per 30 dienų.
Todėl, kad mes išmokame grynais pinigais arti
miausio pačto ir kvitos su parašais priėmėjų randa
si musų Biure.
SIUSKIT PINIGUS VELYKOMS SAVIŠ
KIAMS PER

M tisų valsčiaus Taryba ap
krovė mažažemius mokesčiais
už rekvizuotus arklius. Mat,
kad apmokėjus paimtą arklį
turgaus kaina, priseina vietos
gyventojams surinkti primo
kamąją sumą. Stebėtina tai,
kad nutarimai liečia visus
tuos, kurie turi virš 3 deš. že
mės. Ivedamasai mokestis nu
statytas po 8 auks. nuo deš.
ImanĮ tai domėn aišku, kad
mažažemiai, kurie neturi nuo
savo arklio, taip pat turi mo
kėti uždėtąjį mokestį. Buvo
kreiptųsi į Tarybos pirminiu;
ką JanuleviČių. Bet šis grei
ta' atsakė, kad mokestis turi
būti sumokėtas iki 20 vasario,
priešingai atsakys karve ar ki
tas turtas. Žinoma, kitaip
stambus ūkininkas ir nemoka
kalbėti.
— (“S.-d.”)
PLUNGĖ, Telšių apskr.
Miestelis nemažas, — todėl
skurstančių žmonių netrūksta.
Kaip savo būvį pagerinus, nie
kas nesirūpina. Pernai buvo
užsimezgusi profesine sąjun
ga, bet jai nebuvo lemta gy
venti. Girdime, kad kitose vie
tose, kur yra veiklesnių dar
bininkų, sąjungos savo darbą
dirba ir jį atlieka. Tik pas
mus Plungėje viskas ramu ir
snaudžiame kai užkerėto sap
no apimti. Pernai veiklesniems
darbininkams prisėjo daug nu
kentėti. Todėl šįmet niekas ne
nori darbo pradėti, nes bijosi.
Laukiame geresnes dienos, ir
snaudžiame. Kažin, ar lankiantieji sulauks, ar dirbantie-

J.. '.—.

-

Veltui patarnaujame išpildyme “income
tax returns” blankų. Galite užsimokėt gaso
bilas be ekstra mokesčio.

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

Del laiško iš Rusijos.
[Prie “laiško iš Rusijos,’
kurį mes atspausdinome ii
Kauno “Socialdemokrato” ve
karykščioj “N-nų” laidoj
“Socialdemokrato” Redakci
ja daro dar šitokių pasta

European American Bureau
FABIONAS & MICKIEWICZ, Vedėjai
809 W. 35th St. (Kampas Halsted), Chicago, III.
ATMINKIT
Jog mes parduodame Draftus (čekius) ant Lietuvos
ir Vokietijos Bankų pagal dienos kurso, o ant sumos
virš $1,000.00 dolerių dar pigiau, už kuriuos išmoka
grynais pinigais. ,
Parupinam pasportus į Lietuvą, Latviją ir Ru
siją.
Parduodame laivakortes iš New Yorko arba
Kanados vienu laivu į Rotterdamą, Bremeną, Ham
burgą, Liepojų ir Eidkunus.
Jauskitės pas mus draugiškai.
Patarimai dykai.
Valandos: Kas dienų nuo 9 ryto iki 6 po petų.
Vakarais: Utaminkais, Ketvergais ir Subatomis iki 9 vai.
Nedaliomis: Nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

CASE AND MARTIN CO.
Kepėjai
Connecticut Pajų

Ar Reikią Jiems Pagelbos?
Jei taip
Pasiųsk jiems kiek pinigų per šį tvirtą valstijinį banką.
ir

Jūsiškiai Lietuvoje gaus pinigus į labai
trumpą laiką.

nas žinias iš Rusų, dėl kurių
tikrumo mes neturim pamato

Prie langelio No. 4.

P-ui Rapolui Gečui

PEOPLES š BANK
DIDELIS ŪMAI
ant Kampo
Alos ir Ashland Av.
IChicagn, Illinois

Panoro musų klebonas at-1
sistątydinti kolčakų laikais su
degintas kūtes, ir tam reika
lui ūkininkai sutiko mokėti po
1 auk. nuo dešimtines. Dešim
tininkai nesutiko.
Mes, nors varguoliai, vis
dėlto sau pasistatom tvartus
— paaiškino vienas jų — ir
neinant prašyt klebono.
—- Tu — suriko ant jo kle
Bet iš kitos pusės mes skai
bonas — kiaulė, bedvievi, tau tom savo pareiga griežtai pa
bažnyčios nereikia!
reikšti, kad Rusų Tarybų val
— Man bažnyčios reikia — džios elgesys yra neleistinas ir
mums nesuprantamas po visų
aiškino tas dešimtininkas,
AR JUS ŽINOTE SAVO NAUJĄ LIETUVĄ?
tų
pareiškimų,
kurie
buvo
sa

)et reikia ir teisybes. Tamsta,
Ar žinote jos rubežius ir teritorijas, kurias ji apima?
klebone, visko turi: ir javų ir vo laiku padaryti ar iš Mask
AR JUS ŽINOATE kaip dabar Europa išrodo, 'sulig vėliausių
jernų ir mergaičių. O mes, vos, ar Tarybų atstovo Kau
nustatymų
Pkryžaus Taikos? Naujoji Lietuva, Estonija, naujoji Vo
irakailavę per metus vos ska- ne. Lietuvos Socialdemokratai
kietija, naujoji čeko-Slovakija, Lenkija, Latvija, Vengrija, Austrija,
Jugo-Slavija, Balkanai ir t.t.
ikus uždirbam ir tų tamsta kuo tik galėdami padėjo tin
nori gauti iš musų pasistaty kamam taikos sutarties įvyk
KIEK KARTU JUS ŽINGE1DAVOTE, kuomet skaitėte apie vie
dytumui
iš
Lietuvos
puses;
jie
ną
ar
kitą vietą, kas su ja padaryta, kam dabar ji priklauso, arba
ti sau tvartus. Paskutinius pa
kur
tikrai
ji yra.
imti. Jėzus, .varguolių užtary kovojo ir kovos prieš visokius
TODĖL JUS BUVOTE DESPERATIŠKAI REIKALINGI vėliau
musų reakcininkų ekscesus ar
tojas taip nedarė.
sio “Politiško Žemlapio Naujos Europos”, kuris butų spalvuotas, 23
Į tai įširdęs klebonas atsa slaptas pastangas. Musų atsi
per 34 colius didumo tinkantis pakabinti ant sienos namuose ar biz
ras
ir
nuolatas
siekimas
bu

nio vietoj, kuris butų PAMOKINIMU IR PAINFORMAVIMU VISAI
kė dešimtininkui žodžiais pa
ŠEIMYNAI. Gautas patyrimas iš šitų žemlapių atmokės jums daug
derame rašte
nespausdina vo ir bus, kad Lietuvos san
kartų brangiau, negu užmokėti pinigai už jas.
tykiai
su
darbininkų
Rusija
mais. Tokio keiksmo, tiek šir
KAINA VIENAS DOLERIS. Siųskite pinigus registruotu laiš
ku. Užmokestį galite siųsti banko čekiu, pašto ar ekspreso money
dies! Vis lai dėl tų nelaimin butų ne tik lojalus, bet ir
gų tvartų... Oi, kaip skaudus draugiški. Tas musų nusista z orderiu, arba pinigais.
tie kišenes reikalai ir musų tymas duoda mums ypatingos
INTERNATIONAL MAP COMPANY
teisės priminti Rusų Tarybų
klebonui!
(pS.-d.’’)
valdžiai, kad jos ligšiolaiki341 Fifth Avenue,
New York, N. Y.
niani elgimosi mes neturim
ŠIAULIAI.
Tris dienas — du viorstu. pateisinimų, nežiūrint į atsto
1HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
— Siaurojo gelžkelio Šiauliai vo Akselrodo paaiškinimus.
Ilgus menesius laikoma Ru
— Pasvalys ruožo viršininkas
p. Krasauskas^ nors neilgai kai sų kalėjimuose musų belais
čionai atsikraustė, bet gclžke- vius kareivius ir karininkus ir
liuką taip sutvarkė, kad į Pa šiaip Lietuvos piliečius be jo
Tiesiai išmokama
svalį važiuojama 2—3 dienos. kios kaltės. Pas mus yra ži
Danzig — Varšuvoj ir Liepojuj
Be to turime žinių, kad esant nių, kad tie kaliniai, nesuras
dami
kitokių
priemonių
savo
K. W. Kempf
“linksmai)) upe” p. virsiu inkas neleistinais budais grąsi120 N. La Šalie St., Chicago, III.
(Tąsa seka ant 6-to puslp.)
na darbininkus net
Korespondentas

(Pieš)

su

vienu darbininku. Ar nereikė

Turime pristatymo patarnavimų kuogeriausią—
mes turime pardavėjus jūsų apielinkėje.

tų
p.
viršininkui
pakeisti
budą
bent
“linksmą”
bilda
kiek

Reikalaukit Case & Martin’o
Užsisakyk šiandien ant rytojaus.

rimtesniu, nesigrųsinti, kmnščiams valios neduoti ir kuogreičiausiai tvarkytį gelžheSį,
kurio išįrimas neša kraštui
nuostolių.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus,
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

1619 W. 47th SL
A.

DOLERIUS - PERVEDAMA
SUV. VALSTIJŲ PINIGAIS

Toks
atsitikimas yra
gruodžio 30 dieną p. in.

Tel. Boulevard 1892.

-KAUNAS.
Centro Biuro Valdybos na
riai liko suareštuoti sausio 13
d. Likusieji C. Biuro nariai ir
kandidatai iškarto mėgino pa
ruošti laukų darbininkų suva
žiavimą sausio 30 d. Bet kai

STRAUS & COMPANY

PRANEŠIMAS

Bankieriai — Nariai
New York Stock Exge.

55 Broadway, New York

Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

Siunčiame pinigus į

i Pašta ir telegramų.
Pinigus siunčiame tiesiai per
savo locną telegramo sltemą,

yra išmokama į 5 dienas
Mes turime priėmėjų kvitas nuo
visų orderių. Turime 29 metus
patyrimo pinigų siuntime, todėl
mes galime ir geriausiai patarnau
ti. Pinigus siunčiame už

Chicagos Ofisas:
lllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlN^

Arti Halsted St.,

-

LIETUVIAI!!!

cMMMHHI

Arti Halsted St.

Atdara Utaminkų ir Subatų va
karais iki 8:00; ncdėldieniais nuo
9:00 iki 12:00 pietų.

Kaip Jusu Gimines Lietuvoj?

