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Okupuoja tris Vokiečių miestus
Vokiečių delegacija grįžta 

Berlinan
Neaiškios žinios iš Rusijos

Panama ir Costa Rica susitaiko
Talkininku kariuomenei 
įsakyta užimt tris pasie

nio miestus.
Tai padaryta po to, kai tapo 

atmesta naujieji Vokiečių 
pasiūlymai; įsakyta užimti 
Dusseldorfą, Duisburgą ir 
Ruhrortą.

LONDONAS, kovo 7. — šį 
vakarę čia oficįaliniai pareikš
ta, kad ryto talkininkų kariuo
mene patrauks gilyn į Vokie
tiją. Tai daroma sąryšy su 
talkininkų nutarimu uždėti 
reikiamos Vokietjai pabaudos 
dėl savo pareigų neįšpildymo 
kontribucijos išmokėjimo klau
simu.

šiandie po pietų, kai Vokie
čių delegacija išėjo iš konfe
rencijos posėdžių kambario, 
Anglų, Francuzų įr Belgų 
premjerai pasiuntė įsakymų 
telegrafu, kad ncvilkinant bu
tų užimta trys Vokiečių mies
tai — Duisburg, Ruhrort ir 
Dusseldorf. t | k

Vokiečių delegacija Vokieti
jon sugrįž ryto. Uždarius 
konferencijos posėdį. Vokiečių 
delegacijos nariai ĮKisisakė, jo- 
gei jie neesą įgalioti jokių kitų 
pasiūlymų duoti ir reiškė pa
sigailėjimo tuo, kad talkinin
kų kariuomenė jau traukianti 
Vokietijon.

Po to, kai premjerai pakvie
tė maršalą Foch ir maršalą 
Wilsonę atvykti jų posėdin ir 
dalyvauti diskusijose, kad pa
sitarus apie priemones, kurių 
teks stvertis, talkininkų kariuo
menės komanduotojains, esan
tiems Pareiny, buvo pasiųsta 
visų reikiamų instrukcijų. Ry
to talkininkų įgaliotiniai ir vėl 
laikys posėdį, kad pasitarus 
apie tolimesnes Vokiečiams 
palenkti priemones.

šiandie pranešta, kad vienas 
Anglų kariuomenės batalijomis 
jau esąs gatavai pasicuošęs 
eiti į Dusseldorfą, gi Francu
zų ir Belgų kareiviai laukia į- 
sakymo, kuris pasiųs juos į 
Vokiečių teritoriją.

Kaip kad Anglų premjeras 
Lloyd George praeitą seredą 
pranešė, sutartosios Vokiečiams 
antdeti pabaudos yra sekamos:

Talkininkų kariuomenė už
ims pramoningiausius Vokie
čių miestus, esančius už Rei
no upės — Dusseldorfą, Duis- 
burgą ir Rithrotą.

Kiekviena talkininkų valsty
be galės antdeti įvežamoms iš 
Vokietijos prekėms tokių mo
kesčių, kurių ji ras esant rei
kalinga.

Visu Reino upės pakraščiu 
bus įsteigta siena muitinių, ku
rias kontroliuos patys talkinin
kai.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis iš 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų j| perskaityti. Num. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82 
83, 34 ir 85. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

Vokietijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Simona sako, kad 
Paryžiaus konferencijoj nu
statytieji reikalavimai tuo 
tarpu Vokiečiam esą nepri
imtini. /
LONDONAS, kovo 7. — Vo

kietijos. užsienio reikalų minis- 
teris Simons šiandie talkinin
kams pranešė, kad su tais kon
tribucijos reikalavimais, kurie 
buvo nustatyti Paryžiaus kon
ferencijoje, jisai sutikti negalįs.

Vis dėlto, Vokiečiai pataisė 
savo originalį atmetimą talki
ninkų reikalavimo. Pataisė se
kantis kontr-pasiulymais

1. Vokiečiai sutinka su pen
kiomis motinomis kontribuci
jos išmokėjimo sąlygomis, ku
rių reikalavo talkininkai (Tal
kininkai reikalavo, kad šitie 
išmokėjimai butų atlikti bėgiu 
keturiasdešimts dviejų metų).

2. Sutinka mokėti 12 nuoš. 
nuo savo eksporto ta sąlyga, 
kad Vokietijai butų leidžiama 
užtraukti paskolą; kad augš- 
tesnioji Silezija butų ĮNilikta 
Vokietijai ir k<xl komerciniai 
suvaržymai, kurie andeti Vo
kietijai, butų panaikinti.
Atsižada nustatyti sumą kon

tribucijos.
Simons pareiškė, kad, atsi

žvelgiant į skirtingumą nuo
monių tarpe pačių Vokiečių, 
buvę reikalinga išsižadėti su
manymo galutinai nustatyti 
pilną sumą kontribucijos.

Pasak jo, Vokieči » šitą savo 
nusistatymą nutarę pakeisti ki
tu, būtent, kad butų padaryta 
provizionalinė sutartis, kuri 
leistų kiekvieną atskirą sumą 
išmokėti bėgiu trijų ar penkių 
metų.

Talkipinkų pasiūlymas, rei
kalaująs antdeti Vokiečių eks
portui 12 nuoš. mokesčių, esąs 
nepraktingas, vis dėlto, Vokie- 
'čiai jį priimti sutiksią.

Simons pareiškė, kad jiegu 
talkiniknai sutiktų šitą Vokie
čių pasulymą priimti, tuomet 
pastarieji paskirtų tam tikrą 
ekspertų komisiją, kuri kartu 
su talkininkų įgaliotiniais pa
ruoštų reikiamą sutartį it pas
kui, kaip greitai, bus galima, 
nustatytų kontribucijos išmo
kėjimo sumas, kurios butų iš
mokamos bėgiu trysdeŠLints 
metų.

Beto, jis pareiškė, kad jiegu 
talkininkai jau dabar nustaty
tų visą reikalaujamosios kon
tribucijos sumą, Vokiečiai no
rėtų gauti vieną savaitę laiko, 
kad šituo klausimu jie galėtų 
pasitarti.

Prašė priimti pasiūlymus.

Prašydamas, kad jo pasiū
lymai butų priimti, Simons pa
reiškė:

“Jeigu tamstos norėsite, kad 
pilna kontribucijos suma butų 
nustatyta tuojaus, aš norėčiau, 
kad visa tai butų aidėta vie
nai savaitei laiko. Tai dėlto, 
kad turėjus progos asmeniškai 
pasitarti su musų kabineto na
riais.

“Mano supratimu, yra labai 
svarbu tai, kad tari) Vokietijos

Milžinas, kuri valdo ny kštukai.

ir talkininkų neturėtų vietos 
joki nesusipratimai. Jeigu esa
ma didelio skirtumo tarp tos su 
mos, kurią nustatė Paryžius, 
ir tos, kuria siuto Vokiečiai, 
tatai negali b liti išaiškinta tuo, 
busią mes turime tikslo apsi
lenkti ar dagi paniekinti pačią 
sutartį. Tatai, turi būti aiški
nama tuo, kad esama skirtu
mo tarp apskaitliavimo ir to, 
ką Vokietija pajėgia išmokė
ti“.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 8, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Neaiškios žinios iš 
Rusijos.

Vienos žinios skelbki, kad su
kilimai Rusijoje plėtojasi, 
kad Petrogradas degąs, ki
tos, kad tenai esą ramu.

LONDONAS, kovo 7. — Cen
tral News Korespondeiitas, 
esantis Finlendijos sostinėj 
Helsingforse, praneša, kad te
nai esą gauta žinių, jogei nuo 
praeito vidurnakčio Petrograde 
dedasi laibai rimtų įvykių. Pra
nešimai sako, kad daugelis re
zidencinių ir biznio distriktų 
esą liepsnose. Dar pastebima, 
kad sovietų valžia siunčia iš 
Maskvos į Petrogradą didelius 
kariuomenės būrius — tvarkai 
atsteigtų.

PARYŽIUS, kovo 7. — Gau
tomis iš Viborgo žiniomis, 
Kronštadto jurininkų būriai iš
viję iš Oranienburgo bolševikų 
jėgas. Kalbamasai miestas 
randasi prie Finlendijos užla
jos, devyniolika mylių į vaka
rus nuo Petrogrado.

Nevos upe plaukioja karo 
laivai ir sodina jurininkus 
Petrograde, kur dalis garni
zono esanti sukilus prieš so
vietų valdžią ir prisidėjusi prie 
sukilėlių.

Sakoma, kad kita dalis gar
nizono bėganti linkiui Gatči- 
nos, apie trysdešimts mylių į 
pietryčius, kur esanti vyriau
sioji bolševikų kariyomenės 
kvatiera ir pats karo mibiste- 
ris Leonas Trockis.

Leninas pasirengęs bėgti.
Vitos laikraštis Malin iš

spausdino gautą iš Hevelio ži
nią, kuri saiko, kad sovietų 
vadai esą labai nusigandę, ir 
kad bolševikų premjeras Leni
nas bei Trockis pasirengę bėg
ti.

Voronežo ir TambOvo guber
nijose, pietinėj Rusijoje, anti- 
bolševilkų vadas Antonoff, sa
ko, vadovaująs 50,000 apsigink
lavusių kaimiečių ir laikąs sa
vo kontrolėj tas dvi guberniji.

Eiffel’io bokštas šiandie po 
Įlietų pagavo bevielini'į prane
šimą, kad dvidešimt penki so
vietų valdžios komisarai, ku
riuos apleidę jų karei visai, ga
vo pabėgti j Estoniją.

Francijos užsienio reikalų 
ofisais šiandie paskelbė bevielį 
pranešimą, kur sakoma, kad 
Krasnaja Gorka garnizonas 
persi metęs antidiolševikų pu
sėn.

Maištininkai užėmę Pskovą.
Pranešta, kad Pskovo mies

tas, esantis prie Estonijos rir- 
bežiaus, jau užimtas sukilėlių. 
Pasak kito bevielinio praneši
mo, komisarai Zinovjevas ir 
Kaleninas bei keli kiti bolševi
kų komisarai, esantys Petro
grade, bandę pabėgti, bet tapo 
pagauti Viborge. Gi kai kurie 
kiti pranešimai sako, kad so
vietų valdžios legacijų užsie
niuose viršininkas, Maxi'ms Lit- 
vinovas, išsiėmęs ytin daug 
pinigų iš Revelio banko ir, į- 
sėdęs laivan, kažinkur iškelia
vęs.

Visi sukilę prieš sovietų 
valdžią.

HELSINGFORS, kovo 7. — 
Rusų unijinė žinių agentija

...

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, Kovo 7 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 svaras ................... $3.90
Austrijos 1 svaras.................... $0.22
Belgijos 100 frankų už ....... $7.48
Danijos 100 kronų ............... $16.90
Finų 100 markių ................... $2.95
Francijos 100 frankų................ $7.24
Italijo 100 lirų ....................... $3.71
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.70
Lenkų 100 markų ............... $0.12

Norvegų 100 kronų...............$16.05
Olandų 100 guldenų................ $34.15
šveicarų 100 frankų ........... $16.75
Švedų 100 kronų ................... $22.85

1 Vokiečių 100 markių ........ .1 $1.70 

praneša, kad didžiojoj Rusijos 
tvirtovėj, Kronštadte, prieš so
vietų valdžią sukilę visų kle- 
sų žmonės. Suorganizuota re
voliucinis komitetas, kuris vė
liau liko laikinąja valdžia. Ko
miteto nariai susideda išimti
nai iš jurininkų ir darbininkų, 
nepriklausančių jokiai politinei 
partijai.

Agentija sako, kad laikinoji 
valdžia paskelbusį savo progra
mą, kur be kita reikalaujama 
sušaukti Steigimąjį Seimą ir 
gražinti laisvą prekybą tarpe 
pavienių piliečių.

Skelbia maištininkų vadus.
LONDONAS, kovo 7. — 

Šiandie gauta iš Maskvos be
vielis pranešimas, kuris sako:

Sukilimo Petrograde vadai 
yra Pelričenko, Jakovlenko ir 
Savčenko, Sergei Savčenko su
nūs; kapitonas Vladimir Bur- 
cev; inžinierių Oryškin ir po
pas Putliu. Nors variausiuo
ju sukilėlių vadu ir skaitoma 
generolas Kozlovskis,. bet to- 
kis jisai neesąs. Sovietų val
džia areštavus du kalbamojo 
generolo broliu, kurie mokįnę- 
si Petrogrado jurininkų mo
kykloj.
Petrograde esą ramu, sako 

Maskva.
BERLINAS, kovo 7.

Šiandie po pietų gautas iš Pe
trogrado bevielis pranešimas 
sako, kad vyriausiame kontr
revoliucinės netvarkos centre, 
Petrograde, praeitos nedėlios 
naktį buvo ramu, ir kad so
vietų valdžios komisaras Zi
novjevas pilnai kontroliuoja 
miestą.

Petrograde vis dar veikia ka
ro stovis. Maištininkų vadas 
Kozlovsiky, kol kas, savo ran
kose tebesilaiko Kronštadtą.

Sdvietų valdžia padėtį skai
to esant neliek pavojinga, kiek 
komplikuota-painia. Sako, kad 
prie Leniną ir Trockį išėjusios 
keturios' skirtingos kontrrevo
liucionierių grupės, būtent: 
Kronštadto jurininkai, Kozlovs
kio vadovaujami; Petrogrado 
socialistai, kurie reikalauja de
mokratijos; Maskvos anarchis
tai, kurie nepripažįsta jolkios 
tvarkos, ir antibolševikinis kai
miečių judėjimas.

Panama ir Costa Rica
susitaiko.

Susitaikymo reikalavo Jungti
nių valstijų valdžia; Panama 
esanti nepatenkinta.

RALROA, Panama, kovo 7. 
—Panamos respublikos prezi
dentas Portas šiandie be kita 
pareiškė, kad toji respublika, 
kadir nevisai patenkinta, vis 
dėlto, pribusianti Jungtinių 
Valstijų valdžios pasiūlymą — 
užbaigti kilusį tarp jos ir Cos
ta Rica respublikos ginčą gra
žumu, derybomis, kuriose tar
pininkausiančios Jungtinės 
Valstijos.

Apie tai, kad Jungtinių Vals
tijų tarpininkavimą priims ir 
Costa Rica respublikos val
džia, nėra jokios abejonės. 
Šito ji pati yra reikalavusi.

Ginčas tarp tų dviejų res
publikų kilo delei vįenos aps
krities, Coto. Tą aĮisIkritį sa
vinas! ir Costa Rica ir Pana
mos respublika. 1914 metais 
delei to buvo užvesta tarybos, 
kuriose taipjau tarpininkavo 
Jungtinės Valstijos. Tuomet 
Coto sritis buvo pavesta Costa 
Rica respublikai. Ret Panama 
nesutiko,.ir iki šiol tą sritį lai
kėsi sau.

Tolyn nuo taikos.
Sako, kad Hardingas nusistatęs 

prieš Vokietiją.