Del informacijų, matykit arba rašykite

tės menesiais laikomi Rusų
kalėjimuose, kad neduodama
galimybės grįžti tėviškėn tūk
stančiam pririštų prie įvairių
tarnybų, gula aht valdžios, ant
musų Užsienio Reikalų M-jos
pirmoj eilėj. Ji nepasirūpino,
ar nesugebėjo surasti tikslių
ir tinkamų priemonių ir iš
reikalauti iš Rusų Tarybų val-

728 W. 12th St.,

Schiffto
’
StateBank
728 W. 12th St.,

Mes negalim lengvai praei
ti pro tas neapsakomai liūd

abejoti. Mes skaitome, kad di
džioji kaltes dalis už tai, kad

SchiffcSlaleBank

žemiausias kainas

Atdara tik seredoj ir suabtoj vakarais

r------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---- --

šimtai Lietuvos piliečių be kal

SALOČIAI.

Greitai pristatomi jusy
pinigai pasiusti per šį tvirtą
valstijinį banką.

120 La Šalie St.

uprupinkint
Savo Taksus
(Income tax returns)

Liko tik pusantros savaitės
Daugybė žmonių turi bėdos
jeigu nesudeda atskaitų nuo už
darbio (Income tax returns) į
laiką ir teisingai. Bausmė už ne-

sudėjimą siekia iki $1000.00.
Bausmė už neteisingai sudėtas
atskaitas iki $10,000.00 arba kau

lėj imas. Nesudejusiems atskaitų
neišduoda pasporto išvažiavimui
Lietuvon.
Atskaitas gali sustatyti teisin
gai tik Auditorius turys patyri
mą ir tam tikrą mokslą.

J. P. YraVARKALA
vienatinis
Lietuvis Auditorius
ir taksų (Income tax) žinovas.
Jis atidarė ofisą

3331 So. Halsted St.
Ofisas bus atidarytas kas dien iki
9:00 vai. vakaro.
Taipgi įsteigia systemas prekybos ir
pramonės vedimui. Revizuoja knygas.
Sutaiso atskaitas.

|UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!l!llllllllllllllllllllllllllllllllllllihK

IMšPORTAI

~ Kiekvienam lietuviui važiuojančiam Tėvynėn pagelbėsim išgau
ti pašportą į 3 dienas.

Siunčiam pinigus Lietuvon
§ telegrafiškai! Parduodame
Ui laivakortes ant visų portą
g stačiai į Lietuvą be persė
dimo.
ęęę

sS Tūkstančiai lietuvių siunčia pi
gs nigus ir važiuoja Lietuvon, ko
dėl ne Jus. Rašykit tuoj.

1

Lith. Travel Bureau,
136 East 42nd Street,
New York, N. Y.

I IR Iš LIETUVOS
du ir daugiau išplaukimų kas savaitė
tiesioginiais laivais į ir iš ANTWERPO, KARVE in 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.

[RENCH LINr

Inšuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Rusiškos k Turkiškos tas

Tiesiai

L

New York į Hamburgą

Parduodame namus, sko- i
liname pinigus.
;

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

Evaldas & Pupauskas, !
840 W. 33rd St.,
Į

NIAGARA

3514-16 W. 12th St.

Išplauks Utarninke, Kovo 15 d.
Kabineto ir trečios klesos kainos
.anai prieinamos.
Atsišaukite prie arčiausio vietinio
French Line agento.

Yards 2790

!

■■■■■HM

Arti St. Loais Avė.
CHICAGO, ILL.

Dubeltavais firiubais laivo

NAUJIENOS, Chicago, III

Subata, Kovo 5 dieną, 1921

Del laiško iš Rusijos

K-A

(Tąsa nuo 5to pusi.)

Salutaro Biterį
Salutaro Trajanka,
Kraujo Valytoją,
Salutaro Arbatą

f

K-U-R?
Visose gerose

Aptiekose visoj Amerikoj

Tik nueik ir parnešk arba,
tiesiog iš musu užsiordeliuok, o mes prisiusime.

SALUTARAS ^UEGM& C0.
1707 S. Halsted St. Phone CanaI 6417

Chicago, III

"tfi-ižti. Dedasi dnr bloginu. Pas
irius yra žinių kad ne vienas

Tikras Sudrutinąs Vaistas

Ii], kurie reikalavo iš Tarybų
valdžios

Gera sveikata ir kūniška 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, svaiginamas, apvilktas lietuvis, smirdantis kvapas,
rukštas skonis, taskelei preš akis, kankinimas po valgiui ir
abelnae nesmagumas.
1 “ ——
«mxn^tuoMM

Severo Balzol
\

M>
OK'ir

Balzoj

(Pirmiau Severo Balsamas Gyvybes)

ALCOROL II FBR C«XT.

pataisa tuos netvarkas. Sustiprins gruomulavimo systemo ir sugražis jųjų sveiką
v priedermę. Sustiprins abelną nusilpnėji
mą. Yra tobulas sudrutinas vaistas ir
kūno tvėrėjas. Nusipirk buteli šendien o
pasinaudosi.
Visose aptiekose.

I

11418 Balui TtbUU

Preke 85 centai.
5 Vb

W. F. SEVERĄ CO
CEDAR RAPIDS, IOWA

m narvui imim.
oiuenMi •« Imi tonu.
FBICK t» CKKTt
rt
W. F. SI VERA C0.

ma»

Sveikatai ir Linksmumui
'

-

teisėm apginti, ne kartą stvė
rėsi badavimo ir vis tik nie
ko nepasiekė. Lietuvos atstovy
bei, nežiūrint dažnai pakarto
tų prašymų, iki paskutinio lai
ko nebuvo leista net kalėjimus
aplankyti. Ir tai tuomet, kai
čia Lietuvoj Rusų atstovybe
senai gavo galimybes sukon
troliuoti, kas sėdi Lietuvos ka
lėjimuose ir visus išimti,, kū
rins lik
leido taikos
sutartis.
Taip
be jokio
abejo\jbus
ir
Kuo jei
galima
tai pateisinti?
toliau,
Lietuvos
atstovybė
Dabarprileista
vėl dėlprie
Lietuvos
pi
nebus
reevakualiečių, darbo.
“laisvai“ Rusuose gy
cijos
venančių. Visiem žihoma, kad
dabar
Rusuose
kiekvienas
šioks-toks specialistas, ar net
paprastas darbininkas pririš
tas prie savo vietos ir darbo
ir be valdžios organų leidimo
negali pasiliuosuoti. Dėlto ne
gali pasiliuosuoti iš Rusų ir
Lietuvos piliečiai. Dešimčiai
tūkstančių jų senai veržiasi
namo; senai vargsta didelį var
gą ir nesulaukia galimybės

savo

teisių,

einant

taikos! sutartim, buvo įtarti
kontr-revoliuci joje ir už rei
kalavimą pasodinti j kalėji
mus. Laiške ^sakoma, kad bu
vo pašildyta Lietuvos atstovy
bei net išsižadėti optacijos tei
sės, bent tos optacijos iki šiol
dar nepradeda, ir to fakto kal
tybė gula net ant musų at
stovybes. Kaip šitą pateisinti?
Be to, kiek mums žinoma,
Lietuvos atstovybei iki šiol ne
duodama galimybės bent kuo
prisidėti, prie tremtinių reevakuaeijos. Ešelonus sudaro tik
Tarvbu valdžios organai. Ir
pasirodo keistas
žūsiu Lietuvon partijų tarpe
yra bankininkai Bunimavičiai.
skaitlingai grįžta visokie pirkliai ir spekuliantai, grįžta net
caro laikų visokie “činovnikai“
ir dvarininkai, bet ešalonų tar
pe labai mažas nuošimtis Lie
tuvos darbininkų ir valstiečių,
Lietuvos inteligentų. Tenka pa
daryti išvadas, kad ir, Rusuose
tie žmonės greičiau moka pa
tekti į vagoną, kurie ra pra
tę vaikščioti kreivais ^keliais.

hs Gali Buti Padaryta Del Žmonijos

Pastaruose metuose iškilo geresnis supratimas pavojaus, taip vadinamų “draugijinių“
arba lytiškų ligų, žmones kankinami šių ligų ir neissigydę, supranta svarbumu savo padėji
mo ir reikalauja geriausiai atsakančio gydymo.

t
Tame pačame kur jus gyvena
te meste, turite progą gauti ge
rinusį patarnavimą, kokį tik ga- / z
Įima. Ar norite būti gydomi/'/^/
gydytojaus, kuris gerai supran
ta jūsų ligą ir kuris yra apsirū
pinęs geriausiomis šių diepų metodomis, suteikti jums pagelba.

Palengvins akių įtempimą, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atit&iso trumparegystę ir toliregrvst^. l*rirenka teisingai akinius.
Visuose at-

Ypata jrali čion ateiti bile valandą, dėl patarimų arba gydymo, o bus užtikrinta pas

laptis. Neikit į institutą, kuris yra vedamas nepatyrusių gydytojų
ateikite pas tikrą specialistą, kuris pilnai supranta savo profesiją.
i

sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das. S pečiai ė atyda atkreipiama į
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th St, kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

arba moksleivių, bet

PATARIMAI VELTUI.

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro. Nedėidieniais: 11 ryto iki 1 vai. po piet.

DR. C. H. H AIR

39 So. State St., Room 122 — 12-tas floras, Mentor Building

DR. R. WAGNER
Mano specialia gydymas yra
Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų
OFISO VALANDOS:
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1G00 W. 63 St. kampas Ashland Av.
Phone: Prospect 2704
--------- _ _
J

Isivalykite savą kraują. <
Dabar jums reikia pavasarinių gy
duolių. Nuo pasekmes budo gyve
nimą laikė žiemos, užsilaikimo vidui,
neturėjimo gaivingą oro ir per stoka
vaikščiojimo, jusu organizmas tapo
x apsunkintas, virimas maisto nusi!
nintas ir sąnariai kiek tiek nevei

iras
Blodal
(pirmiau vadintas Severo Kraujo
valytoją) yra tam tikras atmainą
padarąs vaistas, kuris duos naudingą atmainą, taip reikalingą jusu
oystemė. Pagelbės sutaisymu nenaturališko stovį ir gelbes regulavimė organizmo. Tikras vaistas dėl
gydymo odos išmetimu. Prekė
$1.25. Aptiekuose.

Reumatizmas Sausge'e
KADANGI jos yra silpnes
nėms, todėl ir yra labiau kankina
mos ligų. Jei esi silpna ir kenti strė
nų bei galvos skaudėjimą, silpnin
ėjimą, nereguliarius periodus; pil
vo skausmą, arba kitokius simp
tomus, kuriuos moters gerai žino.
Turite pasiteiriauti specialisto, ku
ris turi daugelio metų patyrimą ir
gali pasakyti kokia liga ir kaip išsigydyt. Ilgesnis atidėliojimas, yra blogesnis likimas.
Ateikite tuojaus mano ofisan, o aplaikysite naudą
iš mano ilgo patyrimo ir moksliškų metodų. Egza
minavimas ir patarimai veltui.

(
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W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

DR. A. P. GURSKIS •
M

1 w
Lietuvis Dentistas
į 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. P?
;
CICERO, ILL.
(
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak.
V
— išskiriant nedėlias ir seredas.

FREDERICK BROS,
3700-10 S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 3638.
Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
Specialistas

šitas pertikrinimas, reiškia. davijy sergančiai ypatai ; suteikia jai viltį suradime svei

South Side Beverage Co’s.
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja,

AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So Ashland Ave^
Chicago,
kerti 18-tos gatvės; 3-čios lubos
Kambarys 14-15-16-17
Viršui PLATT’S Aptiekoa
Tėmyldte mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

Ypata atėjus pas mus, bus tuojaus pertikrinta, kad randasi gerose rankose. Ji patirs,
kad gauna gerinusį medikališką gydymą iš rankų gabių ir gerai suprantančių savo amatą gy
katos.

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 juo
stis lengvai prašalina viršminėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėkavonės pasveikę. Prekė 50c per
pačtą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties,
kaina 50 centų.

Justin Kulis
3259 So. Hilslid SI. Gbicago, III.

DR. DONOHOE

Chroniškos Ligos

36 W. Randolph St., kampas Dearborn St

Tikra Diognoza

Delaware Bldg., 2-ras floras, Chicago.

Kraujo ištyrimas
-Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Avė*.

KOKYBĖ YRA LAIMĖTOJ A.

Vai. 1—2; 7—9 po piet. |

Vienas Pennsylvanijos aptiekorius štai ką parašė
mums šiomis dienomis:
“Niekas negali atstumti
žmonių įsitikinimo į Trinerio Kartųjį Vyną. Keliatas
pamėgdžiojimų pasirodė ant
marketo, vienok kostumeriai nori vien tik Trinerio
Karčiojo Vyno. Jie ngali
apsieit be jo”. Ir nestebėti
na. Visuomenė žino, kad
musų apskelbimuose nėra
nieko neteisingo.
Ponia
Frank Odett, kuri parašė
mums iš Susanville, Call. 9
Vasario, 1921, pataikė tikra
jait viniai tiesiog į galvą:
“Trinerio Kartusis Vynas
yra taip geras kaip jus
skelbiate, ir niekas negali jo
sukirst”. Jeigu jus kenčiate
nuo prasto apetito, nemali-1
mo, pilvo skaudėjimo gazų
žarnose, galvos skaudėjimo
ir tt., nueikit pas savo aptiekorių arba vaistų pardavėją
ir paprašykit Trinerio Kar
čiojo Vyno. Jeigu jus turit
nesmagumą 'su kosęjimu,
imkit Trinerio Sedativą nuo
kosulio. Jeigu norit, kad
kosulio. Jeigu norit, kad
greitai jums palengvintų
skausmą nuo romatizmo ar
ba neuralgijos ir tt., pirkit
Trinerio Linimentą. — Joseph Triner Company, 1333-

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Kain be reikalo kentėti? Manu spe
cialia gydymo būdas išgydė jau daug
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kūne
buvo nebetekę vilties pasveikti
Tūkstančiai Žmonių nežino, kad jio
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
nuo kitokios ligos; deltogi ir neiisigydo.

Kirmėlės ženklai
žmonės serganti taja bjauria liga pa
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro,
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.
Kas tokių 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
Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vhl. vak.
z Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena.

IŠTIKIMAS GYDYMAS

PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
DR. B. M. ROSS

Physicain & Surgeon .
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų,

pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearhorn St., kumpas Monroe St.
Crilly Butlding—ruimas 506. Imkite elevatorių
iki 5-tų lubų, Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI
PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utarninkai ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vaandai po piat.

. K.

gO, UI.

Akįs

JOHN J. SMETANA

Ko tik jus norit, tai ir gausit,
jei ateisit'į šį ofisą. Prįe kiek!/vieno sergančio yra atkreipiama
į specialu atyda ir gydymas. Nėra
^reikalo bijot jieškant pagelba iš
^šio ofiso, kadangi mažai turi piy nigųi Šiame ofise gali gaut ge'I riausį gydymą, už vidutinę mo’ kestį.
I

Ką Reiškia Del Sergančių
dytojų.

jūsų

Ar esi nervuotu, kenti galvos
skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet akai
tai, pailsta akis besiuvant, jei taip,
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris
suteiks tomistai geriausią patar
navimą.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklių
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

Pasekmingas
gydymas

Pagelba, Kam
yra reikalinga

Gerk

“MALT TONIC”

Kaip

501

tJUSERKl
I SHUSHO
fttrii

patjrlnų

U<om;

pMtiniat
priWwriu ligone tr kndL

uŽti.tam'Mh

1'1*

M laitai Hkml

M Ii ^11. t.

1M29 8. State Btr.
Chieare, m.

Sankrova įvairumų

PIRTIS.

Aprėdaly, laikrodžiy-laikrodėliy
žiedų ir auksinių daiktų; gramofonu,
rekordų Visose kalbose; armonikų ii
kitokiu muzikaliu instrumentu: britvy
peilių ir kitokių naudingų daiktų.
Čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

Turkiška elektrikinė maudynė

Motelis su 100 kambariu

Lankant mi»ų pirtį, galima apsisaugot nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus,
inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Naujausiais musų įtaisymais, gvarantuojame geriausią gydymą.
Moterų dienos tik Utaminkais
dieną ir naktį.
Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarninkus nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St..
Chicago, III.

Per šešesdešimts
metų šis geriau
sis pasaulyje
valytojas
iaknų ir
skilvio.

DEL GALVOS SO
PĖJIMO, DEL
DEL
CfiRTEPS SVAIGIMO,
UŽKIETĖJIMO,
goittle
RIVER
M pu ls. DEL ABELNOS
(T

A

A. F. CZESNA,

1657 West 45-ta gatvė, Chicago, III.
Telef. Boulevard 4552
I

Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE

Reikalaukit tikrojo 0^
Laikrodžiai,

Tel. Monroe 2804

AuksybI, Columbtjofl Grafonolaa ir
lietuvi iki. naujausi
rekordai.

■

DR. W. F. KALISZ
Specialu mas: Moterą Ilgos ir Chirergija
1145 MILWAUKEE AVR.

'h

;s:

CMTCASO.

4537 S. Ashland

Avė.,

Chicago, III.

Subata, Kovo 5 dieną, 1921
filmų dirbyklą,
šitan kontestan
gali įeiti čiu antrašu: Tribūno budinko Iba, pastatys
Ipabūdavęs
didelį
teatrą; jis
kamharis 502, Dcarborn ir Maf’LIIf’ApAn
i kaip viešųjų, taip ir privatiškų
i
Įjį Į V'/VU O
mokyklų mokiniai. Ir• visa, ką dison gatvių.
mokės savo orchestros direk
»»i i
toriui nors ir $5,00 į savaįtę
jie turi daryti,
tai tik gauti
ir tuolygiai jis darys. O visa
Vagys visur apsisuka.
Tribūnui naujų skaitytojų, kutai bus daroma religinėje dva
! rie dabar jo neskaito ir, ku
rie imtų jį per pilnus metus
Ke t vergo naktį vagys įlindo sioje ir pricinaniiau, negu pa
Oru*
kasdien. Pinigų gi kolektavi pro alngą tiesiai ant antrųjų našios kitų įstaigos gali, kad
Mokinių kontestas prasidėjo. mi! jau pasirūpins patsai dien lubų čeverykų išdirbėjo Max tuo budu išgarsina
religiją,
raštis.
Targer naųni,
219 W. Mar- kaip kad lietuviai išgarsina ar
klį ant rinkos.
Jis sako, kad
šiandie prasidėjo Chicagos
Duodama trys dovanos. Pir cjuette kelio, ir, surišę jo mo religija turi
būti garsinama
metų sūnų,
Vidurinių Mokyklų mokinių ma dovana yra paskirta pen tini) ir septynių
kontestas, kurį vakar paskel kiems mokiniams (ėms), ku išdūmė su $2,000 vertes brang lygiai, kaip ir visi kiti biznio
bė ditHsai Chicago dienraštis rie daugiausia Tribūnui skai akmenių. O Max Targer su
Tribūne. Kontestas yra sumi tytojų gaus nuo šiandie iki savo žmona tąsyk burbuliavo
nėto laikraščio
prenumeratų spalių 21 d., 1921 m., keturis apačioje ir nieko nejautė apie Skerdyklų unijų suvažiavimas
rinkime ir apima jis visą Chi metus mokslo į augščiau įvar nekviestų svečių vizitą.
Pakavimo skerdyklų unijos
cagą ir keturiasdešimts angliš dintus universitetus. Antra - Sears Roebuck mažina algas.
kų mylių apie Chicagą. Lai bile mokinys (ė), išskyrus pir Užvakar Sears-Bočbuck kom iš vakarų pusės turės suva
mėtojų dovanos išimtinai di muosius penkis gavęs 250, ar panija nukapojo nuo 2,500 iki žiavimą Omaha, Ncb., kuris
deles — mokslu ir pinigais ap daugiau prenumeratų Tribū 3,500 savo darbininkams al prasidės sekantį panedėlį. Čio
mokamos.
Laimėtojai galės nui, galės lankyti vieną iš pa gas. O ilgainiui žiūrės ir ki nai bus pasitarta kaip geriau
kol laikytis prieš savo dardavius.
pasiskirti sau mėgstamą uni minėtųjų Chicagos universitetų tiems tą patį padaryti,
unijos pa
darbininkų algos sugrįš į “nor Vietos skerdyklų
versitetą iš sekančių universi per metus dykai.
Trečia —
• siųs tris delegatus nuskirtus
tetų: Chicago, Illinois, North- mokinys (ė) gavęs skaitytojų <males vėžes.“
pirm. Denuis E. Lanc.
\vestem,
De Paul ir Toyota. mažiau, negu 250, gaus 50c.
Taip pat galės pasiskirti stu už kiekvieną skaitytoją, kuri
Nužudytojo Herb. Zieler
dijuoti saitmokslo šaką, kaip jis sumedžios Tribūnui.
Rengiama bedarbių masslaidotuvės.
antai, daktarystos, advokatū
mitingai.
Norėdami mokiniai (ės) im
ros. dailos, literatūros, etc. O ti dalyvumą tame konteste tu Užvakar atsibuvo Herb. ZiegTribūnas apmokės visas mok ri kreiptis ypatiškai bei laiš lerio, kurį nušovė jo paties
“The American
Frcedom
slo išlaidas.
ku prie to dienraščio po sekan- mylimoji, laidotuvės. Žmonių Foundation“ rengia mass-mibaisybė buvo prisigrūdę. Bent tingus visoj Chicagoj, o ypač
2,000 negalėjo tilpti į pašarvo tose dalyse, kur daugiau siau
tojo kambarius. Jo mylimoji, čia bedarbė, šitie susirinkimai
kuri papilde tą baisų darbą, bus sušaukti visuose Chicagos
ir bus aprūpinti
iš proto ėję, kada jos kavalie kvartaluose
Bus
riaus lavonas buvo išlydimas. kelių kalbų kalbėtojais.
“Jis nekaltas ir ji nekalta — pasakytos prakalbos angliškai,
čia kalti narni neles parupin- lietuviškai, lenkiškai ir kitaip.
I KETURIŲ METŲ SUKAKTUVES GYVA
tojai’’ — pareiškė kun. J. H. Šitų mass-mitingų tikslas yra
VIMO UNIVERSAL STATE BANKO.
VVilliamson, kuris dalyvavo ve kokiu nors budu užbėgti štur
Širdingai kviečiame visus lietuvius atsilankyti į mu
muojančiai bedarbei už akių.
lionio laidotuvėse.
sų Banką Subatoje, Kovo 5 d., š.
susipažinti su
Bus daroma ir apkalbama įvai
mumis ir užmegsti Bankinius ryšius su SAVO
klausime.
Chicagos kunigas galvoja kaip rus pienai tame
TVIRČIAUSIU VALSTLJINIU LIETUVIŲ BAN
Taipjau kožname kvartale bus
milionus praleisti.
KU, per 4 metus išaugusiu į vienintelį didžiausį, gryišrinktas komitetas, kuris tu
rtai Lietuvių Finansinę Instituciją su turtu dabar
Metodistų kunigas Jurgis E. rės susinešti su kitų
siekiančiu apie
" ■ <
(
Sharp, 722 Foster st., praeitą komitetais ir bendrai tartis beketvergę griežtai atsisakė to darbūs reikaluose ir, kad suTRIS MILIONUS DOLERIŲ.
liau laikyti
metodistams pa rengus viso miesto
Priimkit visi rėmėjai, depozitoriai ir šėrininkai
ir suformoliamaldas. Mat kitokis “pasaky demonstraciją
delei šių 4 metų sukaktuvių — musų širdingiausią
mas” pas jį atsirado. Jis yra vus i,pienus dėl susijungimo.
jums padėką už užsitikėjimą ir paramą.
vienas tos giminės,
kuriai
Pirmas toksai susirinkimas
Universal State Banko Valdyba ir Direktoriai.
priklauso tarp $800,(XX),000 ir įvyks Stock;Yar<lų distrikte šį
$1,500,000,000. Tatai jis gaus sekmadienį, kovo 6 d.,
kaip
Banko
Valan
nemažai miliohų dolerių. Bet kampas 48-tos ir Paulina gatdos:
kasdiena
Capital
and
ką jis veiks su tais milionais? 2:30 po pietų, ColUmbia Hali,
iki 4 vai. po pie
tų ir vakarais