WASHINGTON, kovo 7. — 
šiandie čia patirta, kad nauja- 
sai Jungtinių Valstijų preziden
tas Hardingas, delei įvykių 
londoniškėj konferencijoj, esąs 
labai nepatenkintas Vokietija, 
kuri nenor priimti talkininkų 
reikalavimus. Galimas todėl 
daiktas, jogei visa tai prives 
prie to, kad užmezgimas drau
gingų santykių su Vokietija ir 
vėl nekuriam laikui bus ati
dėtas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., March 8, 1921 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Anti-bolševistinis sukili
mas Siberijoje.

Kareiviai ir kaimiečiai nori nu
versti Čitos valdžią.

TOKIO, kovo 7. — Vietos 
laikrašti žiži Šimpo šiandie ga
vo iš Vladivostoko pranešimą, 
kad tau miestan šiomis dieno
mis atvykę keli žmonės iš ry
tų Siberijos bolševis tinęs res
publikos sostinės, Čitos. Jie 
saiko, kad toje respublikoje ei
nąs priešsovietinis judėjimas, 
kuriame dalyvauja kareiviai ir 
kaimiečiai. Revoliucinis judė
jimas pra sidėj ęs Čeliabinske, 
Tobolske ir Omske.

Atsisako grąžint antros 
klesos teises.

Milwaukee socialistų dienraš
čiui atsisakoma gražinti ant
ros klesos teises.
WASHINGTON, kovo 7. — 

Augščiausis teismas šiandie at
sisakė panaikinti buvusio ge
neralinio pašto viršininko Bur- 
lesono patvarkymą, kuriuo 
Mikvaukee socialistų dienraš
čiui, The Milwaukee I^eader, 
tapo atimta antros klesos tei
sės.

Kaip jau žinoma, Mihvuukee 
Lead'er’ui antros klesos teisės 
tapo atimta 1917 metais neva 
dėlto, kad tasai dienraštis nu
sižengęs prieš špiomačo įsta
tymą. Dienraščio leidėjai tuo
met užvedė bylą. Atatinkamie
ji kortai Buirlesono patvarky
mą užgyrė. Dabar tą patį pa
tvarkymą užgyrė ir pats augš
čiausis teismas.

LIETUVOJE
Cbicagos žydų laifkraščio 

“Forverts” korespondentas N. 
Šifrin kabeliu iš Berlino, kovo 
5, praneša

Kovo 15 dieną prasidės re- 
guliarinis susisiekimas orlai
viais tarp Maskvos-Kauno-Ber- 
lino.

—Lietuvos žydų tautinė tary
ba paskyrė milijoną markių 
Lietuvos beturčių vaikams šelp 
ti.

—Vilniaus srities žydų at
stovų konferencijoj nutarta, 
kad balsavome dėl to, ar Vil
nius ir jo sritis turi priklau
syti Lenkams ar Lietuvai, žy
dai visur turi pareikšti, kad 
jie yra Lietuvos piliečiai.

—Visi Vilniaus lenkų laik
raščiai tvirtina, kad Lenkija 
esanti nusprendus pavartot vi
sų įmanomų priemonių, kad 
prijungus Vilnių prie Lenkijos.

Marins Airijos 
gyventojus.

Valdžia sako, kad ji marinsian
ti badu West Kerry gyvento- 
jus.

DUBLINAS, Airija, kovo 6. 
—Vakar čionai oficialiniai pa
reikšta, kad valdžia uždėsianti 
blokadą ant Wes Kerry aps
krities gyventojų, jeigu tenai 
atsitiktų “kas nors nepapras
ta”.

Militarinčs policijos viršinin
kas apie tai paskelbė proklia- 
maciją visuose apskrities laik
raščiuose, kur sakoma, kad 
militarinė policija neleisianti 
gabenti į tą apskritį maistą, 
jeigu kokiu nors budu bus da
roma trukdymų militarinčs 
policijos kelimuisi iš vienos 
vietos kiton — darant skersai 
kelią kasinius ir 1.1.

Ar šituos “trukdymus“ da
rys patys tos apskrities gyven
tojai ar ne — valdžiai, matyt, 
visa tai negalvoj.

Naujas Valstybės sekre
torius nepatenkintas.

Pagraudeno laikraščių kores- 
pondentms, kad jie susilai
kytų nuo , “neautorizuotų 
publikacijų”.

WASHINGTON, kovo 7. — 
Naujasai valstybės sekretorius 
Hughes šiandien visiems va- 
šingtoniškiams laikraščių ko
respondentams davė persergė
jimą, kati jie ateity butų at
sargesni ir neskelbtų neautori
zuotas žinias. Valstybės sek
retorius esąs labai nepatenkin
tas, kad laikraščių korespon
dentai vakar paskelbė žinią 
apie tas notas, kurios buvo pa
siųstos Panamos ir Costa Rica 
respublikų vaklžionfs. Netiek 
dėlto, kad visa tai buvo pa
skelbta viešaį, kiek dėlto, kad 
korespondentai pareiškė, jogei 
abidvi notos esančios panašios 
viena kitai. Oficialinio įga
liojimo skelbti apie tų notų 
turinį laikraščių koresponden
tai neturėję.

Graiku kariuomenė 
pradėjusi naują 

puolimą.
Sako, dviejose vietose užpuo

lusi nacionalistų kariuome-

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
5. — Čia gauta patikėtinų ži
nių, kad Smymos fronte pra
eitą ketvergę graikų kariuo
menė dviejose vietose užpuolu
si Turkų nacionalistų kariuo
menę. Kol kas visa to smulk
menų dar negauta ir todėl mū
šio daviniai čia dar nežinomi.



j Kas Dedasi Lietuvoj !
JŪŽINTAI, Rok. apsk.

Nauji degtindariai. Einu 
karią*aš pašilių, Mažonių sod
žiaus lauku ir žiuriu — krū
muose durnai rūksta. Atsime 
nu iš šventos Istorijos, kaip 
Mažiešius, išėjęs iš Egipto pa
matė degantį krūmą ir išgir
do balsą: “nusiauk kojas, nes
čia šventa vieta”. Aš manau, simai jau buvę 
kad ir aš išgirsiu balsą, ku
ris nurodys kelią, kaip išeiti 
bežemiams ir mažažemiams 
iš vargingo gyvenimo. Priėjau 
artyn ir radau Mažonių ir Pa
šilės sodžių mažažemius ūki
ninkus, varančius degtinę. Mat 
pernai valdžia Jūžintų ir Tar
navęs dvarus išnuomavo ma
žažemiams ir bežemiams, da
vė ir sėklos. Tai dabar jie iš 
IMiskutinio svarelio išvarys deg
tinę, o paskui vėl valdžios pra
šys. — (L. Uk.)

BAGOTOJI, Vilkav. ap.
Pereitų metų gruodžio 19 d. 

plėšikai užpuolė ūkininką M. 
B.

Pirmiausia 2 apsiginklavę 
plėšikai įėjo trobon ir parei
kalavo visų ten esančių pa
kelt rankas. Paskui vienas iš 
plėšikų užputę žiburį, o tuo 
laiku įėjo ir trečias jų (Irau-

ir išsiėmę virves ir norėjo su
rišti namų savininką ir kitus.

Pasinaudojęs tamsa ūkinin
kas turėjo progos' išmušti lan
gą ir pabėgti. Šokant jam per 
langą plėšikai šovė į jį. bet 
nepataikė. Ištrukus ūkininkui, 
plėšikai apleido namus. Ryto
jaus dieną du iš plėšikų buvo 
sugauti.

sų 
što
na
iš
nei

“Eltos” žinios.
[Paštu per Lietuvos Informacijų 

Biurą VVashingtono]
Kaunas, 1. 27. Grįžtant 

belaisviams iš lenkų, 
Apsaugos ministerija
daug ‘prašomų išreikalauti 
yt'nkų valdžios jų imant į 
jsvę, ir nelaisvėje išplėštą

piešimuose kartu su kareiviais 
dalyvavo ir lenku karininkai, 
k. a. iš vyresniojo medicinos 
felčerio B. Vilkaičio, imant jį 
į nelaisvę netoli Bodimės

ko vyresnysis leitenantas 
ručnik) atėmė pinigus, 
rodėli, visą felčerio instrumen
tų rinkinį ir kitus daiktus, o 
vėliau tik to paties pulko ka

ko.
Vilnius, 1. 27. “Vilenskij 

Kurjeri* praneša, kad nauja 
laikinoji valdomoji komisija

pasistačiusi tikslą išimtinai
laikino administratyvinio vei- 

• kimo ligi sušauksiant Vilniaus 
seimą. Toks nutarimas buvęs

Varšuvoj ir tame fakte tauti
ninkai demokratai nuinatą sa
vo įtakos vaisius.

Artimiausis ir veik vienati
nis Vilniaus laikinosios valtlo-

šaukti seimą. Vilniaus seimas, 
lenkų dešiniųjų grupių tikini
mais, busiąs plebiscitinis. Tuo

I

budu laikinosios valdomosios 
komisijos darbuotė busianti 
dar labiau susiaurinta, nes jai 
neteks įnešti į seimą jokių 
įstatymų projektų.

Todėl esą numatoma, kad 
naujoj valdomojoj komisijoj 
nesusipratimų ir ginčų nebu
sią, nes visi svarbesnieji klau- 

išspręsti ir
priimti tam tikri "nutarimai 
pirm susidarant tai komisijai.

Vilnius, 1. 27. “Vilenskiji 
Kurjeri* pranešimu, Varšuvos 
laikraščių žinios, kad buk Vil
niaus žydų gyventojų dalis, 
nežiūrėdama bendruomenės 
nutarimų, dalyvausianti rinki
muose į seimą, (įsą be pagrin
do.

Ryga, 1. 27. Gautomis žinio
mis, lietuvių latvių trečiųjų 
teismo sienoms išspręsti ant
rojo sienų sekretoriaus pako
misijų paskirstė ginčijama viep
tas į tris rajonus ir išskyrė iš 
savo tarpo tiems rajonams tris

pakomisijėles, kurios sausio 
27 d. išvažiavo į vietas statis- 
tiniems daviniams patikrinti. 
Į rajoną Pikeliai — Žagarė iš
važiavo inžineris Vizbaras- ir 
iš latvių puses Feldmanas; į 
Žeimelio — Radviliškio rajo
ną — musų atstovas Sabaliau
skas ir latvių atstovas Bergas; 
į Aknistos valsčių ir Kurši 
kampą j vakarus nuo Akniy- | 
tos — prof. Bielskus ir lat- i 
vių inžineris Aroneets. Tos pa- | 
komisijėlės nedarys jokių | 
sprendimų ir neklausiuos žmo- f 
nių norų, tik patikrins etno- Į 
grafinius ir ekonominius sta- f 
Ostinius davinius nustatyto
mis instrukcijomis.

NAUJIENOS, Chicago, UI. 
.....  II.............. - ...................................... ....... ......
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Kaio GalimaB A:

(Jtarninkas, Kovo 8 d., 1921

AR MYLI MUZIKĄ?
BETMOVKMO muttM kon- 

Berrato rijoje mokinamai Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muziko a istorija 
ir harmonija. Baigusiame ii- 
duodami diplomai; Įstoti galima 
visuomet.

Antanas S. Pocius, 
Vedėjas

3259 So. Halsted Str, 
Tai.: Boulevard 9244

i

fRENCH LINE
Tiesiai L

New York j Hamburgą 
Dubeltavais šriubais laivo 

NIAGARA
Išplauks Utarninke, Kovo 15 d.

Kabineto ir trečios klesos kainos 
.anai prieinamo*.

Atsišaukite prie arčiausio vietinio
French Lino agento

GERIAUSIA
PAREMTI SAVUS

LIETUVOJE
■

lti. Randolph 2898
A. A.SLAKM 

ADVOKATAI 
Oflaaa ridurmleętyji 

ASSOCIATION dLDO.
lt So. U Šalie St 

Valandos i 9 ryto Iki 5 po plati. 
Panedlliali Iki 8 vakare.

Namų Tel.i Hyde Park 8395

V. W. Rutkauskas
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 224
x Tai. Oeatral 6390

ak.: 812 W. Mrd St. Okai 
Tat Yard* 4681.

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

Lietirin Advokatai
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.

Phone Yards 1053 
Dienomis: Room 518 — 155 

N. Clark St., 
Tai. Randolph 8507.

Pinigas Lietuvoje šiandien yra labai reikalingas. Ūkininkas, darbinin- g 
kas, amatninkas ir kitokių luomų žmonės be pinigų negali gerai savo reika- g 
lų išvesti, neturi progų savo būvio pagerinti ir daug kitų gyvenime reika- g 
lingu dalykų įgyti. 1 • , ’ j

Amerikos lietuviai gausiai siuntė piniginės paramos saviemsiems į Lietu- § 
vą prieš karą, siuntė karo laiku, nors ir sunku buvo su Lietuva susisiekti, g 
siunčia ir dabar, nes kiekvienas amerikietis žino ir supranta, kad be pinigu g 
skurdu ir nejauku Lietuvos jaunam piliečiui iš po karo griuvėsių kilti.

Lietuvos atstatymas remiasi ant Lietuvos žmonių gerbūvio. Turės Lie- g 
tu vos žmonės išgalių savo laukus apdirbti, namus sutaisyti, reikalingų ukiui g 
įrankių įgyti, rasis darbininko kišeniuje tūkstantis kitas auksinų, bus pramo- g 
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 g 
prisidėti Amerikos lietuviai, siųsdami pinigų savo giminėms ir pažįstamiems, g 

Lietuvos žmonės gavę iš Amerikos pinigų neleidžia jų vėjais, bet kuosau- g 
giausia ir kuotinkamiausia sunaudoja geriausiems tikslams. Tat ir nereikia | 
laukti su pinigų pasiuntimu ilgiau. Šiandie Lietuvos žmonėms pinigų reikia, g 
šiandien jiems ir siųskfrne kiek išgalime.

Amerikos doleris dabar yra brangus, Lietuvos auksinas gana pigus. Už g 
vieną dolerį galima gauti desėtkus auksinų. Taip visada nebus. Vokietija g 
kada nors susitvarkys ir jos pinigai pabrangs, kartu pabrangs ir Lietuvos g 
auksinai, nes tie patys pinigai yra vartojami dabar Lietuvoje ir Vokietijoje. | 
Kol Lietuva įsigys nuosavą valiutą, dadaug laiko išeis, tai-gi dabar geriausia g 
proga yra už amerikoniškus dolerius nusipirkti kuodaugiausia lietuviškų g 
auksinų ir jais kelti pačioje Lietuvoje žmonių gerbūvį, o ypač tų, su kuriais j 
mus riša giminystės ryšiai. , ' , .'

Pinigus siunčiant reikia žiūrėti, kad jie butų siunčiami per atsakančias g 
lietuvių įstaigas Amerikoje. Yra visokios rųšies agentų ir agentėlių, kurie g 
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- g 
gai b.una išsiunčiami. v

Laukia, laukia žmonės Lietuvoje pinigų, rašo laiškus vieną po kito Ame- g 
rikon, o pinigų kaip nėra, taip nėra. Matyt agentas ar pamiršo juos išsiųs- g 
ti ar iš jų biznį sau daro Amerikoje.

Dar atsirado tokių agentų Amerikoje, kurie per savo atstovus Lietuvo- g 
je pišjkina amerikiečiams telegramas, reikalaudami šimtais dolerių tokiai ar g 
kitokiai ypatai. Tokie žmonės tik bereikalingų iškaščių pridaro, o naudos iš g 
to maža, nes pinigai ir be telegramos saugiai ir greit gali Lietuvą pasiekti, g 
tik reikia žinoti per kur juos pasiųsti.

Lietuvos Prekybos Bendrovė norėdama apsaugoti lietuvius nuo įvairių g 
išnaudojimų, pinigų siuntimą taip sutvarkė, kad šiandien gali pinigus pa- g 
siųsti į Lietuvą saugiausia, greičiausia ir pigiausia. Bendrovei pelno iš pini- g 
gų siuntimo lieka, be uždarbio niekas neapsiims dirbti, bet tas pelnas, yra g 
teisingas. Sulyginus Bendrovės imamą nuošimtį už pinigų siuntimą su kitų g 
agentų nuošimčiais didelis skirtumas matosi. Agentas plėšia kiek gali. Ben- | 
drovė patarnauja ir už savo patarnavimą ima kiek jai teisingai priklauso, g 
Tie, kurie pinigus siunčia per musų Bendrovę, apie tai gerai žino ir jų šien- g 
dien jau priskaitoma tūkstančiais, o kurie da nėra per musų Bendrovę siun- | 
tę, lai pabando tai padaryti patys persitikrins, kad geriausia pinigų siunti- g 
mo įstaiga yra Lietuvių Prekybos Bendrovė. g

Pasitaiko kartais ir pas mus kad dėl blogo antrašo ar kitos kokios prie- Į 
žasties pinigai nenueina greit arba kur kelionėje užtrunka. Tokiuose atsiti- | 
kimuose mes visuomet stengiamės dalykus ištirti ir jei klaida pasitaiko iš g 
musų pusės, ją atitaisome ir rugojimų ant musų Bendrovės labai mažai tesi- g 
girdi.

Musų vyriausiu uždaviniu yra patarnauti teisingai žmonėms ir padary- g 
ti už savo patarnavimą pelno musų Bendrovės šėrininkams, kurie yra Bend- Į 
rovės biznio ir turto savininkais. Privatis asmuo iš musų Bendrovės negali B 
pasinaudoti. •

Tat šiuomi ir kreipiame atidos visų Amerikos lietuvių į Lietuvių Preky- B 
bos Bendrovę. ] t

Norint pinigų į Lietuvą pasiųsti, siųskite per Lietuvių Prekybos Bend- g 
rovę. Pigiau ir saugiau nei viena kita agentūra pinigų į Lietuvą neišsiųs.

Važiuodami į Lietuvą nesivežkit savo pinigų su savim. Kelionėje viso s 
gali atsitikti. Išsipirkite musų Bendrovėje perlaidą ant tokios sumos kokios g 
norite ’ir nuvažiavę į Lietuvą savo pinigus tuojau gausite be jokių trukdymų 3 
iš musų banko Kaune.

Jei norit savo pinigus iš Amerikos į Lietuvą perkelti tai geriausia ir sau- Į 
giausia Lietuvoje įstaiga jūsų pinigams Lietuvoje Prekybos Bendrovės Banka g 
Kaune. * > .

Siųsdami pinigus, pirkdami draftus ir norėdami gauti daugiau žinių || 
apie musų Bendrovę, kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION |
<r SįĮftj

414 Broadway, Boston 27 Mass. j
Jei patogiau, tai kreipkitės j musų skyrius:

3249 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. S
300 SAVOY THEATRE BLDG. WILKES-BARRE, PA. g
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. .108th Str. ir Michigan Avė.

Kapitalas $100,000.00 Perviršis $10,000.00

OFFICERS: DIRECTORS:

Nuą9 ryto iki 3 po pietų.

John Dekker 
M. F. Ryan 
C. W. Coleman 
0. Van Wyngarden 
Dr. Frank Heda

C. W. Coleman pres.
O. Van Wyngarden 

vice-pres.
J. C. Astrauskas Asst- 

Cash.

BANKO VALANDOS
Subatomis nuo 9 ryto iki 12 vai.
Vakarais seredomis ir subatomis nuo 7 iki 8:30.

mic-

(po- 
laik-

mu- 
Kra- 
gau-

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS. 

NEW YORK — HAMBURG 
Pakabiausia kelione rusams ir lietuviams. 
Dideli modemiški dubeltavais šriubais garlaiviai. 

MANGOLIA.
• Išplaukia Kovo 17.
MINNEKAHDA (naujas) 

Išplauks Kovo 31. Tiktai 3čia klesa 
MANCHURIA 

Išplaukia Balandžio 14, 1921
Trečia klesa, NeW York iki Llepojaus .......... ..... $132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ............... $130.00

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

Atsišaukite į kompanijos ofisą 14 N. Dearbom St., arba pas> vie
tini agentą.

Kimbark State Bank
Saugiausias Lietuviams Bankas Roselande

3%
ON

SAVINGS

3% 
ON 

SAVINGS

Under State Government supervision

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!

Sankrovos

$35

y

Phone Boulevard 491 '
ASHLAND

, MUSIC
Deimantai.

Ashland JĮ

JEWELRY 
STORE

4537 S. .
Chicago, UI.

Auksybi, Colum- 
bljos Grafonolajg ir 
lietuvi iki naujausi 
rekordai.

Pinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Es- 
tate & Loan Co.

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.

Rockford, III.

Pinigai Iš 
Kenoshos

Ir vėl mes pasirengę paaukauti už sankrovos lėšas, keturiasde
šimta augštos rųšies Victroių, kokius tik gali gaut pirkt vertes iki 
$250JM), už taip jųgiai kaip $35.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tų ir deimanto adatą veltui.

Šios Victrolo* yrą visiškai naujos ir turi dešimties metų raš
tišką dirbtuve* gvaranciją. Tik pagalvok apie tai, didelė augštos 
rųšies gvarantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $35.00. 
Sitai yra tikrą progą visame gyvenime ir mes patariame nepra
leisti.

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

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

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

Berwyn, South Chicago, Hammond, Haryey, Hindsdle, Glencoe, Chi
cago Hights, (Jary, Lyons, Blue Island, Suiumit, Bellwood, Burn- 
ha m, Elgin, Aurora, ir tt.» taipgi siunčiame per €. O. D. Priimame 
Liberty Bondsųs. —

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

Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 
2023 So. Ashland Avė., kampas 2bos gatvės

MUTOTO*

$35

Lietuvon
Kas nori siųsti pini

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

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir 
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^

Kenosha, Wis.



Utarainkas, Kovo 8 d., 1921 NAUJIENOS, Chicago, III

GERAS|
Dantų taisymas 

pigiomis kainomis

Aukso dantįs 22 Karat
$3 ir augščiau

Bridge Work
$4 ir augščiau

Platės $5 ir augščiau

I) R. B E R N
4558 So. Ashland Ave^ 

Kampas 46th St.

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY BUSINESS REVIEVV

ANTON FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo 

nuo ugnies
4153 W. 26 St.

2410 So. 52nd Are

JAN GLOMB
Peveikslų galerija.

Geriausias darbas, už žemiausią 
kainą.

1946 W. 21st St., netoli Robey St. 
Chicago, III.

Halsted netoli 63-os gatvės

vičius, ir yra pasirįžęs tą dirvą 
pilnai užkariauti. “Vienoj Chi- 

Vakar marketo kainos ant tulų,ca#°je lietuvių apdraustino tur- 
dalykų buvo sekamos:

Sviestas — Creamery

Marketo kainos

Phone Drover 266
JOFFEY’P

4625 So. Ashland Avė.
Atsakančios grojamos mašinos. 
Columbia fonografai, deimantai 

ir laikrodėliai.

mu&r 
no * 
fu#*

Jei norite turėti savo namą 
išvedžiotą dratais per žmonės, 
kurie pažįsta savo biznį yra da
lykas be baimės. Gali būti pa
daryta su daug mažiau triukš
mo ir šiukšlenimo, negu kad 
jus turėtumėt namuose popie- 
ruotojus arba malevotojus.

Mes galime išvedžioti dratais 
jūsų namą į dvi ar tris dienas 
ir nepaliksime nei, mažiausio 
brūkšnelio ant jūsų ušoko ar 
sienos.

Nėra šiukšlių arba jokių ne
parankumų jums ir kaina yra 
daug žemesnė negu jus tikitės. !

Mes galime ateiti ir pasakyti 
tikrą kainą, jei jus norite.

Acorn Electric Co.
Elektros kontraktoriai

6031 So. Halsted St.
Phone Normai 2022

2662 Mihvaukee Avė.
Tel.: Belmont 1436

LIBERTY BONDS
Mes mokame pilną marketų kainą 

su nuošimčiu.
R. I. POLLAK & CO.

1945 W. 47th St.
Atdara vakarais: panedčlyj, ket-■ Aviara vaaarais: paneuciyj, kvv- 

Į vergo ir subatoj iki 9 vai. vakare. 
\ .......... n i ——

State Bank 
draugiš- 
turi būti

patarimų

Ar Jūsų bankicrius yra 
Jūsų draugu? Jeigu jis. nėra 
jūsų draugu, negali būti jūsų 
bankicrlu.

The Cicero
stengiasi palaikyti 
kus ryšius, kurie 
tarpe bankerio ir 
rio.

I>elei draugiškų
— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.

CICERO STATE BANK
48th Avė. and 25th PI.

“13 metų nuolatinio 
bankavimo”

Naujas 
Europos žemlapis

su
Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taiką

Lietuvos su Rusiją
Parodo

Naują Europos 
Padalinimą

Kaina 35c J*
Bet dabar mes pardavinėsi- 

rne atpiginta kaina— 
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

NATIONAL TEATRE 
Halsted netoli 63rd St.

Visą šią savaitę 
“At 5 O’clock” 

A NEW COMEDY.
KITĄ SAVAITĘ 

Come Back to Erin”
Nejudamieji paveikslai

rikon. Tačiaus ir po tarifo priė
mimui, Vokietijos tavorai beabe- 
jo plauks Amerikon daug gau
siau, kaip tik bus paskelbta tar
ka. Augštas tarifas žinoma nie
ko gero nelems Europai, nes be 
didelės prekybos su Amerika 
Europa vargiai galės atsigaut. 
Pagalios ir Amerikai iš to gal 
būt nebus naudos.

Iš to kas pasakyta, galima 
sutikti, kad markių kursas tikrai 
turės pakilt trumpam laikui. 
Vienok didesnis ir pastovesnis 
kurso pakilimas yra negalimas 
šioj valandoj. O kada dar alian
tai rods nori užimti dalį Vokieti
jos, tas laikinas markių pakili
mas turės būti mipuldytas.

Birža.
Vakar Paryžiaus, Londono ir 

New Yorko biržos užrubežiniai 
Šerai, bonai ir pinigai buvo urnai 
pakilę. Vienok dienai baigi an
ties, vėl nupuolė. Tai todėl, kad 
Vokiečių atsakymas
atlyginimo už karės nuostolius 
nepatenkino aliantų,

{►radėjo rengtis užimti Vokieti- 
os miestus.

PRANEŠIMAS 
Musų Draugams!

Jogei nuo 1-mos dienos 
Lapkričio Nov.) 1920. 
Musų Ofisas bus perkel
tas į naują vietą.

ZOLP ir BARČUS 
4601 So. Marshfield Avė.

Tel.: Yards 145

to yra už milionus dolerių,” saJ- 
extra p. Algminavičius, “o kur ki- 

48I/2C ir 49c; ekstra statinukėse ti miestai ? o kur kitos šalįs? 
52c.; spaustas 54c. Pioneer kompanija juk galės plė- 

Kiaušiniai — švieži pirmieji į toties ne tik Chicagoje, ne tik 
31% c.; paprasti pirmieji 29 '/2c. ' Amerikoje, bet taipgi ir Kanado- 
ir 3O‘/2C.; maišyti kituose 30'/2c' je ir kitose šalyse.”
ir 3U/4c.; medinėse dėžėse 37 ir] Apdraudos kompanijai svar- 
38c.; rinkti 28 ir 29c.; purvinu- blausias dalykas yra didelio pa
kai 29 ir 30c.

Gyva paukštiena 
40c.; vištos 31c.; 
vištukai 32c.

Negyva paukštiena — kurkės 
54 ir 55c.; vištos 32c.; pavasari
niai vištukai 32c.; gaidžiai 20 ir 
21c.; antys 30c.; žąsys 28c.

Bulvės — šiaurinės baltosios 
100 svarų $1.20 ir $1.35.

Saldžiosios bulvės — $1.50 ir 
$3.00 už hamperį.

Pupos — rankoms rinktos 
$4.50 ir $4.75, raudonos $9.00 ir 
$9.25

žali fruktai — obuoliai $4.50 
ir $6.00 už statinę; $2.50 ir $5.00 
už dėžę; lemonai $3.50 ir $4.25 
už dėžę; orančia $3.00 ir $5.00 

žemuogės $5.00 ir kapitalą iki $200,000, o atsargos 
kapitalą iki $300,000, padarant 

burokai tokiu budu puses miliono dolerių 
$4.00 ir $5.50 už statinę; šalie- kompaniją, kuri galės plačiai vei- 
rai $2.50 ir $3.00 už kreitą; ko-,kti ir nešti daug didesnį pelną 
pustai $1.75 ir $2.00 už kreitąnegu iki šiol.
morkos $3.00 ir $6.00 už statinę;

i žyduoliai kopūstai $2.50 ir $3.00 su savo direktoriais neketina pa- 
Ar jus turite šeimyną? Jums yra kreitą; agurkai $6.00 ir $6.50 sitenkinti. Kaip tik bus užbaig- nl/ii nrniifi Irnmhciriiic ’ Štai 111- v 7

Skoliname Pinigus
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų 
statomų.
MADISON IR KEDZIE

STATE BANK
Narys Federal Reserve System

31 W. Madison St., Chicago.
Tel.: Kedzie 8980.

Atdara visa diena: Sub., ir Utarnin- 
ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Phone Canal 5496
Hankan Jewe!ry 
and Graphaphone 

Co., Ine.
Mes pritaikome 
akinius moksliš 
kai. Columbia gra 
fanolas ir rekor
dai.

2209 W. 22 St. 
netoli Leavitt.

Atydos!
sunku gauti kambarius? štai yra jū
sų gyvenimo proga. Mes parduo
dame mūrinį namą, iš kurio galima 
padaryti 3 pagyvenimus. Visi įtaisy
mai užmokėti. $400.00 pinigais, liku
sius lengvais išmokėjimais. Iželei to
lesnių informacijų kreipkitės.

1653 W. 47 St.
DAŽAI — DAŽAI — DAŽAI 

Kiaušiniams dažai, kokius naudojot 
Lietuvoj. 8 gražausių spalvų; nu- 
džiusta į 1 minutą. Pirkit anksti. 
Vienintelė vieta Chicago, kurioj ga

lit gauti.
RED CROWN PHARMACY 

4552 So. Ashland Avė.

—I-------------
Duok receptus išpildyti

Mokslą baigusiam Registruotam 
Vaistininkui

LUCAS HANNEMA R. P. L. 
10657 Michigan A v., kainp. !107 gt.