Likučiai kartūno po 7'/z c. už jardą

RN

ŽINIOS

Viešas ližhietimas

Surplus . ..

Utaminkais nuo

Nagi, va ką. Jis, pats taip kal-

Ar Žinote Kur Geriausiai •
„ Laikyti i Pinigus?

ALBERTAS JACIKAS
persiskyrė su šiuomi pasauliu
kovo 3 d., 10 vai. iš ryto, po
sunkios ligos 3-ų savaičių sir
gimo. 2-jų metų ir 4-rių mė
nesių amžiaus. Laidotuvės at
sibus panedėlyje, kovo 7 d., 10
vai. iš ryto, namuose po num.
4718 W. 12th Pi., Cicero, III.
Bus palaidotas Lietuviškose
Tautiškose kapinėse. Giminės ir
pažįstami meldžiami atsilankyti
ant ceremonijų, ir dalyvauti
laidotuvėse. Pasiliekamo nuliū
dime tėvai:
Juozapas ir Kazimiera
JACIKAI.

UNIVERSAL STATE BANKAS
Yra didžiausias Lietuvių Valstijinis Bankas Ameri
koje. Tame Banke yra geriausia ir saugiausia lai
kyti pinigus, nes Suv. Valst. ir Chicagos miesto val
džios yra depozitoriais to Banko.

AR ŽINOTE PER KOKIA AGENTŪRA
GERIAUSIAI SIŲSTI PINIGUS LIETU
VON, PIRKTI DRAFTUS IR LAIVAKOR
TES?
,
Geriausiai pasiunčia pinigus Lietuvon į visas dalis su pilna ga
rantija tiktai UNIVERSAL STATE BANKAS, nes šis Bankas turi
dabar geriausius susinešimus Lietuvoje.
IŠ kitų miešti; siųskite mums dolerius, o mes pasiųsime Lietuvon
auksinais.
x
Kviečiame visus persitikrinti dabartiniu šio Banko geriausiu
patarnavimu ir tvirtumu.

Banko Valdyba:

3252 So. Halsted St.,

=============

J .J. KRASOWSKI, Vice-Pres.
S. V. VALANCHAUSKAS,
Asst. Cashier.

Chicago, III.

kaina tik

U5

Ir vėl mes pasirengę paaukauti už sankrovos lėšas, keturiasde
šimta augštos rųšies Vietrolų, kokius tik gali gaut pirkt vertės iki
$250J)0, už taip pigiai kaip $35.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tų ir deimanto adatą veltui.
šios Vibtrolos yra vkiiUtai naujos ir turi dešimties metų raStišką dirbtuvės j-varunciją. Tik pagalvok apie tai, didele augštos
rųšies gvurantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $35.(M).
Šitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariamo nepra
leisti.
Kam pirkti antrų rankų mašiną arba mokėti nepaprastą kainą
už naują, kuomet gali gaut pirkti visiškai naują gvarantuotą Victrolą iš musų sankrovos tik už $35.00, gaunat priedų rekordus ir
adatas veltui
Apsimokės apsilankyti, nepaisant kur gyventum. Taipgi mos
turime ant rankų keletą augštos rųšies, tikros orios ir Tapestry
fruntinčs setų, kuriuos parduosime už pii*mą pasiūlymą, nes mes
norime turėt daugiau vietos.
Ateik ir persitikrink patsai. Nėra prievartos kad pirktum.
Mes pristatomo visiškai veltui visur mieste, taipgi, Cicero,
Berwyn, South Chicago, Uammond, Harvey, Hindsdle, Glencoe, Cldeago Ilights, Gary, Lyons, Blue Island, Summit, Bellwood, Burn
ini m, Elgin, Aurora, ir tt., taipgi siunčiame per C. O. D. Priimame
Liberty Bondsus.
.
1
,
Atdara kas vakaras iki 9 vai., nedėliomis nuo 10 iki 4 po pietų
.

Naujas veikalas “Kisnict,”
kuris turėjo būti vakar vakare
suvaidintas krutančiais paveik
slais Winntkos teatre, pripa
žintas negeru teatrų valdymo
komisijos. Tas veikalas, sako,
netinka dėl vaikų ir jaunų, to
dėl negali būti rodomas taria
mam teatre.

MEDICAIED
ARNItt OIL

žai, užteks ilgai.
Vienas panaudojimas vertas viso;
kainos. Parsiduoda visose vaistinėse
DR. N. F. JOHNSON,
Kojų specialistas
7031 Wentworth Avo.
Tel.: Stevvart 2511.

NATIONAL STOUAGE COMPANY

.Viršiausia sankrova ir pardavimo kamharis
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvžs

sankrovos
kaba tik

U5

tnšžina, kada pnw
ąyirsta rafljlrnaa.
Me« vartojam
rngartntą
OphthaJmom«t*7, Y*
patinga doma atkreipiama | vai
kus. Vai.: ano 9 ryto iki 9 rak.
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną,
4849 8. Ashland Avė. kanp. 47 84,
Telephnne Yards 4817
lion levard 6437

Vyrams nosinės baltos ar raudonos 3 už 25c
Ekstra speciali vaikams vilno
niai siutai; mieros nuo 8 iki 16 su

dvejoms pamuštoms kelinėms

$8.98
Mažesniems

III

$4.98
Pasirinkime vyrams kaklaraikš- *7 Qr
čiai, $1, $1.25, ir $1.50 vertės už
1 v
Vaikams ševerykai nuo
5 iki 8 mieros, pora

I

Rudi minkšti su pa
dai čeverykai
25C

75C

Union siutai, mieros
I 38 iki 40........... $1.69

- 89C

Audeklinės pirštinės,
BBKįi
pora .... 9c

Mažiems vaikams čevery I

Overolai dryži

Milionieriaus Crane sunaus
teismas atidėtas.
Milionieriaus Crane sunaus,
Herberto, kuris buvo užpuolęs
trylikos metų mergaitę, užva
kar tapo atidėtas iki sekančio
ketverge. Louse Sturm draugė,
kuri matė kai jos draugę pa
gavo ir ėmė drastkyti tūlas
vaikinas teismabulyje, teisėjo
prašoma, parodė milionieriaus
sūnų IJerberlą,
kad jis yra
tas vyras^ kuris draskė jos
draugę. O antros puses liudilinkai tvirtina, kad Herbertas
Crane tuosyk buvęs savo na
muose. Pamatysime kaip tas
purvinas reiškinys užsibaigs.

Orchestros vedėjas Stock gal
apleis Chicagą.

Paskitb^s muzikas Fredrj<as Stock, Chicagos Symfonins orc liestuos direktorius yb
iojamas j New Yorką
Ne\v
Yorko Philharmonic orchcst-

I !■ ■ ,

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikaoja 15 metai
Ofisai
4729 Šo. Ashland Ava^ 1 lohee
Chicago, Illiaolš.

Specialistas džioYM
Moterišką, Vyrišką |g
Vaiką Ligą*
OFISO VALANDOS*
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 1
iki 5 v. po piet ir nuo 7 Ud 8i8fl
vai. vakaro. Nediliomii nuo
10 vai. ryto iki 1 vai. po pint
Telefonu Droid 2881
k—,—■■■
, /

Moterims čeverykai 1 Vyrams stuboje
....... 79c
$7.00;augšti
S5.98 ' šliurės
Veltos šliurės, m inkš
tos odos padai

I UI

IA RUSIJOS
Gersi lietuviams žinomas p«r 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokias
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai 1*28 .Va
18th St, netoli Fisk St
VALANDOS: Nuo 10-12 piatv,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis i Canal
1
8110 arba 867
Telephonaii
Naktimis: Drenai
950 - Drovai 4186
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St

siutai; mieros nuo 3 iki 8

kai......................

■ I

~

DR. M. HERZMAN

vaikams vilnoniai

98c

......................

$1.29

Dryži, vilnuoti apatinia marškiniai ir keli
nes, kiekvienas ....59c

DR. G. M. GLASER

MHMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHRinHEH

Praktikuoja 29 matai
Ofisai:
8149 S. Morgan Stn kerti 42 Si
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moterišką ir Vyrišką.
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietą, 6—8
r skara. Nedčliomis nuo 9—2
po plot
lelophona Yarda 887
I

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

NEW YORK — HAMBURG
Pakabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Dideli modemiški dubeltavals šriubais garlaiviai.

MANGOLIA.

.tmn T»riiinwir.i.iaamiiiiiirr

iMaajuaaiff

Išplaukia Kovo 17.

4—--‘ - ---—------------------------------------

MINNEKAHDA ‘(naujas)
Išplauks. Kovo 31.

Tai. Austdn 787

Tiktai 3čia klesa

DR. MARTA
DOWIATT—SASS.

MANCHURIA
Išplaukia Balandžio 14, 1921
Trečia klesa, New York- iki Liepojaus ............... $132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ............... $130.00>,
Trečios klesos keleivlamp suteikiamas valgis po priežiūrą* dide
liam valgomąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.
Atsišaukite i kompanijos ofisą 14 N. Dearbom St., arba pas vie
tini agentą.