Įstaiga tyrų vaistų.
Tel.: Pullman 979.

Mes naudojame geriausios vertės 
gyduoles ir musų kaina tokia že
ma, už kokią galima padaryt. Mes 
apkainuojame jūsų atsilankymą.

Phone Canal 6254
ADOLPH L. ZACHAREWICZ 

Kostumeriškas Siuvėjas 
Kepurės, pirštinės ir vyrų mažmo
žiai. Valome, prosijame ir taisome.

2300 Sb. Leavitt St.

Tel.: Victory 2400
Compo-Board vietoje balanų 

ir tinko.
Geo. Green Lumber Co.

22-os gatvės tiltas.

■ Tel. Canal 2975—2976 '

■ Just ■
j YVHISTLE :

Chicago ■
WHISTLE BOTTLING CO. ■

■ 1901 W. Roosevelt Rd. ■

Mokinkis Modelių 
Braižymo 
' ir 

PASIDARYK SAU 
DRAPANAS

Tai yra lengva, per musų ži
novų nurodymus, dėl paties sa
ve arba kaip ir profesijon.

Reikalauk knygelės “O”
Master System School, 

STATE-LAKE BLDG., 
KAMPAS STATE IR LAKE 

GATVIŲ

U. S. ARMY & NAVY KRAUTUVĖ 
Pilniausia armijos stako.
1628 West 47-os gatvės 

Kampas Marshfield Avė.
6250 Archer Avė., Argo, III.

9309 Cottage Grove Avė.
Pusvilnonės pančiakos ............... 25c.
Vilnoniai Armijos marškiniai.... $3.95

A. C. Flynn Heating Co., 
6402 So. Ashland Avė.

Phone Prospect 836
Garu, karštu vandeniu ir karštu 
oru šildymas. Nauji šildomi pe
čiai {vedami. Seni šildomi pečiai 
pataisomi.

vandeniu ir karštu

matinio kapitalo, ir dar didesnio 
_ kurkės atsargos fondo įsteigimas. Su di- 

pavasariniai dėsniu kapitalu ugnies apdrau-, 
’dos kompanija gali daryti dides
nes operacijas ir didesnį pelną 
atnešti.

Pirma savo užduočia Pioneer 
kompanijos direktoriai ir jos 
prezidentas mato sukėlime dide
lio kapitalo. Iki šiol Pioneer kom
panija turėjo $100,000 pamatinio 
kapitalo ir $100,000 atsargos 
kapitalo. Sukėlimas šito kapita
lo užbaigė pirmą kompanijos pd- 
riodą.

Kompanijos prezidento p. Alg- 
minavičiaus apibrėžimu Pioneer 
kompanija dabar įeina į antrą 
periodą, kuriuo sukels pamatinį

už dėžę:
$6.50 už 24 kvortų dėžę.

žalios daržovės —

Bet tuo dar p. Algmanavičius

už dėžę; salotos galvose $3.00 ir tas antrasis kompanijos išsiplė- 
$3.50 už kreitą; lapuose 25c. už jojimo periodas, tuojaus busią 
dėžę; grybai 65 ir 75c. už svarą;
cibuliai 75c.; pipirai $6.00 ir
$7.00 už hemperj; spinakai $1.00
ir $1.25 už bušelį; tametos $5.00 
ir $6.00 už kreitą.

pradėti žingsniai dar didesniam 
kompanijos plėtojimui.

Trečiuoju periodu kompanija 
turėsianti atsiekti $400,000 pa
matinio kapitalo ir $1,100,000 at 

Į sargos kapitalo, pasidarydama 
PIONEER FIRE INSURANCE, tokiu budu pusantro miliono do- 

CO. RENGIASI SUKELTI
DIDELĮ KAPITALĄ.

lerių kompanija.
Ponas A. Algminavičius nuro

dė, jog ugnies apdraudos kom-
Lietuviai yra įsibrovę Ameriko- panija, gerai vedama, turi nešti 

je į daugelį prampnių ir pirkly- didesnį pelną, negu bankas ar 
bos šaką. Iki šiol betgi jie netu- 

į rėjo savo įstaigos apdraudai nuo 
ugnies.

Dabar jie turės ir tokią įstai
gą — kompaniją apdraudai nuo 
ugnies.

Pioneer Fire Insurance Co. of j 
America — iki šiol buvo ugnies 
apdraudos kompanija, kurioje 
vadovavo lenkai. Lenkų vado
vaujama ji rods nekažinkaip 
tarpo.

Bet štai paskutiniame tos 
kompanijos šėrininkų susirinki
me lietuviai paėmė viršų, ir iš de 
vynių direktorių išrinko šešis 
lietuvius.

Paėmę valdymą į savo ran
kas, lietuviai subruzdo veikti ir 
yra pasirįžę iŠ Pioneer kompa
nijos padaryti milžinišką ugnies 
apdraudos kompaniją.

Lietuvių energiją ir sumanu
mą Pioneer kompanijoj atvaizdi
na ir atstovauja jos gabus prezi
dentas Adomas Algmanavičius. 
Jo mintis veikia didelio biznio 
pakraipoj, kas jau vien yra užtik 
rinimu, kad Pioneer kompanija 
pataps dideliu bizniu.

Pereitais metais Pioneer kom
panija turėjo apribotą veikimą 
ir davė tam proporcionalį pelną. 
Kompanijos prezidentas p. A. 
Algminavičius nurodė, kad val
stijos auditoriai tik ką peržiūrė
ję pereitų metų atskaitas ir radę 
kompanijos pelną užtektinai di
deliu. Sulig prezidento žodžiais, 
didesnio pelno negalima buvo pa
dalyti, kadangi du trečdaliai ap 
draudos biznio Pioneer kompani
jai reikėjo pervesti kitoms kom
panijoms, o tai todėl, kad Pio
neer kompanijos biznis buvęs di
desnis, negu jos kapitalas ir per
viršis leidžia.

Nėra abejonės, kad ugnies ap 
draudos bizniui lietuvių visuo
menėje yra didelė dirva. Tą aiš
kiai supranta Pioneer kompani
jos prezidentas p. A. Algmana-

klausime

ir aliantai

Chicagos Apyvarta.

Didelis skirtumas biznio apy
vartos pereitais metais ir šiais 
metais gerai atsivaizdina visati- 
noj Chicagos biznio apyvartoj. 
Šiais metais biznio apyvarta Chi 
cagoj yra beveik lygiai dusyk 
mažesnė negu apyvarta pereitais 
metais šituo pačiu laiku. Vakar 
Chicagoj apsivertė $85,887,648, 
o pereitais metais tą pačią dieną 
Chicagos apyvarta buvo $150,- 
958,063.

Kalėdų
1 dovanos
Prirengta pas mus 

Deimantai, laikrodė
liai, auksiniai — si
dabriniai — piausty- 
stytas stiklas, 
French Ivory etc.

Henry Rhein, 
Jewelry Store, 
per 30 metų prie 

1536 W. 47th St.
Patėmysit didelį 

laikrodį.

C. R. CLAUSEN
Expertas Rupturų

Išdirbėjus 
pagerintų 
t guminių 
pančiakų; 

diržų palai
kančių rup- 
turą po ope
racijos; chi

rurgiškų 
gorsetų;

bresų dėl 
ir platės dėlnenormalių kūno dalių, 

kojų. Specialė atyda dėl kūdikių. 
Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak.
6331 So. Halsted St., kampas 63 PI.

Phone: Wentworth 2679.

Phone Yards 1030
WM. S. BRONIARCZYK, PH. G. 

Aptiekorius
Receptai musų speciališkumas.

4459 So. Wood St.

Ar kenčiate nuo prasto 
apetito, užkietėjimo ir tt.

Trinari American 
Allxlr of Bitter Wine 
Yra labiausiai užtildama 

gyduolė.
Parduodama visose 

vaistynėse.
JOSEPTH TRINER COMPANY 

1333-45 So. Ashland Avė.

EXTRA IŠPARDAVIMAS 
Siutų ir Kelinių 

Vėliausios mados ir žemiausios 
kainos.

PAUL LEASES, 
3616 So. Halsted St.

Tel. Normai 224.
ENGLEWOOD THOR SHOP 

John P. Sink, Joscph A. Huguelet. 
Elektros namai, skalbimui maši

nos, prosai, valytojai.
6007 So. Halsted St.

RAZDIK & CO.
Kolektavimas ir patikrinimas 

REAL ESTATE 
Paskola ir Insurance.

1826 S. Halsted St. Chicago.
Tel.: Roosevelt 7963

Phone Yards 987
D. LIPTSICH 

Fashion Cloak Shop
Ploščiai, siutai, dresės ir veistis.
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu

vės olselio kainomis.
3401 So. Halsted St.

koks kitas biznis paprastu laiku. 
Beto, indėtas j apdraudos kom
paniją pinigas yra saugesnis ne
gu kur kitur. Daugelyje apdrau
dos kompanijų indėti pinigai į 
dešimtį metų, sako, išaugę į pen
kis, šešis ir septynis syk didesnį 
kapitalą.

Pioneer kompanija, kaip sakė 
jos prezidentas, šiomis dienomis 
pasiūlys lietuviams savo naują 
staką, .idant lietuviai pirmieji jį 
galėtų išpirkti ir tokiu budu už
sitikrinti, kad ši kompanija vi
suomet pasiliktų lietuvių ranko
se,

Pioneer kompanijos Šerai da
bar bus pardavinėjami po $60. 
Už metų jie busią verti dvigubai 
daugiaus.

Grudų Marketas.
Vakar kviečiai buvo pigesni ir 

parsidavinėjo po $1.70 už bušelį. 
Komai kainavo 67c. avižos 46ę„ 
rugiai $1.46, miežiai 70c.

Šieno kainos buvo tokios:
1 Motiejukai, 
iki$27.06

2 Motiejukai, 
iki $22.
3 Motiejukai, 
iki $20.00

Šienas su dobilais, 
iki $22.00

Alfalfa, nuo $16.00 iki $24.00
Šiaudai ruginiai, 

iki $15.00
Šiaudai avižiniai, 

iki $14.00 
šiaudai kvietiniai, 

iki $13.00

No.

No.

No.

Laukiama Markių Pakilimo.

Yra keletas dalykų dėl kurių 
finansininkų nuomonėje turėtų 
pakilti bent trumpam laikui mar 
kės ir kitokį užrubežiniai pini
gai. Pirma priežastis turinti 
būti tame, kad Amerika neužil
go paskelbs taiką su Vokietija, 
o taikos paskelbimas palengvins 
prekybai tarp Vokietijos ir Ame
rikos. Antra priežastis esanti ta
me, kad šiuo laiku iš Vokietijos 
yra atvežama ir bus atvežta 
dau tavorų. Tavotai skubiai yra 
vežami Amerikon dabar todėl, 
kad neužilgo bus įvestas augštas 
muitas (tarifas) ant užrubeži- 
nių tavorų. Naujoji Amerikos j

nuo

nuo

nuo

$25.00

$21.00

$18.00

OLOWECKI’S 
Music House

Mes turime visus muzikalius in
strumentus: grafonolas, victro- 
las ir lietuviškus rekordus. Rei- 

' kalauk musų katalogo.

Phone Boulevard 6878
A. HOLZMAN

The National Raincoat Co. Not Ine.
of Chicago

Guminių rūbų išdirbėjai
3631 So. Halsted St. ..........

nuo

nuo

nuo

nuo

$18.00

$14.00

$12.00

$12.00

Kviečiai atpigę.
Vakar kviečiai vėl buvo atpigę 

palyginant su pareita savaite. 
Bušelio kviečių žemiausia kaina 
buvo $1.65, tuo tarpu kada per
eitą panedelj bušelis kainavo $1.- 
75. Po kainos atpuolimo betgi 
kviečiai vėl pradėjo eiti brangyn, 
ir vakarop kainavo $1.69.

Komai kainavo 62 V2c.
Avižos — 441X»c.
Rugiai
Miežiai — 68c.

$1.41

PENKTĄ VALANDĄ.
Besitęšias lošimas National 

Theatre šią savaitę, duoda pro
gą žmonėms pietinės dalies mie
sto pamatyti tai, ko niekur į ry
tus nuo New Yorko ne yra matę. 
Pasitikime, kad patčmiję tai, ap
silankysite National teatre, ku
ris yra vieninteliu visoje pieti
nėje dalyje miesto, kuriame pa
matysite tikrą lošimą su trupa 
lošėjų, kuriuos sunku kam nors 

valdžia tuojaus svarstys naują pralenkti. Krutamus paveikslus 
tarifą. Jis dar gali nebūti tuo- i galit matyt visur ir visuomet, 
jaus priimtas, kadangi svarsty-'bet turit pasistengt pamatyt ge
mai užims nemažai laiko. Idant rų perstatymų, už visai prieinal- 
šiuo svarstymo laiku nebūtų at- į mą kainą. National teatras yra

3417-21 So. Halsted St. Chicago

Jei tau reikia 
GERO PLUMBERIO 

Kreipkitės prie 
JOHN KLEKER PLUMBING CO. 

1707 W. 47th St. 
Tel.: Yards 2308.

Visą darbą gvarantuojame.

šita yra kokybės vaistinė.
Mes duodame tiktai GERIAUSIAS 
GYDUOLES. Mes gvarantuojame 

VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMAS — 

RECEPTAI.

pasiklausk savo daktaro apie mus.
S. A. MANKOWSKIS

Prescription Drug Store 
Lietuviška Aptieks

2359 S. Leavitt S t., kampas 24 gat. 
Chicago, III.

Telefonas Canal 4946

■ ADAM M. MACARUS
; NOTARAS
■ 3256 S. Wallace St., Chicago

i Parduodu laivakortes, ■ 
J siunčiu pinigus j visas g 
■J pasaulio dalis. Apdrau- ■ 
■ džiu, parduodu žemės ir ■ 
11 namus, skolinu pinigus. ■

PADVIGUBINK 
SAVO ĮEIGAS 

įdėk savo sutaupintus pini
gus į musų 6% užtikrintus 
Gold Real Estate Bondsus. 
Maži savaitiniai arba mėne
siniai daliniai įmokėjimai 

nešantis 6%.
Julius Moli & Son 
1319 Milwaukee Avė.

Bliu

Phone Drover 215 
S h a n k s 
M u s i c Store, 
Ėst. 1912.

Fonografai, re 
• kordai ir gro

jami grojikii- 
fliai voleliai. I*i

nigais arba išmokėjimais 
3527 So. Halsted St.

NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO 
PIGIAI.

Vėtros, rėmai langams, plaisteriui 
lentelės, stogui popiera.

CARR BROS WRECKING CO., 
8003-39 S. Halsted St., 

Tel.: Yards 1294

PERSIKELIA

Madison ir Kedzie State Bank 
rengiasi persikelti į savo erdvų 

vežta Amerikon daug pigių ta-! prie 63-os ir Halsted gatvių tai naują namą balandžio 16. Pra- 
vorų, Republikonų vadai prašysią suteiks. Lošimas, kurį šią sar neša, kad tai bus didžiausis 
prezidento Hardingo, kad jis už- vaitę lošia, vadinasi “Penktą puikiausis banko namas visoje 
tvirtintų Republikonų sumanytą valandą,” kuris lietuviams pa-jChicagoje, ir geriausi įrengi- 
tarifą tuojaus, nelaukiant jo tiks, nes lengvai suprantama, mai reikalų atlikimui. Apielin-
svarstymo. Tas gal užkirstų ir historia ir lietuviams tinkanti | kės gyventojai rengiasi prie 
Vokietijos tavorams kelią Ame- charakteristika. iškilmingo banko atidarymo.

ir

•Ml- u

DARBAS
Šią knygą parašė žino
mas francuzų rašytojas 
EMILE ZOLA. Vertė A. 
J. Uoga. Tai yra puikus 
romanas. Kuris pradeda 
jį skaityti, nepadeda kny
gos į šalį kol neužbaigia 
skaitęs visą knygą. Kiek
vienas vaizdas žingeidus 
—skaitai juos, gėriesi ir 
mokiniesi. Kas dar netu
ri tos knygos, privalo 
tuojau įsigyti. 291 pusla
pis. Kaina tik 75c.

NAUJIENŲ 
KNYGYNAS

1739 S. Halsted Str.
Chicago, III.
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Uiaisakomoji Kzina;
Chicagoje — paltu:

Metama...............      $8.00
Pusei metu u - . . 4.50
Trims mėnesiam* , t 2.25
Dviem minaaiama - 1.75
Veinam minėsiu! , 1.00

Chicagoje — per naiiotojuaj 
Viena kopija .... 03
Savaitei 18
Minėsiu! —- - — 75

Suvienytose Valstijose ne Chieagoj, 
paltu:

Metama___  .... $7.00
Pusei metą_____ . , 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams - - - .... 1.50
Vienam minesioi , t .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoMi 
(Atpiginta)

Metams .............  $8.00
Pusei metų ___________ , ; 4.50
Trims mėnesiams - - 2J25

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Maišto pasekmes 
Rusijoj.

...  HAWJnSN< H< iMcam HL
L viena iš1 rėjo jo ir kadangi nebuvo ga- 

dviejų: arba valdžia pakliū
tų į demokratinių elementų, 

Į darbininkų ir šiaip darbo 
žmonių, rankas; arba vieto
je bolševikiškos diktatūros 
atsirastų senosios tvarkos 
karininkų diktatūra. Daly
kas priklauso nuo to, katrie 

j tų elementų šiandie yra stip
resni Rusijoje.

Rusija iki šiol neparodė 
gabumo demokratiniu budu 
tvarkytis; todėl, jeigu bol
ševikų valdžia butų staigiai 
nuversta, tai nebūtų nuosta
bu, kad ir carizmas butų at
gaivintas kuriam laikui. O 
carizmas, žinoma, pribaigtų Patariame skaitytojams su- 

- - -- sipažinti su juo.
Perskaitę tos sutarties są

lygas, mes esame linkę dau-1 Zcitung praneša Kovo 2 iš Pa- 
giaus pritarti Biuro nuo
monei, negu kun. Dobužio, 
kuris džiaugiasi, kad plebis
citas esąs panaikintas “Lie
tuvos labui.” Tik pagalvo
kite : Lietuva apsiėmė prista
tyt maistą ir sėklas Vilniaus 
apskrities gyventojams, bet 
tos apskrities administracija 
palieka dabartinė, t. y. ta, 

■ kurią sutvėrė Želigovskis: 
Lenkija paima savo “discip
linon0 Želigovskį arba siun
čia į Vilnių savo reguliarę 
kariuomenę; Lietuva palieka 
Vilniaus fronte tiktai dvi di
vizijas savo kariuomenės, 
o kitą dalį kariuomenės 
traukia į šalies vidų; Vilniu
je palieka Tautų Sąjungos 
Kontrolės Komisija.

Pagal tas sąlygas, reiškia 
Vilnius ne tiktai faktinai, o 
ir formaliai palieka Lenki
jos rankose — po lenkų ad- 

Turkų nacionalistai, vado-Į mimstracija ir po lenkų ka-| 
vaujami Kemal’o ir Enver’o, 
sutiko priimti talkininkų 
pakvietimą ir pasiuntė savo 
atstovus į Londoną tartis su 
jais. Kartu jie, matoma, ve
dė ir atskiras derybas su 
viena talkininkų šalim, 
Francija. Pranešama, kad 
šitos derybos jau privedė 
prie pilno sutikimo tarpe 

turky ir franouzŲ. Mušiu 
paliaubos jau padarytos ir 
sutarties sąlygos prirengtos 
pasirašymui.

Taigi turkai nacionalistai 
daro taiką su Francija. O 
Francija yra aršiausisa bol
ševikiškos Rusijos priešas. 
Turkai nacionalistai tečiaus 
palaiko draugiškus ryšius ir 
su Rusija. Keletas mėnesių 
atgal, kuomet mieste Baku 
įvyko “rytinis trečiojo In
ternacionalo kongresas”, tai 
jame dalydavo ir turkų na
cionalistų vadas, Enver Pa
ša (pasižymėjęs, kaipo ^ar
mėnų skerdikas ir Vokieti
jos kaizerio talkininkas). Ji
sai tenai pasakė karštą kal
bą, išreikšdamas, savo prita
rimą komunistų Internacio
nalui ir skelbdamas “šventą 
karą” talkininkams.

Turkams, matoma, yra vis- 
viena, su kuo eiti — su Mas
kvos komunistais, ar su Pa
ryžiaus imperia'.istais. Bet 
jie vargiai gale3 draugauti 
kertu ir su vienais ir su ant
rais.

tas demokratinio judėjimo 
jiegas, kurios dar išliko, bol
ševikams viešpataujant Be 
to, patekus valdžiai ir atža
gareivių rankas, Rusija tuo- 
jaus pradėtų rūpintis atgau
ti tas teritorijas kurios pas
kutiniais metais atsimetė 
nuo jos. Lietuvai ir kitoms 
mažomsioms tautoms ateitų 
dar sunkesni laikai, negui 
šiandie.

Štai delko mes, nors ir 
anaiptol nepritardami bolše
vizmui, geistume, kad da
bartinis krizis Rusijoje butų 
užbaigtas susitarimo, o ne 
pervarto keliu. * Bolševikai 
turėtų sugrąžinti žmonėms 
tas pilietines ir politines tei
ses, kurias iškovojo revoliu
cija, ir Ūmiausiu laiku su
šaukti visos Rusijos steigia
mąjį seimą.

limybės pristaty t į Vilnių 
tarptautinę armiją plebisci
te prižiūrėjimui. Dabar tapo 
nutarta, kad Vilniaus klausi
mas bus spendžiamas tie
sioginių derybų keliu tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. Dery
bos prasidėsiančios už mėne
sio laiko.

Kolkas tegaus tapo pada
ryta, tarpininkaujant Tau
tų Sąjungai, tam tikra sutar
tis tarpe Lietuvos ir Lenki
jos. Jos turinys yra išdėsty- Lietuvoje, yni pasklidusi Įnik
tas Lietuvos Informacijų raščiuose. Platesnę apie tat ži- 
Biuro pranešime, kuris telpa »>ią iš Paryžiaus yni Vasario 
šiame “Naujienų” numeryje, r*<henii New York

1 I įmes, o Vasano 4 dieną bu
vo gautas “Eltos” kablegra- 
mas tokio turinio:

T
Utaminkas, Kovo 8 d., 1921

na, 0 ir pasižadėjo UŽlaikyt šia, jog nepakęs Vilniuje svc- 
lenkų administraciją ir ka-| ,ini°s kariuomenės, ir Lie4u- 
riuomenę Vilniuje....

Vargas šaliai, kuri atsidu
ria po ilgaskvernių pantap- 
liu!

Plebiscito nebebus
[Iš Lietuvos Informacijų Biuro 

Washingtone]

VVASHINGTON, Kovo 5. —
Jau keletas dienų kaip ši ži

nia, jog Tautų Sąjunga atsisa
kiusi nuo plebiscito darymo

ryžiaus: Tautų Sąjunga atme
tė galutinai plebiscitą Vilniu
je, kadangi lenkai ir lietuviai 
r.!-n< ri. Tautų Sąjungos Tary
ba praneša, jog abi pusės da
vė pasiūlymą klausimą išspręst 
kitaip. Po Tautos Sąjungos 
priežiūra Lenkai ir Lietuviai 
tarsis tiesiog. Žinia gal tikra. 
ELTA. 4 III 1921.”

Be to nuo Kun. Dobužio tą 
pačią dieną gautas yra toksai 
kablėgramas: ‘‘Vilniaus plebis
citas panaikintas Lietuvos nau
dai. Dobužis.”

Pagaliau Kpvo 5 dieną gau
tas yra naujas “Eltos” kable- 
gramas, kursai paduoda visą 
nutarimą šioj formoj:

Nauji pranešimai iš Hel- 
singforso, Rygos ir Revelio 
patvirtina, kad Rusijoje eina 
smarki kova tarpe sovieti
nės valdžios ir sukilėlių. 
Nors žinios apie tos kovos 
detalius nėra aiškios, bet 
pats sukilimo faktas yra ne- 
užginčinamas. Išrodo, kad 
Kronštadto tvirtovė tikrai 
pateko į sukilėlių rankas ir 
grūmoja Petrogradui.

Ar Kronštadtas tečiaus at
silaikys, tai klausimas. Mas
kva sako, kad kariniu žvilg
sniu ta tvirtovė neturinti 
svarbos, kadangi fortas 
Krasnaja'(Jorka kontroliuo- 

jąs ją ir galjs sunaikinti la- 
bai lengvai savo armotomis. 
Bet viena telegrama prane
ša, kad Kronštadto karinis 
laivas, Petropavlovsk, jau 
atkreipęs savo armotas ant 
Petrogrado, ir kad kitas su
kilėlių laivas, Jermak, esąs 
pasiųstas į Oranienbaumą, 
kurį jungia trumpas gelžke- 
lis su Petrogradu. Sukilėlių 
delegacija nuvykusi į Petro
gradą.

Jeigu šitie pranešimai yra 
teisingi, tai reikia manyti, 
kad sukilimas yra labai pa
vojingas bolševikų valdžiai. 
Kad ir jai pavyktų numal
šinti jį, tai vis dėlto ji toliaus 
negalėtų jaustis apsaugota 
nuo naujų maištų ir turėtų 
stengtis kuo-nors nuraminti 
žmones.

Sukilusieji jurininkai, 
kaip pranešama, reikalauja, 
kad butų atstatytas karinis 
Petrogrado viršininkas, 
gen. Avorof, ir kad butų 
nubaustas mirtim Petrogra
do gubernatorius, Zinovje- 
vas (“trečiojo” Internacio
nalo prezidentas). Reikia at
siminti, kad jurininkai buvo 
svarbiausioji jiega, kuri aną
met padėjo bolševikams pa
sigrobti valdžią’]’ savo ran
kas.

Bet jeigu sukilėliai paim
tų viršų—kas tuomet? Griu
vus bolševikų diktatūrai, ga- nė Lietuva, nė Lenkija neno-

Su Komunistais ir 
su Imperialistais.

Nauja Lietuvių 
Lenkų sutartis.

Lietuvos Ir Lenkijos gin
čas delei Vilniaus įėjo į nau
ją stadiją. Plebiscitą atidėjo 
pati Tautų Sąjunga kadangi

riuomenės kontrole; o Lie
tuva ne tiktai atsisako nuo 
kovos delei Vilniaus, bet da 
ir apsiima aprūpinti lenkų 
valdomą Vilnių maistu.

Kuomet šitaip bus sutvar
kyti dalykai, tai už mėnesio 
laiko prasidės.... derybos
tarpo Lietuvos ir Lenkijos.

Derybos prasidės tuomet, 

kai Vilnius bus atiduotas 
lenkams!

Mes numanome, kokioje 
sunkioje padėtyje randasi 
dabar Lietuva, ir todėl neno
rėtume perdaug kaltinti jos 
valdžią. Bet, žiūrėdami į 
tas sutarties sąlygas, mes 
negalime susilaikyti, nepasa
kę, kad tai yra Vilniaus par
davimas lenkams.

Iki šiol Vilnių valdė Želi
govskis, kurį Lenkija nedrį
so atvirai pripažinti savo 
agentu. Dabar tečiaus Lie
tuvos valdžia sutiko, kad Že- 
ligowskis butų oficialiai 
lenkų pripažintas arba pa
keistas reguliare lenkų ar
mija, ir ji, Lietuvos valdžia, 
dar prižadėjo “magary
čioms” maitint Vilniaus gy
ventojus. Lenkai valdys Vil
nių, o lietuviai maitins jį!

Lietuvos atstovybės narys 
Paryžiuje, kun. Dobužis, 
džiaugiasi, kad Tautų Sąjun
gos nuosprendis delei Vil
niaus esąs padarytas “Lietu
vos naudai”. O jeigu jisai 
džiaugiasi (veikiausia, išrei
kšdamas Lietuvos diplomati
nių sferų ūpą), tai tur-but 
mums reikia laukti da ir 
daugiaus panašių siurpryzų. 
Sekantis pranešimas iš Kau
no gal bus toks:

Lietuvos valdžia ne tiktai 
atidavė Vilnių lenkams ir 
apsiėmė maitint jį savo duo-

naikino Briusellio nutarimą 
daryti plebiscitą. Lenkų-Lietu
vių ginčų išrišimą nusprendė 
pavesti Lietuvių ir Lenkų kon
ferencijai Briuselly, pirminin
kaujant P. Hymansui. Dery
bos prasidės už mėnesio ir ap
ims teritorijos klausimą ir 
ekonominius ir militarinius 
santikius. Ligi susitarimo (pri
imtos tokios sąlygos):

1) Želigowskis grąžina
mas Lenkijos disciplinon ar
ba pamainomas reguliare 
Lenkijos kariuomene.

2) Tos kariuomenės ne 
daugiau penkiolikos tūkstan
čių.

3) Lietuvių kariuomenė 
tame fronte ne didesnė dvie
jų divizijų, kita^grįžta į vi-

kraštij.
4) Lietuvos •valdžia aprū

pimi maistu ir sėklomis Vil
niaus srities civilius gyven
toj us.

5) Administracija palieka 
dabartinė, jokių naujų rin
kimų neturi būti,.

6) Kontroliuoti pasilieka 
Tautų Sąjungos Militarė Ko
misija. Derybos Briuzely tu-

ofįciales žinios.

delei' jų pajsi- 
yra čion musų 
Gerb. Kun. Do-

vių tauta esanti didžiai suju
dinta, kuomet matoma, jog 
plebiscitas daromas 2eligow- 
skiui dar Vilniuje tebesedint.