Ką tik sugrįžo ii C*lifornljo« ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
6208 W. Harriaon St
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedildianiua,
V—

va B B B B N M

Pelei to jaunasai Sidney M.
Spiegei atsisakė eiti savo pa
reigas World Fi-lm korporaci
joje. O ta rezignacija, sakoma,
daug reiškia tai filmų išdisbystei, nes dėka to septyniolikos
metų vaikinp tapo daug veika
lų sukurta dėl Winnetka te
Suteikia smagumą nuo visokių
skausmų kojose. Kainuoja visai ma atro.

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!

Sankrovos

Veikalas “Kismet” negeras
Winnetkos teatro.

AKIŲ aFBC? A LIETAS

3444 So. Halsted Str

3442

Todtel- visi

NEKENTĖK KOJŲ NESMAGUMŲ
Vartok N. F. J.

f
UNIVERSAL STATE BANK
" ------ •

JOS. J. ELIAS. Pres.
WM. M. ANTONISEN, VicePres.-Cashier.

Įžanga , vėlini.

bedarbiai, kaip ir dirbantieji,
susirinkite -r- nepamirškite,
kad čionai yra jūsų pačių rei
kalas ir, kad jums
patiems
privalo juo rhpintis.

6 iki 8:30, Subatomis
visą
dieną iki 8:30
vakare.

$253,000

vių.

Ol A. R. Blimnthal'

HBBUUUODM

| Tel. Boulevard 2160

ATMINKIT

Tie, kuriems reikia mokėt taksus (Taxes)- KAD
KOVO 15 JAU ARTI, ir MES ATLIEKAME IŠ
PILDYMUS TAKSŲ BLANKŲ ATSAKANČIAI.
Tie, kurie praeityje pildė kveščionieriuš arba taksus, gerai žino
apie musų naudingus patarimus.
Jauskitės pas mus draugiškai. Patarimus suteikiam dykai.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
FABIONAS ir MICKIEWICZ, Vedėjai
(Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas)
809 W. 35th Street, (Kampas Halsted), Chicago, III.
Valandos: Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 po pietų.
Vakarais: Utaminkai, Ketvergais ir Subatomis iki 9 valandai.
Nedėliomis: Nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

| Dr.A.J.KARALIUS

i Gydytojas ir Chirurgas
9 VALANDOS: 9—12 ryto
i
2—9 vakaro.
8303 So. Morgan Street,
Chicago, I1L

Š

-ez. 1189 Indepandcnca Blvd. Chicagc
TeJep^ona Van Buren 294

ROTH

OIL A.A.
UT.8AS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialiiit&s Moteriškų, Vyrišku
Vaiky ir visą chronišką ligą
Oftaaa: 3354 So. llulsted St. ChicagB
Telephone P: ver 9693
Valandos: 10—11 :> i; 2—3 po piet
7- 8 vak .Nedčlinnis 10—12 diena-

r—1

BRIGHTON
Geriausia
proga
dabarPARK
užsisakyt
L
naują
siutą,
už pusę
kainos
pas
mus, ką tamstos
turėtumėt
kitur, čystų vilnų materijos siutai
/
S. J. mokėt
Sammis
tik po $30.00 ir $35.00, užtikrinam puikiausios mados ir goriausi dar

Ž

3750 So. Kcdzie Avė.,

7'5^-

Lietuvysarba
Siuvėjas
bą. Pilnas užsiganėdinimas
pinigus sugražinsiu. Taip jau reKampas
38 St.
modeliuoju—iš senų naujus
padarau
už pusę kainos. Mano patyrimas
ir pažintis per penkis metus Archer Avė. apielinkėj.

1

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

■ ■■■ ■
|

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos i 10 iki 12 ryta; 1 iki 4 na
piat 8 iki 9 vakaro
Hadiliomis nuo 9 iki 12 ryta.
1821 S. Halsted 8ų
Kampai 18 ir Halsted 81
f—.............
Tel. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
roos direktorių.
Kaikuriems
galvą smelkia ta žinia ir jie
jau klausė pas jį apie tai, bet
Stock dar nedavė tikro atsakymo.

Chinietis negali apsivesti
amerikietės.

suey užlaikyto jas, negauna lei
Bucko madoms modelis susi dimo, kad galėtų apsivesti sa
vo mylimąją Varoniką Reed,
laukė dvynukų.
taip pat iš Chicagos, kuri yra
Čiaudo Buckas, svarbus pai baltvcidč amerikietė.
šybos kūrinys, * “The Christ
Child,“ kaip pats artistas sa
ko, turėjęs ponią Buck už mo SKAITYKIT IR PLAT1NK1T
delį. O ketverge na.t j jinai su z “N A U J I E N O S”
silaukė sūnų ir dukterį.

Lietuvys Gydytojas ir Chinurgafl
1D900 Michigan Ave^
Roaelanda,
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:8fl
v
iki 8:80 vak.

Tel. Canal 6222

4

DR. C. K. CHERRY8
LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sta.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto iki 12 diaat
nuo 1 po piatą Ud 9 vakar*

v--------------------------------

Telefonas—Boulevard 9109

DR. C. KASPUTIS
—Deatiatas—
8311 S. Halsted St„ Chicagą, HL
Valančio®:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

NAUJIENOS, Chicago, m

Pranešimai

Pajieškojimai

L. S. S. 81 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks subatoj, kovo 5 d., kaip
7:30 vai. vakare, Liuosybės svet., 1822
Wabansia Avė. Kuopos nariai prašo
mi susirinkti laiku-ir skaitlingai, nes
iš centro raštinės gauta Piki. Kom.
balsavimo blankas ir kitus praneši
mus.
—Kp. Raštininkas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU savo pusbrolių Prano
ir Antano Ivanauskių, vienas gyveno
Montello, Mass. Kauno, rėd., Šiaulių
apsk., Raudėnų miestelio. Malonėkit
atsišaukti arba kas apie juos žino
malonėkit pranešti, šiuo antrašu:
MRS. BESI E WOLOVICKY
L. S. S. 22 kp. mėnesinis sutrin
kimas įvyks nedėlioj, kovo 6, kaip 10:- P. O. Box(IVANAUSKAITE)
646,
Melrose Park, III.
30 vai. ryto M. Meldažio svetainėj.
Nariai prašomi atvyk laiku, nes turi
me daug svarbių reikalų. —Valdyba.
PAJIEŠKAU savo kaimyno FrenL. S. S< 174 kp. mėnesinis susirin kio Girdžiušo; paeina iš Vilniaus rėd.,
kimas įvyks nedėlioj, kovo 6, kaip 10 Švenčionių apskr., Mielagirių valsč.
vai. ryto Pociau svetainėj — kampas Atvažiavo į Suv. Valst. 19 gegužio,
38 PI. ir Kedzie avė. Visi nariai pra 1911 m., gyveno Grand Rapids, Mich.
šomi laiku susirinkt, ne.4 turime rin Paskui išvažiavo į miškus., Kas žinot
kimų blankas ir šiaip svarbių reika apie jį, meldžiu pranešti ar jis pats
lų. — Organizatorius.
atsišaukti.
Turiu svarbų reikalą,
Taipgi gavau 2 laišku nuo jo gimi
North Side. — S. L. A. 226 kuopa
)
laikys .mėnesinį susirinkimą nedėlioj nės iš Lietuvos.
kovo 6 d., 2 vai. po piet, LiuosybėsJ. VANAGAITIS,
svet., 1822 Wabansia Avė. Visi drau 9250 So. Calumet Avė., Chicago, III.
gai susirinkit, nes yra svarbių reika
lų.
— Rašt. K. Markus.
PAJIFfšKAU pusbrolių, Juozapo,
North Side. — L M. P. S. 29 kp. Tadeušo ir Prano Taliušių, Tauragės
rengia viešas diskusijas temoje: 1. Ar apskr., šviekšnos valsČ., Jurkšaičių
galima panaikinti- tikėjimą (religiją) sodžiaus. Pirmiau gyveno Philadelpkapitalizmo gadynėj? 2. Kodėl mo hia, Pa. Malonėkitč atsišaukti, arba
teris atsilikę nuo vyrų progrese? Jos žinanti juos malonės pranešti.
bus panedėlyj, kęvo 7 d., 7:30 v. v.,
KAZ. BUDVITIS,
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė.
137 Jefferson St., Westville, III.
— Valdyba.

Roeeland. — R. L. D. S. S. Bendro
vės šėrininkų susirinkimas įvyks panedėlyje, 7 d. kovo, 7 vai. vak., J.
Stančiko svet., 205 E. 115 St. Šiame
susirinkime bus nutaita, kurioje vieto
je pirkti lotai; todėl visi šėrininkai
dalyvaukite.
Bus ir tie įleidžiami
svetainėn, kurie tik žingeidauja Ben
drovės reikalais, kad ir neturi lirų.
— Direkcija.

Bridgeport.
Illinois Lietuvių Pašelpinio Kliubo susirinkimas įvyks snbatoj, Kovo 5 d., 7:30 vakare, 3301 S.

DUOSIU DOVANŲ $100.00 tam, ku
ris suras, arba nurodys kur randasi
Albert Blecher. Prasišalino vas. 18 d.
Jis yra 5*/> pėdų augščio, raupuotas,
geltonais plaukais, mėlynoms akimis,
visuomet iš paniūrų j žemę žiuri ir
visuomet atrodo piktu. Kalba plonai,
bet mažai; gerai moka ^okiškai, virš
35 metu amžiaus. •
JAMES NORVILAS,
Box 297,
Royalton, 111.

Morgan gatvė. — A. J. Lazauskas.

PAJIEŠKAU savo vyro Domininko

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
ko Kliubo mėnesinis susirinkimas bus
nedėlioj, kovo 6 d., 1 vai. po pietų
• Mildos svetainėje, 8142 So. Halsted St.
Visi nariai malonėkite laiku susirinkti
nes yra daug svarbių reikalų ap
svarstyti. — Rašt. S. Kunevičius.

Rusho,, aš manau, kad pyvena Chica
goj ir gal vadinasi po kita pavarde,
kokie 2 mėnesiai atgal, gyveno Kenosha, Wis. Aš esu dideliame varge su
3 metų duktere. Jei neatsišauksi grei
tu laiku, busiu priversta atiduot (luk
teri kitam kam auklėti visai. Aš no’-ėčiau sugrįžt atgal ir gyvent, kaip
ir gyvenom pfrmiaus, tik dėl dukters,
kad nereikėtų svetimiems atiduoti.
Lucv Rushas,
2-000 W. 22 St. 2 fl.

S.L.A. 36-tos kuopos susirinkimas
įvyks nedėlioję, kovo 6 d., “Aušros”
svet., 3001 S. Halsted St. Susirinki
mas prasidės 1:30 vai. po pietų. Bet
norintieji prisirašyti į S. L. A. arba
užsimokėti mokesčius, prašomi ateiti
ankščiau — 1 vai.
PAJIEŠKAU apsiVedimui merginos
—L. Žilvičiutė, Nutar. rašt.
arba našles nuo 30 iki 37 metų am
žiaus. Esu našlys 38 metų turiu 3
Liet. Mot. Dr-jos “Apšvieta” mėne vaikus; turiu grašių ir narna. Mel
sinis susirinkimas įvyks kovo 6 d., 1- džiu atsišaukti per laišką. Kiekvie
mą vai. po pietų, Mark W.hite Square nai duosiu atsakymą. Naujienos No.
parko svet. Visos narės malonėkit*' 221.
susirinkti laiku, kad ankščiaus bai
gusios galėtume dalyvauti taipgi drPAJTEŠKAU apsivedimui laituvaitės
jos tą dieną busiančiam vakare.
merginos
arba našlės be vaikų, nuo
—H. Buchinskienė, Nut. rašt.
22 iki 29 m. amžiaus, ir kad turėtųLiet .Mot. Dr-ja “Apšvieta” stato hiski turto. Aš esu vaikinas 28 m.
scenoje puikią 3-jų veiksmų dtamą amžiaus. Iš Lietuvos Panevėžio apsk
“Rūtų Vainikas” nedėlioj, kovo 6 d. ričio. Katra mylėtų apsivesti ir va
C. S. P. S. svetainėj 1126 W. 18 str. žiuoti Lietuvon gyventi ant ūkės mel
Pradžia 7 vai. vak.— Kviečiame vi džiu prisiųsti savo paveikslą su pir
mu laišku. Atsakvmą duosiu kiekvie
sus dalyvauti.—Rengimo Komisija.
nai. Vaikinų meldžiu nerašyt.
JOHN GAŠLA.
Brigeport. — T. M. D. 22 kuopa
Chicago, III.
rengia draugišką vakarėlį, nedėliojo. 3252 86. Halsted St.,
13 kovo, Mildos svet. ant antrų lubų
Pradžia 7 v. v. Vakarienėje dalyvaus
ATSIŠAUKIU. Buvo “Naujienose”
gerb. Dr. Alseika. Bus dailus progra
mas, šokiai ir vakarienė. Bilietus ga pajieškoma Jono Statkaus, tad šiuomi
lima gauti iš anksto “Naujienose”. atsišaukiu. Gyvenu toj pačioj vietoj
Un i vers ai State Banke, pas baltutį apie 10 metų.
JONAS STATKUS
901 W. 33 St., P. Petraitienę 3233 So
P. O. Box 43,
So. Milwaukee, Wis.
Auburn Avė. Ir pas kuopos narius.
—Komitetas.
Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlės
Choro koncertas bus subatoj, kovo 5
d., Raymond čapelėje, 816 W. 31 St.
Vaikučiai, pasirūpinkit laiku būti ąnt
repeticijų, taipgi visi atvykit ir j extra painokų. Vakarėlis čia pat, turit
subrusti. — A. ž. V. I). Komitetas.

J IEŠKO PARTNERIŲ

PAJIEŠĘAU pusininko, merginos
aria našlės su maža šeimyna, kuri
mj lėtų eiti į saliuno biznį. Meldžiu
greitai atsišaukti, nes pats vienas ne
galiu apsidirbti. Lietuviais apgyventa
vieta.
FRANK VITKAUSKAS,
,
626 W, 18th St.
Town of Lake. — L. S. S. 234 Kuo
Teb:
Canal
4968.
pos mėnesinis susirinkimas bus nedė
* lioj, kovo 6 d., 10:30 v. ryto, Univer
RASTA-PAM&JTA
sity of Chi. Settlemento Club-rume,
4630 Gross Avė. — Visi draugai ir
draugės susirinkite laiku.
PAMEČIAU laikrodėli 14 karato,
—I). Motuz, sekr.
auksinį," tarpe 33-čios ir 31-os gat
vių ant Halsted St. Kas radęs SU18-toji Gatvė. — Liętuvių Politiš grąžįs duobiu $5.00 dovanų.
kas ir Pašeipos Kliubas laikys savo
Atsišaukite
susirinkimą subatoj, kovo 5 d. D. SheROSA ZAMULSKIENĖ,
maičio svet., 1750 So. Union Avė., 7:30
2540 W. 25th Place.
vai. vak. Narių atsilankymas būtinai
reikalingas, nes bus daug svarbių rei
kalų. — A. Booben.
PAMEČIAU aksominį paketbuką
su pinigais, Kovo 3, apie G:30 valandą
Dramatiško Ratelio repeticija (Po vakare tarp 32os ir Wallace gatvių.
nas ir Mužikas) bus panedėly, kovo Kas radote, meldžiu sugrąžinti, busiu
7, Meldažio svetainėj. Visi lošėjai labai dėkinga užtai.
ST. SHIMKUS,
prašomi susirinkt kaip 7:30 v. v,
3127 Union Avė.
—Komitetas.
- ■ ■ .... .

Bridgeport. — “Jaunosios Birutės”
Vaiku Choro repeticija atsibus Mark
White Sųuare sve. sekamą nedėldienį, kovo 6 d., 2:30 vai. po piet.
Rašymo ir skaitymo Lietuvių kalbos
lekcijos prasidės 1 vai. Nuo šio laike}
repeticijos bus laikomos reguliariai
kas nedėldienį. — Valdyba.
Cicero Vakarines žvaigždės Kliubo
mėnesinis susirinkimas bus nedėlioj,
kova 6 d., 1 vai. po pietų, S. Vito
svet., 1347 So. 50th Avė. Malonėkit
visi nariai paskirtu . laiku

kyti.

atsnlan-

— Rašt. A. Tumaviche.

Nedėldienyj, kovo 6 d., 7:30 v. v.
Raymond čapelči (816 W. 31st St.)
bus idomi paskaita su paveikslais,
apie Japonija: apie jas kraštą, gy
ventojus, miškus, ežerus, upes, mies
tus ir tt.
— Juozas Vaitulis.
S. L. A. 185 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks, nedėliok kovo 6, 2 vai.
po niet, Ketharine House svet., 138
Ir Deodore.
Visi nariai malonėkit
atsilankyt paskirtu laiku, nes turim
svarbių reikalų aptarti.
— Fin. Sekr. P. S. Rindokas.
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SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI

PARSIDUODA
barbenu!;
trys
krėslai ir maudynės. Biznis išdirb
REIKIA patyrusio kriaučiaus prie tas per 20 metų. Pelninga vieta.
Savininkas išvažiuoja Lietuvon.
vyriško kostumeriško darbo.
7404H Cottage Grove Avė.
ANTANAS SHIMKUS
2507 W. 47th St.
......... . ......
I--- ------------------- - '•.....
Tel.: McKinley 4011 ’
PARSIDUODA saliunas pirmos klesos, visokių tautų, dauginusia lietu
vių apgyventoj vietoj. Parduodama
REIKIA PARDAVĖJŲ. pigiai.
Priežastis — savininkas ap
žmogų, turintį plačią pažintį leidžia miestą.
2900 So. Lowe Avė.
tarpe savo žmonių, laukia augš-

VYRŲ

-

-----------

................... —-

NAMAI-ŽEMĖ

NAMAI-ŽEMĖ

JAU PAVASARIS ATEINA
PARSIDUODA Michigano valstijoj
ūkė, 37 akeriai dirbamos žemės, 6 ake
riai ganyklos. Yra namai, sodas ir
upiukas. Tik viena mylia nuo mies
telio. Priežastį pardavimo vyro mirtis.
M. GRINIENE,
718 W. 31st St.
Ant pirmų lubų iš užpakalio.

MOKYKLOS

PAVASARIS ATEINA, taisykite
AMERIKOS LIETUVIŲ
plugus ir pirkite šitas farmas su budinkais, gyvuliais ir padargais, Illi
nois valstijoje. Atsišaukite, šiuo ant
rašu :
Mokinama: angliškos Ir lietuviikoa
JOHN GEDCUS,
kalbų,
aritmetikos, knygvedystės, ste
4028 So. Artesian Avė., Chicago, III.
nografijos, typevrriting, pirklybos tei
sių, Suvienyti Valstijų istorijos,
abelnos istorijos, geografijos, politiJEI ATSIŠAUKSITE
kinės ekonomijos pUletystis, dailialašystės
ir tt.
ŠIANDIEN
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Dri
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 0
Mes parūpinsime naują 5 iki 10 valandai.
arba 6 kambarių mūrinį na 8106 30. HALSTED STM CHICAGO.