Jeigu spėti, jog plebiscito 
darymas tapo panaikintas de- 

I lei musų žmonių opozicijos, 
tai tuomet priseina sutikti, 
jog plebiscitas panaikintas Lie
tuvos naudai. Lietuvos Vald- 

Įžia ir žmonės pamatiniai nie
kuomet plebiscito nenorėjo, 
nes nepasitikėjo Tautų Sąjun
ga ir jos agentais, kurie aiš
kiai stovėjo ir stovi už Len
kiją. Spiriama Alijantų Val
stybių. Lietuvos, Valdžia yra 
pasisakiusi, jog principaliui ji 
tinkanti ant plebiscito, bet no
rėtu žinoti, kur ir kaip jis 
bus pravestas. Prof. Voldema
rui teko garbi rolė aiškinti, 
delei ko Lietuvos Valdžia ne
gali be jokios atidairos priim
ti plebiscito toj formoj, kaip 
fautos Sąjungos Tarybos bu
vo nutarta, ir ypač dėlei tos 
priežasties, kad nėra galima 

| jMisiųsfi tarptautinę kariuome
nę Vilniun.

Nežiūrint visų šių nurody
mų, Tautų Sąjunga vėl pri- 
spirtinai reikalavo įteikto j no
toj Sausio 21 dieną pasiduoti 
plebiscitui. Vasario 1 dieną 
Lietuviai pasisakė tinką ant 
plebiscito, jeigu tik bus iš
kraustyta Žcligowskio kariuo
mene, jeigu Lietuva bus pri
pažinta dc jure ir t. t. šio pri
pažinimo tuo tarpu (Londone 
Alijantų premijerai nesuteikė 
ir visas klausymas vėl nori
ma rišti jau tam tikromis są
lygomis ir vadovaujant Belgi
jos užsienio ministeriui P. Hy
mansui, su kuriuomi prof. 
Voldemarui teko gana aštriai 
susikirsti. Tos sąlygos yra vir- 
šiaus išdėstytos. Buvo jau ne
mažai gandų, jog patys lenkai 
nebenori plebiscito. Veikiau
siai priseina spėti, kad kitais 
keliais jiems nusiseks daugiau 
laimėti, negu plebiscito taku. 
Jau šiandien Lietuvos Valdžia 
tur ir maitinti Vilniaus ap
skrities gyventojus ir duoti 
jiems seklų, o administracija 
ir kariuomene pasilieka Lcn 
kijos.

Prie tokios padėties visa Vil
niaus gyventojų pyktis ir ne
rimastis dėlei maisto stokos 
liks ant Lietuvos Valdžios už- 

o l>c to ir iiiiisij Icarhio- 
menč nuo fronto atitraukia

ma. Nėra jdkios garantijos, 
kad ir lenkai nepradės reika
lauti atlyginimo už .pasitrau
kimą iš Vilniaus ar kitur.

Delei šių ir daugelio kitų 
priežasčių priseina susirūpin
ti, bet jokiu budu nereikia 
nusimnt. Ačiu musų užsi
spyrimui, jau esame laimėję, 
jog visos plebiscito pinklės su
griuvo, 
griūti ir visos kitos sąlygos, 
jeigu savo nusimanymą mo
kėsime gyva pajiega, o kur 
reikės ir pinigais paremti. 
Amerikos Lietuviai yra daug 
kuomi jau pagelbėję — ta pa- 
gelba atneš toliaus dar geres
nių vaisių.

Šaukia Tautu Lygos 
darbo konferenciją.

vą (white lead) maliavoje. 7. 
Savaitinė diena poilsio indus
trijoje ir pramonėje. 8. Įsta
tymai draudžiantįs jaunes
niems kaip 18 m. dirbti prie 
laivų katilų ir laivų sandeliuo
se; priverstina policijos inspek
cija dirbančių ant laivo jau
nesnių kam 18 m. žmonių.

Nesėkmingas veikimas.

Geneva. — Visas nesėkmin
gumas tautų lygos, kada ji 
veikia darbo ginčuose, tapo 
parodytas šeštame posėdyje 
tautų lygos internacionalinio 
darbo biuro tarybos, kada bu
vo svarstoma darbininkų pa
dėtis Ispanijoje. Kad Ispanijos 
valdžia yra pasiryžtos! naudo
ti tokias priemones, kokias j 
pati matys reikalingu, kad už
gniaužus darbininkų judėjimą 
savo šalyje, buvo matytis iš 
atsakymų, kokius davė Ispa
nijos valdžios atstovas grafas 
/l’Altea j klausimus Leono Jou- 
haux ir Jan Oudegeest, atsto
vaujančius Franci jos ir Holan- 
dijos unijas. D’Altea tvirtino, 
kad visas tas dalykas yra gry
nai vidurinis šalies reikalas ir 
todėl jis neskaito, kad darbo 
biuras gali maišytis į tokius 
reikalus. Veltui Jouhaux nu
rodinėjo j XIII skirsnį Ver- 
saillcs taikos sutarties, kur 
pripažįstama unijoms teisė gy
vuoti ir veikti. Viską ką ta
ryba galėjo nutarti, tai pa
skelbti šio dalyko svarstymus.

Direktoriaus Thomas rupor
as parodo, kad Francijos ir 

Šveicarijos valdžios ypač griež 
ai priešinasi, kad sekamoji in- 
ernacionalinio darbo biuro 
cpnfcrcncija, kuri įvyks spa- 
ių mėn., svarstytų aprubežia- 

vimą darini valandų laukų dar
bininkams. Tečiaus nutarta 
ai pavesti pačiai konfercnci- 
ai.

Iš Meksikos geležinke
liečių streiko.

Lygiu badu turės

Kazimieras Gugis
Vtdavitokiuartikahu.katpkriminaUikaou )< 

taip ir civiliškuos t iciimuost. Daro 
vitokiM dokumentut irpopitratt

Miesto Ofisai? (

127 ■.
1111-11 IsHjBMf. 

tfsL Csntral 4411

Namų Ofisas t 
4121 S. Halsted tt 

Ant trečių lubų 
TsL Drorar 1310

Europsan American Buraau 
Fabionas ir Mickiewicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis Ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

N0TARIJU6AS
Real Estete, Paskolos, 

Insulinai ir tt.
809 W. 35th St„ Kamp. Halsted St. 

Te!.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

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

Ąprupinkint 
Savo Taksus

(Income tax returns)
Liko tik kelios dienos iki 

15-to Kovo.
Daugybė žmonių turi bėdos 

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

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

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

Reikia rengtis
Tuomet buvo

tais. Elta. 4. 21. 1921.
Tokios tat
Ar galima 

džiaugti, ar 
laimėjimais?
bužis ramino Amerikos Lietu
vius, jog plebiscitas panaikin
tas Lietuvos naudai. Uiž tokį 
nuraminimą galima būti tik 
dėkingu, tečiau prisimena Kun. 
Dobužio telegrama, kuri buvo 
lygiai menuo tam atgal Ame
rikos lietuviams prisiųsta: 
‘‘Plebiscitas priimtas. Lietuva 
netrukus bus pripažinta. Da
lykai gerėja, 
plebiscitui.”
džiaugtasi, jog plebiscitas pri
imtas.

Iš neoficialių žinių mes ge
rai žinome, jog toksai nuta
rimas delei plebiscito priėmi
mo buvo sukėlęs Lietuvos 
žmonyse, ypač tarp Lietuvos 
Šaulių, daug nerimasties, o 
gal ir visą audrą kaikurių šir
dyse. Buvo rašomi memoria
lai ir net kalbama apie vald
žios krizį. Patsai Tautos Są
jungos pirmininkas L. Bouv- 
geois apie tat sužinojo ir sa
vo telegramoj prie Kontroles 
Komisijos pirmininko Cltar- 
digny iš Sausio 30 dienos nu
rodo į pavojų, kursai iš prie
žasties plebiscito gali atsiras
ti, būtent: ir bolševikui grę-

[Iš Federuotosios Presos]

Geneva. — Aštuoni svarbus 
dalykai bus svarstomi antra
me susirinkime internaciona
linės darbo konferencijos, ku
ri bus laikoma čia po globa 
tautų lygos. Galutinai tapo 
priimtas sekamas konferenci
jos programas:

1. Reorganizavimas Inter
nacionalinio Darbo Biuro pil- 
damosios tarybos- 2. Pritaiky
mas prie laukų darbininkų nu
tarimų pirmos (Waslungtono) 
konferencijos nutarimus apie 
darbo valandas. 3. Pritaiky
mas laukų darbininkams kitų 
padarytų Washingtone nutari
mų; nedarbas ir apsaugojimas 
moterų ir vaikų. 4. Speciali
uos priemonės 
laukų darbininkų padėties. 5. 
Dizinfckciju. vilnų. G. Įstaty
mai uždraudimui naudoti blei-

[Iš Federuotosios Presos]

Mexico City, kovo 1. — 
koma, kad prezidentas Obre- 
gonas yra labai užsirūstinęs 
delei Meksikos Darbo Federa
cijos priešiniinos ir šįryt pa
reiškęs delei visuotino geležin
keliečių streiko: “Tas streikas 
nebus laimėtas kol aš esu pre
zidentu”.

Darbo ■nariai kabinete nuta
rė nerezignuoti, bet ir toliau 
remti streiką iki Obregonas, 
jei jis išdrįs tai padaryti, ne
pašalins jų iš ministerijos. 
Darbo nariai kongrese rengia
si ryto perskaityti kongrese 
aštrų pasikalbėjimą su Obrc- 
gonu vakar, kuriame Obrego
nas priminė, kad jis paskirė 
Gailės, De La Huerta, Salse- 
do, Marones ir kitus į augštas 
vietas ir klausė, ar to neuž
tenka, kad patenkinus darbi
ninkus. Darbiečiai atsake, kad 
masių padėtis dar nepagerėja, 
jei suteikiama malonumai nie- 
kuriems vadovams. Ūmus 
streikas niekurių darbininkų 
ant Vera Cruz geležinkelio, 
kur unija tapo pripažinta, tai
komas yra sustabdymui gabe
nimo aliejaus kuro į šį mie
stą. Pasažieriniai traukiniai 
vaigšto, bot judėjimas tavori- 
nių traukinių yra labai su
trukdytas.

Darbininkų rateliuose vaig
što gandų, kad iš priežasties 
streiko pasidarys naujas poli
tinis pasidalinimas, kuriame 
Obregonas ir niekurie jo šali
ninkai pakryps į dešinę, kuo
met darbiečiai kabinete darys 
bloką kongrese su kairiaisiais 
darbininkais, kad pasipriešinus 
administracijai.

J. P. VARKALA
Yra 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 įmygąs. 
Sutaiso atskaitas.

Sa-
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ĮPišPORTAI 
= Kiekvienam lietuviui važiuojan- 
== Čiam Tėvynėn pagelbėsim išgau

ti pasportą į 3 dienas.

SS! Siunčiam pinigus Lietuvon 
teleRi af iškai i Parduodame 
laivakortes ant visų portų

=3 stačiai į Lietuvą be persė
dimo.

Tūkstančiai lietuvių siunčia pi- 
ES nigus ir važiuoja Lietuvon, ko

de! ne Jus. Rašykit tuoj. 

Lith. Travel Bureau, 
136 East 42nd Street,

New York, N. Y.

T

d Lietuvis Dentistas
* 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė.
■ CICERO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. g 
5 išskiriant nedėlias ir seredas.

VISIEMS DYKAI.
Kuris tik prisius savo ir nors 

poros lietuvių adresus, gaus la
bai naudingą knygelę dykai. 
Knygelė susideda iš 16 pusi, 
vardu “Keno Naudai Dirbsi
me?” Reikalauk šiandien adre
suodamas atvirutę

LITHUANIAN AMERICAN 
TRAD1NG CO.,

R'oom 25, 112 No. Grcen St., 
Baltimore, Md.

pagerinimui

Fabrikantai skundžiasi.

[Iš Federuotosios Presos]

Hamilton, Ont. — Fabrikan
tai skundžiasi miesto vald
žiai, kad ji ardo jų pienus nu
kapoti algas paprastiems dar
bininkams iki 35c valandai, 
kadangi bedarbiai gauna 55c 
i vai., kada jie dirba prie mic-

DR. A. MONTVID
CHICAGO

. Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East Washington St. 

Marshall Field Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Armitage 2012 
Rezidencijos telef. Albany 8716

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. NedSliomis pagal sutarime. 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.
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Amerikos Lietuviu Darbai Lie
tuvos Gynimo Reikalu.

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

Kitur.
INDIANA HARBOR, Ind. — 

Aukos Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui. Lietuvos Laisvės Pa
skolos Stotis buvo surengus 
prakalbas paminėjimui Lietu
vos nepriklausomybės trejų 
metų sukaktuvių. Kalbėtojai 
buvo kviesti iš Chicagofr,* adv. 
Kl. Jurgelionis ir Dr. A. J. Ži
nion tas, bet kažin kodėl p. 
Jurgelionis nepribuvo, tai te
ko kalbėti vienam Dr. Zųnon- 
tui. Jis kalbėjo per du kartu. 
Laike pertraukos buvo renka-

Visuotinas (General) Contratoriira

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

kainomis.
4401 So. Richmond St., 

Tel. Lafayette 2797

mos aukos Liet. Rauti. Kry
žiui (rinkėjais buvo Ona ši- 
moniutė ir Vladas Ruibis). 
Aukojo šiaip: Ignacas Gelum- 
bickas $10; Ant. Anriekus ir 
Jonas Ragelis po $5; S. Tolei- 
kis, Anufras Turkeviče, S. Jo- 
dis, J. Poška, B. R. Yasulis, 
S. Bartkus po $2; Kun. Jonas 
čuberkis ir X. X. po $3; po $1: 
Fel. Siminas, J. Rimkeviče, M. 
Jokūbaitis, M. Rupsis, J. Kve- 
deras, K. šlepetis, Z. Budria, 
J. Jančauskas, F. Baileli, P. 
Vaišnora, K. Žydas, J. Petro
nis, I. Kučinskas, A. Grubliau- 
skas, K. Srumskis, J. Lauri
naitis, K. kaučiuke, A. Szet- 
kus, J. Zvinglis, A. Raštutis, 
P. Genušauskaitė, P. Genušau- 
skienė, J. Gusčius, V. Grimaila, 
J. Jucius, J. Ruginis, J. Stro
pas, K. Mičiula, F. Zaranka, 
J. Gailius, J. Kazinskis, S. Ur
bonas, A. Glcmža, P. Danu- 
sas, S. Barzdis, A. Narmontas,

I. Estreikis, S. Bosinskis, J. 
Jokšas, F. Henderson, J. Nor
kienė, J. Sinkeviče, P. Petrau
skis, K. Osjreikis, P. Visgirdas, 
P. Šimkus, J. Merkelis, J. Kas
paras, K. Brizgis, T. Grama- 
lis, J. Gumuliauskis, L. Moc
kus, A. Jankauskis, Z. Būd
žius, K. Labanas, V. Giparis,
J. Karvelis, VI. Ruibis, P. S. 
Rindokas, J. Radzus; D. Ju- 
dickis $2. Beto dar mums 
aukojo svetaines savininkai S. 
Barzdis ir Petras Zukelis sve
tainės lėšas ($15). Visiems air- 
kotojams ir rinkėjams širdin
gų ačiū. — Izidoriaus Brolis.