PARSIDUODA 3 lotai prie daikto,
bet galima pirkti ir pavieniui. Sarai
ir šalygatvei pravesti. Turi būti par
tbs rųšies užsiėmimas. Turinti
PARSIDUODA saliunas lietuvių ir duoti į trumpą laiką. Vieta randa
pardavėjo gabumus, bus sutei airių apgyventoj vietoj. Priežastis si Bolman Parke. Savininką galima
kiama visi patarimai, o vėliau pardavimo patirsite ant vietos.
matyti bile kada.
3600
Emerald
Avė.
J. PETRAITIS,
mą arba dviejų flatų—South
apaikvs pagelbą apgarsinimų va
VALENTINE DRE3MAKING
3233 Auburn Avė.
West side.
jum, Kurie bus lietuvių laikraš PARSIDUODA ąaliunas lietuvių ap
COLLEGES
Tel. Yards 5056
6295
8.
Hahted.
2407 W. Madlsoa,
čiuose. Ši organizacija yra į- gyventoj vietoj, biznis randasi ant
1850
N.
Wc!ls St.
išdirbtas per daug metų. Yra
Gera tansportacija
PADAVIMUI — STEBĖTINAS
steigta, ir jei esi darbininku, tu kampo,
187
Mokyklos
Jangt.
Valstijose.
svetainė dėl susirinkimų arba balių
BARGENAS.
Moko
Siuvimo,
Patternų
Kirpi
rėk susižinojimus su mumis, o ir 4 kambarių pagyvenimas užpakali- Dvi šių dienų puikiausios bungamo,
Designing
bizniui
ir
namams.
;parsiduoda pigiai. Priežastis — low, garu apšildomos, didelis gyve
Su <$200 gali pradėt
mes užtikriname gerą ir nuola je
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
savininkas eina į ktą biznį.
namasai kambarys, vėliausios mados,
Mokslas
lengvais atmokėjlmais.
tinę įplauką. Atsišaukite tuo3436 W. 34th Place.
tikra fireplace, bookcasc, drapanoms
»
Kleson
dienomis
ir vakarais. PaLikusią sumą pagal sutiki
šėpa, čerpinė maudynė, ’/i bloko nuo
jau.
*
reikalaukit
knyg<19s.
PARDAVIMUI grosemė ir dclica- Šv. Kazimįero bažnyčios ir akademi mą.
4 ■
'
Mr. George Nelson,
Tel. Seeley 1648.
tescen. Puikioj, vietoj apgyventa vi jos ,visai prie Marųuette Parko $1.SARA PATEK, pirmininką.
SOUTH AMERICAN
sokių tautų. Pardavimo priežastis— 500 įmokėt, likusius mėnesiniais iš
Atsišaukite
į
Naujienų
moteries liga. Noriu parduoti kuo- mokėjimais. Savininkas važiuoja Eu
TRUST CO.,
ropon. Savastys randasi prie 6625 ofisą klausdami No. 220.
greičiausiai.
So.
Rockwell St., ir 6629 $. Rock10 So. La Salio St.
1380 Dean St., Kampas Bringham St.
well
St. Informacijų matykite:
Phone Armitage 5732
Room 1136.
PARSIDUODA bizniavus medinis
/
JORDAN & CO.
- ------- —------- 1—
Prirengiamoji ir prekybos dėl
namas Cicero, III., arti lietuviškos
2419 W. 63rd St.
suaugusių.
Mokina Lietuvių
bažnyčios, 7 metų senas, rendos ne
PARSIDUODA saliunas. Par Tel. Prospect 8700
ir
Anglų
kalbų;
Grammar
šantis $80.00 į mėnesį. Parduosiu už
REIKIA siuvėjo prie mo davimo priežastį patirsite ant
School,
High
School
ir
Preky
geriausį pasiūlymą. Savininkas iš
bos
dalykų.
Prirengia
prie
kvo
KAM JIEšKOTT KAMBARIŲ jei važiuoja į rytines valstijas. Kreipki
teriškų kostumeriško drapa vietos.
timų
į
‘
visas
augėlesniąsias
mo
gu galima nusipirkti puikų medinį na tės :
10831
S.
Michigan
Avė.
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r.
mą už žemą kainą.' 5 kių kambarių,
2827 W. 40 St., ant pirmų lubų.
nų darbo.
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:30 iki 9:80
elektra, gesas vanoa. Vienas lotas dar
žui. Galima laikvti karves, kiaules,
K. AUGAITIS
GREITAS REIKALAS.
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.
PARSIDUODA saliunas į vištas, žąsis ir kitokius miukšči.is. Naujas
mūrinis su antaukščiu na
3130 W. Harrison St.
trumpą laiką labai pigiai. Savi Yra didelis garadflvs dėl 2-iu auto mas, 4542 So. Francisco Avė., 2 pa
mobilių, tvartas dcl karvės. Randasi gyvenimų po 5 kambarius, vana. 50
ninkas apleidžia .šią šalį.
DRAUGIJOS IR
arti šv. Kazimiero klioštoriaas. Abi pėdų lotas, muro vlštininkas 300 viš
šaukite tiesiog pas savininką. Vieton tų ,1 blokas nuo gatvekarių, Brigh35.58 So. ParnelI Avė.
REIKIA AGENTŲ,
ORGANIZACIJOS
krauti pelnus agentams genaus pirki ton Park. Neikite į vidų be manę.
kurie yra pardavoję Real Estatc, In
pas savininkę’ gausit daug piginus, Aš gyvenu 4545 So. Tahnan Avė. 2-os
surance arba Šerus. Turi kalbėli
PARSIDUODA
Saliunas
su
barais
nes
turi išvažiuoti į Lietuvą, turi būt lubos. Pardavimo priežastis — sena LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
dviem kalbom Matykit Mr. BAIN,
GYSTE: Pirmin. Ant. Rudauskas,
ir biliardiniais stalais, labai geroj vie greitai parduotas.
tvė; parsiduoda pigiai.
Room 1122, 127 N. Dearbom St.
3328
Auburn Avė.; padėjėjas Pet
toj, lietuvių ir lenkų ir kitų tautų ap
PETRAS KIRILAS,
ras
Rudakas,
4306 W. 31st St.; nu
gyventoj.
Biznis gerai išdirbtas.
6821 So. Rockivcll St.
PIRMA PROGA
tar. rašt. Aleks. Margiukas, 811 W.
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
19th St.; fin. rašt. Ant. Pilestokas,
tos.
2723
Emerald Avė.; kasierius Kaz.
1372 Grant St.,
84 akerių farma su 16 kam
Paulauskas,
2334 W. 23rd St.
Gary, Indiana.
PARSIDUODA geriausias ga barių viešbučiu, pilnai įreng
Susirinkimai
laikomi kiekvieno
alradžius seniausioj lietuvių ko- tu. Biznį daroma žiemą ir va mėnesio paskutinę subatą Valen-«
TURIU parduoti penkis nau
čiaus salėj, 1732 S. Union Avė.,
onijoj
Chicagoj.
Visi
įtaisy

sarą,
gražus
sodas.
40
akerių
ga. Atsišaukite tuojaus.
7:30 vai. vak.
Makes « of
jus
“Standard
— — — -^j-nj-uurin -tru-jnr —u-_r-u_r - —_ •’

Leveskio Mokykla

Alexander Black Cloak

172 W. Adams St.

Players.” Parduosiu visai
gini. Atsišaukite:
1421 W. 72nd PI.
8676.

PARSIDUODA akmeninis pa
minklas, randasi ant šv. Kazi
REIKIA patyrusių preserių
miero kapinių.
Atsišaukite
Chicago -Novelty Cloak Co.
2318 So. Leavitt St.
366 W. Adams St.

AUTOMOBILIAI

RAKANDAI
DIDELIS IšARGENAS

PARSIDUODA pigiai Fordas 5 ypa
tų įtalpos, visai naujas tik 3 mėne
VICTROLA
siai kaip pirktas.
Stebuklinga proga porai užvedan
Kreipkitės
čiai
gyvenimą, paaukausiu savo pui
5602 Novvland Avė.,
kius
4 kambarių rakandus, visus
Chicago, III.
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto
PARSIDUODA — Buick 5 ypatų buvo užmokėta $200, parduosiu už
įtalpos touring automobilius, M ode- $75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
lis D-45, gerame stovyje.
lė Victorola, už kurį buvo už/nokėta
3542 Flouraoy St.
$225 už $50, su rekordais ir deiman
Tel. Kedzie 2782 arba Canal 4126 to špilka. Ateikit tuojaus, galite ma
tyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare
PARSIDUODA automobilius Rai ir nedėlioj.
nės 1920 metii modelio 7 sėdynių,
2810 W. Harrison St.
dratiniai špykiai. Visas mažai varto
tas —kaip naujas. Parsiduoda pigiai.
RAKANDŲ BARGENAS
MIKALIUNAS,
x
Pirma
negu pirksit rakandus, atei
2507 W. 47th St.
kite
ir
persitikrinkite
musų dideliame
Phone McKinley 4011
pasiulijime. $200 saiza tikras mahagony forjpgrafas, su dviem sprenEXTRA BARGENAS.
žinom, grajija visokius rekordus, pil
Pardavimui automobilius, 7 sėdy nai gvarantuotas, parsiduoda tik už
nių, vasarinis, viskas po šia mada; $55 su rekordais ir deimantine adata.
parduosiu Už pirmą pasiūlymą arba Rašomasis staj/elis $25. Taipgi gražus
mainysiu ant loto. Ir dar turiu ant pianas.
Vėliausios mados parlor
pardavimo vargonus ant rolų grajija- (fruntinės) getas. Valgomojo kam
mus.
Ir 2 pečius, verdamus ir ke bario setas, miegamojo (bedroom)
pamus, vie<nas ant anglių, kitas ant setas, karpetai (kaurai) ir ant grin
gaso. Ir 2 tajarus, beveik visai nau dų pastatomą lempą, etc., visi kaip
jus ,saiza 34x4. Viskas parsiduoda nauji. Persiduos jums prieinamom
kuopigiausiai.
Kam ko reikalinga, kainom. Nepraleiskit šito bargeno.
meldžiame atsišaukti į trumpą laiką
Gyvenimo vieta
pas savininką. Prežastis pardavimo
1922 So. Kedzie Avė.,išvažiuoju į kitą miestą.
1543 W. 46 St. 1 lubos nuo užpakalio
Reikalaujantiems geriausia proga
Phone Boulevard 9378
Parsiduoda 5 kambarių rakandai ja
bai pigiai, ten pat galima apsigyven
ti. Stuba puiki, elektros šviesa, va
nos, gasas. Pardavimo priožasti::—
greitai
išvažiuoju į Lietuvą.
Savi
PARDUODU 2 show-keisus, soda
water fountain, register, pasienio ba ninką galima matyti, nuo 6 vai. iki 9
ras su veidrodžiu, stiklinis book-keį- vai. vakaro. Nedėlioj per visą dienų
sas, 4 staleliai dcl ice cream parlor ir 3-čios lubos frontas. '
16 krėslų. Parduosiu tik visus ant
MR. P. INČURA.
sykio. Gera proga norinčiam eiti į tą
921 W. 3;;rd Place.
biznį.
1817 So. Union Avė.

PARDAVIMUI *

NAMAI-ŽEMĖ

PARSIDUODA saliunas tirštai lievių ir lenkų apgyventoj vietoj, la
bai graži vieta. Pardavimo priežas
tį patirsit ant vietos.
3404 So. Morgan St.

PARSIDUODA — Bargenas 2-jų
pagyvenimų po 4 ir 5 kambarius mūri
nis namas. Turi būti nupirktas kuoIŠSIREDAVOJA 4 kambarių
greičiausiai. Veikite tuojaus. Kaina
i
flatas ir garadžius. Kam reika
tiktai $4,800.
PAVELCHIK,
lingas tokia flatas, atsišaukite.
PARSIDUODA saliunas ir pulruimis
1948 W. 35th St.
labai pigiai, nes savininkai išvažiuoja
Į Lietuvą. Atsišaukite.
PARSIDUODA LEMONT’Š RESORT
3440 So. Morgan St
VLADAS KVEDERAS,
FARMAf
835 Washington Avė., Racine, Wis.
Iš priežasties mirties esam privers
REIKIA DARBININKŲ
tį parduoti gerai žinomą. (Lemont’s
PARSIDUODA saliunas lietu Resort Farmą, Sodus, Mich.) labai
MOTERŲ
viais apgyventas. Priežastį par- pigiai.
Kreipkitės pas:
REIKIĄ merginų arba jaunų mote davimd patirsit ant vietos.
B. A. LEMONT,
rų dry goodes eutterių, karpyt susiū
9730
Winston Avė., Chicago.
F. DRUKTENIS,
tus audinius. Turi hut patyrę dry
Telefonas Beverly 1671
jrootls retai! arba mail order house.
4301 So. Wood St.
CHICAGO MAIL ORDER HOUSE
2611 Indiana Avė.
PARSIDUODA—BARGENAS.
PARDAVIMUI grosernė ir 40 akerių farma netoli Chicagos su
grūdais ir mašinerijomis.
i
daržovių krautuvė. Su visais gyvuliais,
Tur būt parduota šį mėnesį iš prie
įrengimais, labai geroj vietoj žasties senatvės. Mainysiu ant 5 ar
REIKIA stiprių merginų, 16 metų
ba 6 kambarių namelio Chicagoj ir
ir senesnių dirbti į dirbtuvę ir išmok lietuviais apgyventoji ppielinl- imsiu mortgečių ant farmos ant 5 me
ti pakavimo Parcel Post. Atsišaukite. kėj. Pardavimo priežastis, ne- ti! už 6%.
CHICAGO MAIL ORDER HOUSE
FIRST NATIONAL REALTY CO.
pajiegia biznyj būti.
2611 Indiana Avė.
736 W. 85th St.
j-.