Ex-Kareiviai Lietuvai 
reikalauja pripažint 

‘ Lietuvą.
Vasario 13 dieną South 

Bostone (Mass.) įvyko masi
nis buvusiųjų kareivių lietu
vių susirinkimas, kuriame jie 
priėmė sekamą rezoliuciją ir 
su parašais kiekvieno susirin
kime dalyvavusio ex-kareivio 
nutarė pasiųsti naujai Išrink 
tajam Jungtinių Valstijų pre
zidentui Hardi ilgui dieną jo 
inauguracijos, taipjau Franci- 
jos ambasadoriui Washingto- 
ne ir Lietuvos Atstovybei, ten- 
pat. Rezoliucija anglų kalba 
skamba šiaip:

Whercas the World War 
was a war for Justice, De
mocracy, and the liberaliem 
of oppressed nationalities 
and that was the reason 
why the American people 
of all races, orecds and ori- 
gi.n fought it to a vietorious 
end;

Whereas wc, World War 
Veterans, were called upon 
to sacrifice our time, health 
and Ii fe itself for the said 
principjes of Justice, De
mocracy and Liberty to all 
races and peoples, many of 

. our comrades drenching 
the soil of France and Flan- 
ders with our life-blood, 
the othcrs. making the Stip
rume Sacrifi.ee and now for- 
ever slceping in the battlc- 
fields so that imperialism 
and insatiable greed of an 
arrogant race be forever 
annihilated;

\Vhcrcas, as the result of 
all these saerificcs on our 
part and the part of our 
comrades today Alsace Lor- 
yaine was returned to its 
mother, the Frentei) Repub- 
lic; Italia Irrcdenta United 
to Baly; Bosniu, Herzogovi- 
na, Dalmatia and Croatia 
— to Greatcr Servia; Tran- 
sylvania was ręstored to Rit
inama; Schles\vig to Den- 
mark and Posen and West 
Prussia to Poland. Czecho- 
slovakia, Poland and Fin- 
land wcre resurrected froin 
the grave into which impe- 
rialists of yesterday . had 
driven them, and all other 
unhappy, oppressed and per- 
sccuted peoples wcre given 
new stimulus of life and 
hopc for naikinai indepen- 
dencc;

Whcreas among the un
happy, oppressed nations on 
the face of the globė, Lith
uania was one of them, it 
was a high privilege to over 
35,000 soldiers of Lithua
nian birth, extraction or ci- 
tizenship in the American 
Army to fight the battles 
for Justice, Democracy, and 
Liberty, for the vietory of 
the Allies and America au- 
gurėd Liberty and Indepen- 
dencc to Lithuania.

Whercas,, after over tvvo 
years since the concluslon 
of the armislice, after nu- 
merous and repeated at- 
tempts on the part ‘of the 
Lithuanian people and their 
representatives to obtain 
reeognition of their indepen- 
denet' and a<lmission to the 
Family of J?ree Nations, the 
Lithuanian cause obtaįned 
not only no assistance froin 
the mighty champions of

ŠAUKIAME DIDELI IŠPARDAVIMĄ MUSU BENDRINIAME 
n PARDAVINĖJIMO KAMBARY

Parduosime Fonografus, Parlor 
Setus, Divonus, Pečius.

WESTERN FURNITURE STORAGE CO.

2810 VV. Ilarrison St., Chicago, 111. !fe.i-$ P

Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi- 
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kuria ||KS f į 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui Ut"——zį p

24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir B 
užtikrintos ant deiimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- > ‘ H 
▼us. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrų atsitikimų, kuris visame 
gyvenime negali kitų syk atsitikti. Pamųstyk pats, tik už $35 aug- 
štoa rųšies gvarantuotų kalbamųjų mašinų. Taipgi, mes turime

F“" parduoli dešimt) augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir VgM M ■ RU■ " B karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par- BI" B
Bk duosime už pirmų pasiūlymų, nes norime paduryt daugiau vietos. K * B

— ra ■ B M B Ta‘ apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni* Mes pristatom veltui B B BUB W B R. JI i vi8®8 mioto dnhs ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir BU Į B B JWlF B— daleidžiame peržiuršti arba užsimokėti aplaikęs siuntini.
’ Liberty Bondsai priimami.

f ------.
DR. M. HERZMAN

I* RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas per 22 

metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorijai 105 ▼.
18th St., netoli Fisk St 

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, 
ir nuo 6 Iki 8 vai. vakarais.

Dienomis i Canal Telephonali J yba*67
► Naktimis: Diezai 

960 - Drovai 4186 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted 84.

TikrosJustice and Liberty under 
whosc flags xve fought, our 
oomrades died and whose 
soil is saturated with our 
blo(xl, būt on the contrnry, 
LUhuania’s clainor for in- 
dependcnce wa^ niet with 
stoic įndifference in diiplo- 
malie chambers of both 
Washington and Paris, and 
furthermore, Gen. Odry in 
Meniel and Col. Chardigny 
in Vilna, both re p rescai ta
vi ves of France, are exereis- 
ing their great powers for 
the furtherance of plaus of 
impe.rialistic Poland and for 
the reonslavenient of Lith
uania, subslituting a Polish 
yoke for the fornicrly R na
šiau awi Gerinau yo*kes, 
under \vhich the unhappy 
Lithuania was suffering for 
a century and a half.

No\v, therefore, be it re- 
sol ved that we protest 
against the action of France, 
which authorizes its repre- 
šen ta t i ves, said Gen. Odry 
and Col. Chardigny to be 
merely flexible tools in the 
hands of Polish imperialistu 
as represented 
ski and 
attempt 
millions

Be it

Abi pušiai dėvėjami overl 
tai, kurie parsidavinėjo po $7 
00, $85.00 ir $100.00 Mieros r 
36 iki 46. Tamistos pasirinki 
už $30.00.

Vyrams ir vaikinams payas 
niai siutai, po $15.00 iki $45.

Atdara vakarais iki 8 vai., 
Nedėldieniais iki 3 po pietį

Tel. Yards 8664
Mrs. A, Michniewici

AKU8ERKA 
aJKri Baigusi Aku- 

iOltepa Še rijos kolegl-

Ūkavusi Pen»- 
silvanljos hos- 
pitalise. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Dus

kiose ligose 
ĮBtalBHHBJi motorims ir 

merginoms.
8118 S. Halsted SL, Chicago, IH. 

(ant antrų lubų)
Nue 6 iki 11 ryto ir 7 Ud vilai v.

Telephonaii -

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikaojs 15 metai 

Ofisas
1729 So. Ashland Avs, | taftos 

Cklcago, Dllaots.
Specialistas džiovei 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nuo 1 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8:82 
vai. vakaro. Nerišliomis nue 
12 vai. ryto Ud 1 vai. pe pieš. 

Telefonas Drurnl 2889
/

S. Gordon
1415 S. Halsted St.

T.“Pullmag HB

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERĮ?

Darbininkas naudoja palengvinimui 
skaudamų muskulų nuo jtempto sunkaus 
kasdieninio darbo.

Ūkininkas naudoja jį ir negalėtų apseiti 
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin- 
foj vietoj kiekvieno ,ūkininko namuose, 
ur gali atsitikti netikėtas staigus ligos 

užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybė kitų nelaimių ištikti.

Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerį, nuo pečių skaudėjimo, 
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu 
galimybės uždirbti kasdieninę duoną. z

Angliakasys naudoja Pain-Expellerį 
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo, 
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katą ir energiją.

Namų šeimininke naudoja Pain-Expel- 
lerį. kuomet vaikai nupuola ir susimuša— 
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgili- 
mo ir ten, kur, geras linimentas reikalin
gas.

Visi naudoja Pain-Expellerį.

A. SHUSH
Tarta patyri 

motorų Bgerei 
poetingai prii 
ria Ug«n4 ir k: 
M laike llgta.
10229 S. Stato i

Cklcago, IH.

Tel. Canal 65 ■
LIETUVIS DAKTARAS

Dr. J. Sarpalius 3
1424 So. Halsted St į

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

Gyvenimo Tel. Yards 6098.

LIETUVIAI !!!
AR JUS ŽINOTE SAVO NAUJĄ LIETUVĄ?

Ar žinote jos rubežius ir teritorijas, kurias ji apima?
AR JUS ŽLNOATE kaip dabar Europa išrodo, sulig vėliausių 

nustatymų Paryžaus Taikos? Naujoji Lietuva, Estonija, naujoji Vo
kietija, naujoji Čeko-Slovakija, Lenkija, Latvija, Vengrija, Austrija, 
Jugo-Slavija, Balkanai ir t.t.

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

TODĖL JUS BUVOTE DESPERATIŠKAI REIKALINGI vėliau
sio “Politiško Žemlapio Naujos Europos”, kuris butų spalvuotas, 28 
per 34 colius didumo tinkantis pakabinti ant sienos namuose ar biz
nio vietoj, kuris butų PAMOKINIMU IR PAINFORMAVIMU VISAI 
ŠEIMYNAI. Gautas patyrimas iš šitų žemlapių atmokės jums daug 
kartų brangiau, negu užmokėti pinigai už jas.

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

INTERNATIONAL MAP COMPANY
341 Fifth Avenue, New York, N. Y.

V, |,.| iii ■„ ...................... ■■įiMiniji.n-ii

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. Denrborn St^ kampas Monroe St. 
Criily Buildiiig—ruimus LOS. Imkit# elevatorių 

iki 5-tų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI META! 

PRAKTIŠKO PATYRIMO.

Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utar- 
nInkai ir Ketvertais nuo 10 ryto iki 4 vaan- 
dai po piet.

HMMi II liuli M >11111— 'SIMU i—MMM—

Dr. C.Z. Veželis
Lietovia Deattotaa

4712 So. Aihlaad Ava. 
arti 47-toa gatvla

Telefonas: Drover 7142

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas 
Elektros Instrumentai

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

Vai. 1—2; 7—9 po piet.
TeL Austin 787

DR.MARYA 
23WIATT—SASS.

Kųtik sugrjžo iš Calif orai jos ir 
vėl tęs savo praktikavimų pe No, 

6208 W. Harrison SL

Praktikuoja 29 metai 
Ofisas:

8149 8. Morgan SU kerta 32 St 
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriikų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 5—8 
vakare. Nerišliomis nuo 9—2 

po piet.

Brothcrhood, 
the liberty of 
Li H ura ui a n s

chani- 
Equaliity 

būt also 
Lithuania 
as Aveli,

that we

by Pilsud* 
Želigowski in their 

to enslave five 
of Lithuanians, and 
resolvod that we 

md died not only
for Liberty of France and 
Frenchmcn, whom we ak 
ways considered as 
pions of Liberty, 
and 
for 
and 
and

Be it resolved 
request the American Go
vernment, the Government 
o f France and through them 
the governments of all 
other Allicd Nations, that 
Lithuainia be immcdliatcly 

accorded reeognition as an 
Independent Nation, accept- 
ed in the Family of Na
tions, t Imt the Meine! region 
and Vilna with the Lithua
nian dLslricts be ininiediate- 
ly restored to Lithuania and 
that further persocdtion of 
tins sinall nation on the 
part of the champions of 
Liberty and Democracy, 
through the agency of Po
land, be put to an end, and

Further be it resolved 
that the copies of tins re- 
sojution be circulated all 
over the United States to be 
read a t meetings 
World War 
those of the 
are in favor 
tion sign the 
catc, that a

| DR. YUŠKA 
5 1900 S. Halsted St.

I
Tol. Canal 2118

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
8 vakar*.

Reridendja: 2811 W. 68rd SL 
Tai. Prospect 8466 ,

Tol. Canal 4914 Ofiso vai. 7 iki 9 v.
Tel. Oak Park 8423 

Res. 615 S. Humphrey Avė., 
DR. AB1GAIL TRAXLER

Physiclan and Surgeon 
Specialistė moterų ir vaikų ligų.

16Š9 Blue Island Avė., 
Kampas 18-tos CHICAGO.

išskiriant nedėldioniua.

Tai.: Yards 6664 
Drover 8448

of the 
Veterans, that 
Veterans, that 
of thi3 rcsolu- 
saine in tripli- 
copy ^f tliis

rcsolution Avith original 
natūros be forwardcd 
President-elect Harding 
the day of his inauguration
as Prcsident of the United 
States, that 
be sent to 
o f France 
platės, and 
kept in the

to
on

another copy 
the Ambassador 

i n the United 
the tliird to be 
archives of the

Lithuanian f Public Library 
in America, prescntly ^n 
custody of the Lithuanian 
Represcntative in America, 
and ‘that copies herco f be 
publishcd in Lithuanian and 
American press.

Talaphem Yards 5089

Dr. M, Stupnlcki
B107 S. Morgan SL Chleagn
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 IH 8 vakare.

DR. V. A. ŠIMKUS 
Lietuvis gydytojas, Chirurgas, 

Aku Šeras
3203 So. Halsted Stn Ddeaga. 

Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8 
y. v, Nedaliomis 19-12 ryto.

Tel Boulevard 2160
Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 0—12 ryto

MOS So. Morgan Street,. 
Chicago, HL

Telephone Yards 1632

a DR. J. KULIS
LIETUVIS

M GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Gydo visokias ligas motorų, val- 

n kų ir Vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptim-

| gas vyrų ligas.
Į Į 3259 So. Halsted St., Chicago.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas) 2201 W. 22nd St., kam: 

Leavitt St Phone Canal 6222. 
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8 
W. 42nd St Phone Lafayette, 4£ 
Valandos nuo 10 iki 12 dienų.

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. J. H. GINDICH 

DENTISTAS
Mes savo darbų gvarautuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Ave^ Chicago, HL 

Arti 88-th Street

Telefonas Pulhnan 866
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistae 
10881 S. Michigan AvM Roselaad
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną. 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

PRANEUMAS
Dr. M. T. Strikol’is

Lietuvys Gydytojaa ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrų 

1616 W. 47 SU Tel. BouL 16fl 
Valandos: 1 iki 8 po pietų.

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

Nuo ryto ikt piet 
Telsphone McKinley £61

7

ez. 1189 ladependonco Blvd. Chicago 
Telephone Van Buren 294

A.A. biOTH 
ŪSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
tisas i 3354 So. Halsted St. Chicago

Teiephone Pr ver 9693 
įlandos: 10—11 ij j; 2—3 po piet 
-8 vak. Nedčlioins 10-12 dieną 
■■■■OMflEKOBMBMaMMBMeSMBMeMBk

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 et. kamp. Marahfield av. 
.Valandos) iki 9 ryto, nuo 8 Iki

4 ir nuo 7 iki 9 vakare, 
Tel. Prospect 1157

- -

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

Phons Canal 267

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
torinis ir merginoms. Antrašas: 
3883 So. Halsted St., Chicago, DL 

Phone: Boulevard 4121.