I

Subata, Kovo 5 dieną, 1921

........ ..

3523 ^o. Halsted St.

mai yra naujausios
mados,
sandėlis yra pilnas visokiausių
automobilio dalių, instrumen
tų ir varstotų. Prekyba auto
mobilių dalimis yra gerai iš
plėtota ir neša puikų pelną.
Visos garadžio vietos yra už
imtos ir neša gerą rendą; rendoriai yra augštos klesos pub
lika, didieji lietuvių biznieriai
ir daktarai. Puiki proga geram
biznieriui, kuris nusimano apie
garadžio biznį. Garadžius turi
būt parduotas tuojaus,
lodei
galės
pirmi e j i a įsišauk u šiej i
nupirkti.
W. NORKUS,,
3207 So. Halsted St.

dirbamos. Kaina $12,000, niortgečiaus $5,000; apgyventa lie- A. C. W. of A. LOCAL UNION 269
LIETUVIŲ SKYRIUS: Pirmin.
tuviais ūkininkais.
Ant. Čepaitis, 4812 W. 15th St.,
O. C. MARTENS
Cicero, III.; Vice-pirm. W. Prusis,
2508 N. Francisco Avė.; rašt. Frank
2295 Mihvaukee Avė.
Juozapavičia, 1547 N. Wood St.;
Tel.: Humboldt 779
iždin. J. Katilius, 1635 N. Girard
ILLINOIS FARMOS

vSt.; maršalka J. Dauginis, 1604 W.
North Avė.
Susirinkimai laikomi kas mėnesis pirmą pėtnyčią, 7:30 v. v., Uni
jos salėj, 156-1 N. Robey St.
Chicago.

50 akerių farma,
1 mylia
nu<> miesto, geri budinkai; 4
arkliai, 4 karves, 200 vištų. Ja LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖ: Pirmininkas Juozas Rūta,
vai ir mašinerijos.
Mainysiu
240 W. 51st St.; padėjėjas Ant.
ant dviejų augšti.i namo Chi- Lekniękas, 663 VV. 18th St.; nutar.
rašt. Kaz. Demereckis, 3327 S.
cagoj. Kaina $6,000.

First National Realty Co.,
736 West 35-tii St.

Wallace St.; turto rašt. P. Kuku
tis, 7 W. 23rd St.; kontrolės rašt.
P. Paužolis; kasier. Ant. Antanai
tis; kasos globėjai: I. P. Chuplinskas, II. Fr. Kiaunė; maršalka Kaz.
Vaitkus. — Draugijos susirinkimai
laikomi kiekvieno mėn. antrą subatvakarį A. Urbono salėj, 3338 S.
Auburn Avė.

PARSIDUODA namas prie
Emerald av’e., tarp 29-os ir
PARSIDUODA 4 kambarių 30-os gvių. Kaina $14,000; ge
bungalow ir 2 lotai $3,300 dėl rai apmokamas namas. Atsi TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR
šaukite pas savininką,
5525
greito pardavimo.
SESERŲ, Kensington, III: Pirmi
Ada St.
6819 So. Rockwell St.
ninkas D. Shatkus, 213 E. Ken
PARSIDUODA mūrinis namas 2jų
pagyvenimų. Norėdami sužinoti kai
ną, kreipkitės pas savininką 520 So.
Halsted St. Galima matyti visą die
ną, nedaliomis is paprastą dieną va
karais po 6 vai.
4916 So. Tripp Avet

PARSIDUODA
farma 80 akrų, Wisconsin valstijoj,
15 akrai ariamos, 35 akrai miško, der
linga juodžemė, visa aptverta. Stuba
5 kambarių ir visos kitos triobos
gerame stovyje, Geri įrankiai ir
Parsiduoda su mašinėmašinerija,
rija arba atskirai.

J. CZAPLINSKI,
839 N. Hermitage Avė.,
Chicągo, 111.
BARGENAS
Parsiduoda naujas mūrinis namas
ant IV2 loto, gražiausioj vietoj, šioj
kolonijoj, namas puikiame stovyj. Že
ma kaina, nes noriu greitai parduoti.
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos.
4450 So.Washtenaw Avė.,
2-ros lubos.

FARMOS’.
Kam nubodo fabrikantams vergaut,
pirkit farmas, o nematysit bedarbės.
Tamistoš gyvenimas bus užtikrintas
ant visados. Amerikos pinigai augščiausi už viso pasaulio, o žemė brangs
ta. Daugelis nori pirkti farmas, bet
nežino kur pirkti. Pirkit Naujoj lie
;uvių, Michigano valst. kolonijoj, čia
tikra Lietuva. Gali gyvent visai nevartodamas svetimos kalbos. Mes turimo lietuviškus turgus, piknikus,
draugijas ir 1.1. Musų tarpe yra ir
ęerai turtingų lietuvių ūkininkų. Rei
calui prisiėjus, nereikia kreiptis prie
svetimtaučių. Savo tarpe turime vi
sokių mašinerijų, inžinų, malūnų ir t.t.
Norėdami pirkti farmą, kreipkitės prie

manęs ūkininko, o ne prie agento.
Saugokitės tų, kurie ateina į stubas
ir vadina važiuot ant fannų, nes ki
taip atrasit, negu buvo pasakojama.
Saugokitės tų, kurie neša į stubas lai
mę. Pirkit patys be agentų, per ge
rų žmonių patarimus, su kuriais gy
vensit susiedijoj. Tada nereikės sa
kyt, kad agentas apgavo ant $1,00'0
ar daugiau. Norėdami platesnių infor
macijų kreipkitės šiuo antrašu:
K. DAUNORAS,
Box 7,
Custer, Mich.
P. S. -Klausdami informacijų, pa-žymėkit 'kiek pinigų turit, tai bus
lengviau suteikti tikras informacijas.

PARSIDUODA du gyvenami
po du augštu namai. Bargenas.
Turi būt parduota tuo
jaus. 213-215 100-th PI. Savi
ninkas bus subatoj po pietų ir
nedėlioj

sington Avė.; padėjėjas I. Urbutis,
10520 Indiana Avė.; iždininkas I.
Ivanauskas, 122 E. Kensington Av.;
prot. rašt. P. Grigula, 10449 Weritworth Avė.; turto rašt. W. Dargia,
10520 State St
Susirinkimą* laikomi kiekvieno
mėnesio pirmą pėtnyčią F. Shedvillo svetainėj, 841 *E. Kensington
Avė.

PARDUODU ŪKĘ.
80 akerių: 65 akeriai dirbams; 88 RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. IR P.
KLIUBAS: pirmininkas A. Kadzeviki 40 akerių apsėta rugiais, 10 ake
skis, 1217 N. Hoyne Avo.; nut. rašt.
rių dobilais, o kita galvijams ganyk
J.
Makrickas, 2014 Fowler St.; ižd.
los, geroms tvoroms aptverta. 4 kam
M.
Beiga, 2228 Carver St.; fin. rašt.
barių su skiepu stuba, nauja bamč
J.
Radišauskas, 1712 N. Lincoln
30x48, 2 metai statyta, galvijam kute
St.
—
Susirinkimai laikomi pirmą
16x25, kornams šantė 30 pėdų Igio.
jį ketvergą kiekvieno mėnesio Liuovištininkas 12x14, šantė malkoms ir an
sybės Svet., 1822 Wabansia Avė.,
glims. Ant visų budinkų perkūnsar
7:30 vai. vak.
giai. Stuboj telefonas, 4 mylios nuo
Luther, Mich. miesto, jaunas sodas.
Parduosiu su gyvuliais ar be, su grū LIET. KRIAUČIŲ KLIUBAS SAVI
TARPINĖS PAŠALPOS: pirminin
dais ar be, kaip kas norės. Žemė lygi
kas J. Bačiukas; padėjėjas J. čiKaina $4,000 be gyvulių; $2,000 cash,
vinskas; nut. rašt. X. Shaikus, 1557
likusius lengvais išmokesčiais. Pirkęs
Girard St.; turto rašt. K. Labanau
nesigailės, nes tai nepaprastas bargeskas, 1515 N. Wood St.; kontr. rašt.
nas. Informacijų kreipkitės:
A. Šimas, 1835 Wabansia Avė.;
XAVER ZANDER,
kasier. J. Dauginis, 1604 North Av.;
Luther, Mich.
kasos globėjai: T. Kubelius ir F.
Guzikauskas; maršalka F. Adomai
STOCK’AI—šĖROS
tis; daktaras kvotėjas Dr. A. Mont
vid, 2121 Westem Avė.
ŠERAI.
Noriu greitu laiku parduoti keletą
Naujienų Bendrovės Šerų. Parduosiu CHTCAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA
SAVITARPINES PAŠALPOS: pir
pigiai. Norintis kreipkitės laišku se
mininkas J. Ascilla, 1429 N. Wood
kančiu antrašu:
St.; padėjėjas J. Mickevičia, 1414
J. AČIUKAITIS,
N.
Paulina St.; nut. rašt. X. Shai1643 N. Lincoln St.,
Chicago, III.
kus, 1557 Girard St.; turto rašt.
V. Briedis, 1049 Marshfield Avė.;
MOKYKLOS
kontrol. rašt. A. Vilis, 2244 Charleston St.; kasier. J. Degutis, 3913
Division St.; kasos globėjai: J. Radišauskas ir F. Guzikauskas; mar
MA5TER
šalka J. Dauginis, 1604 North Av.;
SYSTEM
dakt. kvot. Dr. A. Montvid, 2121
B9K
N. Western Avė.

Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpt

mo ir Desijrning ,Mokykla

Musų sistema ir mokymo budu ji.
trumpu laiku ibnokidte tiso tmato
Mes turime didžiausius Ir gėriai
sius kirpimo, designing ir aiuvim
skyrius, kur kiekvienas gauna gero
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose malini'
raromos elektros jiega.
Kviečiame kiekvieną ateiti by-ta.
riuo laku, dieną ar vakarais, pasllb
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygą.
Paterns daromos sulig miaros. v*
<oklo stiliaus Ir didžio ii bat kurio
madų knygos.
MASTER DESTGNING SCHOOU
190 N. STATE STREET, CIŲCAGt
Kampas Lake St., ant 4-tą lubą.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KU TARYBA: — Pirmininkas J. P.

Markus, 1739 S. Halsted; Raštin. J.
Vilis. 2588 Charleston St.; Iždinin
kas S. DanilaviČia, 1617 Winchester
Avė.

LIETUVIŲ POLITIŠKAS IR PAŠELPOS KLIUBAS: — Pirmininkas
Frank Seilius, 1920 S. Halsted St.;
Vice-pirm. Ant. Salemonaviče, 3333
S. Halsted St.; Nutarimų rašt. Ant.
Booben, 3231 Emerald Avė.; Turto
rašt, Juozas Blauzdis, 4414 S. CaUfomia Avė.; Kontr. rašt. St. Jarembauskas; Iždininkas Kaz. Chepulis. — Susirinkimai laikomi pirmą
subatą kiekvieno mėnesio D. Shemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