Telephonę Yards 5834
Dr. P. G. Wiegner J 
JPriėminia valandos nuo 8 iki £ 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak, I 
8325 So. Halsted St., Chicago, J

'anai 257
{aktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
STDTTOJAS IK CKIRUKOAJS

piet. 6 iki 9 vakaro 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto, 

1821 S. Halsted 8L, 
Kampas 18 ir Halsted SL

rel. Pullman 842
DR. I. E. MAKARAS 

Lietavyo Gydytojas ir Chirurgas 
D9D0 Michigan Ave^ Roselaado, 
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:8| 

iki 8:80 vak.

1. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS
II W. 22ad & So. Leavitt Sts.

CHICAGO.

nuo 1 po pietų iki 9 vakare

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS 

—Deatlstas—
8331 S. Halsted St., Chicago, HL

Valandos:—

Sacrifi.ee


NAUJIENOS, Chicago, UI Utarninkas, Kovo 8 d., 1921

Lietuviu Rateliuose TOWN OF LAKE
Klerikalų prakalbos.

DR. D. ALSEIKOS 
PRAKALBOS.

Kovo 6 <1. įvyko McKinley 
Parke prakallios, kurias rengė 
Vilniečiu komitetas. !* 
sias kalbėtojas buvo 
atvykusis iš Lietuvos 
Alseika, kuris dabar 
Chicagoj e 
SU°S 
mitetas buvo nutaręs siųsti 
surinktąsias aukas Steigiamojo 
Seimo pirmininkui Stidginskui. 
kad jisai atiduotų jas kam 
reikia pagal savo nuožiūrą. 
Bet Dr. Alseika nesutiko su 
tuo ir pastatė sąlygas, kad au
kos butų siunčiamos Liehivos 
Gynimo Komitetui per Lietu
vos Misiją.

Galutinai buvo padaryta to
kia sutartis, kad aukos bus pa
siųsto tiesiog Lietuvon, Gyni
mo Komiteto pirmininkui Sle
ževičiui, o siuntimo kvitą bus 
pasiųsta Lietuvos Misijai Ame
rikoje. Abiem pusėm, rengė
jams ir kalbėtojui, priėmus ši
tą sąlyga, gerb. svečias, atlai-

nesenai

lankosi 
kaipo Lietuvos Mi- 

įgaliotinis.
buvo

Kovo 4 d. 'rautos Fondo 39 
skyrius buvo surengęs prakal
bas. Kadangi buvo garsinta, 
kad tose prakalbose kalbės 
Raudonojo Kryžiaus rėmėjų 

I atstovas Dr. Rutkauskas, ką 
tik pagrįžęs iš Lietuvos, tai ir 
aš, žingeidaudamas, nuėjau pa
siklausyti. Žmonių buvo prisi
rinkęs pilnas pobužnytinis skir
ias. Pirmas kalbėjo architek
tas Žaldokas; kalbėjo apie Šv. 
Kazimiera. Lenku karalių, nu
rodydamas, kad septyni metai 
atgal tapo sutvertas Tautos i 
fondas, kuris, esą, nusikyręs 
šv. Kazimiero dieną; tai brau-1 
ginusia dvi lietuviu esanti 
šventė. Kalbėtojas ragino 
tuvius toje dienoje aukoti 
t u vos labui.

, katalikų. Dar jis pastebėjo, 
. kad kada tai buvo siųsta Lie
tuvai $40,000, kurių $20,000 
buvo skirta labdarybės dar
bams. o prezidentas Smetona 
$20,000 praleidęs karės reika
lams: o kita $20,000 sustojęs

Nuo gaso mirė du.

Henry Hube, dvidešimts 
-oif ‘sųnŲ jsnHny .n TnuĄpbs 
turiasdošimts šešių, atrastu ne- 
dėlioj negyvi gaso priėjusiam 
kambaryje, 1635 S. Canal gat
vės. Policija žiuri ar kartais 
nebus tik saužudyste.

dilai įsilaužė vidun, peršovė 
senį Sainuel Kautoff ir išvogė 
jų pinigus.

—i ....  j.i imu—

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ “

NAMAI-ŽEMĖ

Pranešimai

Publikos $ buvo kokie šeši 
šimtai. Po Dr. Alsc’kos kalr 
bos tapo surinkta $556 aukų. 
Vėliau padaryta dar viena ko- 
lekta, kuri davė $150.1 (i. Tuo 
budu viso suakauta Vilniaus 
atvadavimo reikalams $706.-

gaila, kad Dr. Rutkauskas ne
pasakė, kieno ta suma pini
gų buvo siųsta ir per kieno 
rankas dalis tų pinigų žuvo. 

Jei aukos bus siunčiamos 
vyskupui Kareveičiui bei kun. 
Valukaičiui, tai, girdi, jos ne
bus sunadotos nei Kaime, nei 
Vliniuje, ir tuom bus Lietuvos 
valdžia priversta sustabdyti 
agitaciją, kuri dabar prieš ka
talikus varoma.

Toliau dar jis pasakė, kad 
buk vokiečiai išmokino lietu 
visus gerti “moonsbine” ir to
dėl dabar lietuvių pinigai ir 
jiems prisiųstos aukos eina j 

Toliau, nesulaukiant Dr. Rut-1 R< rliną.
kausko. tapo pakviestas kalkė- nugSuiaii pastebėtų daly
ti vietinis klebonas. Tasai kal-|k>.' .v™ aišku, kų veikia Tautos 
bėjo iš Lietuvos istorijos, nu
rodė kieno pastangomis tapo 
įkurtas Vilniaus miestas ir del-H’k eikvoja sunkiai uždirbtus 

priklausyti Lietu-1 žmonių centus, mokėdami po 
$200 į mėnesį Dr.<Rutkauskui, 
kuris vadinasi neva daktaras, 
bet, kuris iš savo mokslo ne-1 Devyni 
gyvena.

I važinėja po visus kraštus irlChateau teatro praeitos nedė- -11 Vi • • 1 • ___ Ii- 1

Ištrauktas iš upės.

NORTH SIDE. — Vaikų draugijė
lės “Bijūnėlio” tėvų susirinkimas bus 
seredos vakare, kovo 9 d., 
vai. Liuosybės svet., 1822 
avė. — Komitetas.

kaip 7:30 
Wabansia

ruošiamo

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

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 
apsunkintas, virimas maisto nusilp
nintas ir sąnariai kiek tiek neveiki.

(pirmiau 
valytais)

everas
Blodal

vadintas Severo Kraujo 
yra tam tikras atmainą 
vaistas, kuris duos nau

dingą atmainą, teip reikalingą jusu 
systemš. Pagelbės sutaisymu ne- 
naturahško stovį irgelbes regulavi- 
me organizmo. Tikras vaistas dėl 
gydymo odos išmetimu. Prekė 
>1.26. Aptiekuose.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

1KM1

Į IR Iš LIETUVOS
du ir daugiau išplaukimų kas savaitė 
tiesioginiais laivais į ir iž ANTWER- 
PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj.

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

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

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

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruže vi- 
čiaus aptiekę:

VVAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
VVaukegan. III.

NEPAMIRŠKIT
Kad taisau visokius stubos 

rakandus už prieinamą kainą.
A. J. Kalasauskas, 

2123 W. 23-rd St. 
Tel.: Canal 5395

SKAITYKIT IR PLATINKIT
"N A II .T T R M n

ko jis turi 
vai.

šita
lie-

Lie-

INisirode ir Dr. 
kurį vakaro ve- 

perstatė

j REIKIA lietuvio bučerio, mo
kančio lietuviškai ir lenkiškai 
kalbėti.

ALEX SUCILLA
12300 Emerald Avė.
West Pullman, III.

Į panedėlj tų naktį ugnegia- 
sis ši įraukė žmogų iš upes prie 
šešioliktos gat. Žmogus buvo 
loizgyvis i,r negalėjo pasisakyti 
savo pavardes. Nugabentas jis 
i People’s Hospital ir randasi 
kritiškam stovyje.

Liet. Dukterų Draugijos
teatro “Genovaitės’’ repeticija įvyks 
Š>andie, 8 vai. vak. namuose 3359 So. 
Union avė. Visi vaidintojai susirinki
te— Komitetas

REIKALINGAS kriaučius pa
tyręs prie kostumersko darbo 
Atsišaukite tuojaus.

Tel. Lafayette 4011.

FARMOS 
Didelis Bargenas.

Turiu dvi ukes, vienam sunku 
apdirbti, todėl noriu vieną par
duoti, 65 akeriai, geros žemės. 
Sodas ir geri budinkai. 8 kamba
rių stuba, šilo rugių yra apsėta 
15 akerų. Upė bėga per lauką. 
2 ir pusė myl. iki miestuko. Kai
na labai prieinama. Platesnių ži
nių malonėkite atsišaukti laišku.

C. MATULIS,
HART, Mich. R. 4

Gal papigs traukiniais kelione.

Praeitą ncdčldienj Ashland 
Auditorium buvo laikytas trau
kinių ir botų valdininkų susi
rinkimas, kur buvo skaityta du 
laiškai ir kalbėta apie taiH kad 
gal reikės sumažinti botais ir 

fondas ir Raudonojo Kryžiaus I traukiniais trans portaerjos kai- 
Rėmėjų draugija. Reiškia, jie nas.

Town of Lake. — Lietuvos Piliečių 
Sąjungos 60 skyrius rengia prakalbas 
nedalioj, kovo 13 d. Elias sale), kam
pas Wood ir 46-tos gatvės. Pradžia 
6 vai. vak. Kalbės nesenai iš Lietuvos 
atvykęs Dr. D. Alseika, Vilniaus gy
ventojas. Papasakos įdomių dalykų 
apie Lietuva ir ypač apie Lietuvos 
Rytų okupantus lenkus. Kalbės taip
jau Dr. C. Kasputis ir J. J. Zolps. Kvie 
čiame gausiai susirinkti.—Komitetas.

REIKTA barberio vakarais ir 
subatomis. 18-os gatvės koloni
joje. Atsišaukite Naujienų ofi- 
san ant No.. 223

PARDAVIMUI

Devyni vaikai atimti 
teatro.

nuo

vaikai nuo 5 ligi 16
Tiktai kitų pinigais I metų tapo atimti nuo Ascker’sRutkauskas, 

dejas džiaugsmingai,
Issą, atsilankė garbingas ai-1 visokias nesąmones ir | lios vakarą. Tą padarė Juvc-
stovas, kuriam buvo mokama LU()in u^kCrta kelią tiems, ku- nile Court viršininkai ir Ju- 
algos tik $200 į mėnesį. Ir ve, rie luri noro Lietuvą venile Protective Lygos. Sako,
dabar iš jo galėsime išgirsti, dubartiniamei inornemte—kada, tai yra laužymas vaikų darbo 
kas dedasi Lietuvoje. visos pastangos yra dedamos, nustatymo. O panelė Maude

Ruf-Įkad tik atvadavus Vilnių nuo | Daniels, pirmininkė to sudary
to veiksmo, imas prirodyti,

Taip perstatytas Dr.
kąuskas ir pradeda savo kal-pepkų grobikų.

Po prakalbų buvo renkamos I |cnd tiems veikams geresnio iš- 
kos, kuriu surinkta $70.00.

* —Pilietis.

bą. Girdi, aš laikau už garbę 
pasveikinti jus nuo vyskupo 
Karevičiaus ir katalikų antro
jo pirmininko, kun. Valiukai
čių, kuris nenuilstančiai dar
buojasi Lietuvos katalikų la
bui. Girdi, šiandie Lietuva yra 
valdoma dviejų srovių: 
čionių Demokratų ir 
liaudininkų. Ir kada 
kokie balsavimai, tai

šuo jų
Tokiu

prieina 
socifll- 

liaudininkai balsuoją už krikš
čionis demokratus, o šitie bal- 

už social-liaudininkus.
budu tiedvi partijos

šiandie valdančios lUetuvą.
Taigi dabar aškiai matyt, 

kad klerikalai mokėdami Dr. 
Rutkauskui po $200 į mėnesį, 
išmokino jį neteisybę kalbėti. 
Gal tai bus duotos instrukci
jos nuo vysk. Karevičiaus arba 
kun. Vaikučio. Gal tie žmo
nės prisakė jam nesakyti, kad 
Lietuvoje randasi ir trečia par
tija. Socialdemokratų, kuri tu
ri ir savo atstovus Slengiama-
jame Seime. Nes jeigu butų 
teisybė pasakyta, lai amerikie
čiai lietuviai tuojau pamatytų, 
kad klerikalai Lietuvoje smun
ka, kaip grybai nuo koto.

Toliąir Dr. Rutkauskas kal
bėjo, kad Lietuvai yra reika
linga prieglaudos, kurioms yni 
atatinkami dvarų namai. Tik
tai reikia kokių $70,(KM), kad 
tuos namus perdirbus į tinka
mus prieglaudoms namus. Esą, 
dabar po Lietuvą slankioja vi
sokie padaužos, kuriuos reikia 
sugauti į tuos prieglaiulų na
mus ir išauklėti gerais katali
kais. Ir, girdi, dabar Lietuvos 
valdžia esanti gana snlpna fi
nansiškai; jai labai reikalinga 
carinė medžiaga ir daugelis 
kitokių reikalų randasi. Bet 
aukas siųsdami, esą, nesiųski
te nei šauliams, nei Geležiniam
Vilkui, 
kui, 
teriui 
Karevičiui arba Katalikų Cent
ro pirmininkui, kun. Valukai- 
čiui.

Iš to galima padaryti išve
dimas, kad klerikalai dabar 
rengiasi nuversti tLietuvos 
valdžią ir užsidėti grynai bau
džiavos, arba Romos katali
kų, valdžią. Nes kaip, kitaip 
ir gali manyti, jei jie jau ne

dalia rt i ne (IJe- 
ir jos įstaigo-

nei Seimo pirminin- 
nei kokiam- nors ininis- 
, o siųskite tiktai Vysk.

tuvos valdžia 
mis.

Dar toliau kalbėtojas paste
bėjo: girdi, kada jus siunčiate 
aukas kitiems, tai jie mano, 
kad tos aukos yra atsiųstos 
nuo Suvienytų Valstijų prezi
dento Wilsono, arba nuo kokių 
nors kitų žmonių, o ue nuo

Matilda Steindel pdsigirdė.

ėjimo ir nebuvo ir jie tik esą 
laimingi tokion vieton tekę. Ji 
sako, kad penkių metų vaikas 
dirbdamas prie vaidenimo, už
dirbdavo duoną dėl savo senu
čių tėvų. O kita austrijoke 
mergaitė buvus paimta prie to 
vaidenimo labai nuskurus ir iš-

ė s iv > gyvenimą pri-1 badčjus.
prie Far- 

pra-

Matilda Steind 1, paskilbus 
pianistė ir pasaidiniai garbin
go cellisto Bruno Steindel žmo
na 
s:g:rdvdama
v.’ell alėjos, 
eita subata. 

Prie tos
vedė, manoma, sudėtis rūpės-|rn> ant yVashiiigtono bulvaro 
čių. Laike pasaulimės karės ir N Peoria gatvės, sudegė
jinai ir jos žmogus buvo per- pmeito sekmadienio vakare, 
sekiojami kaipo pro-gerinanai. §įta katedra buvo viena iš pit- 
Todelei Bruno Steindel buvo|inilj,l Chicagos katedrų ir tal

pino nemažai relikvijų, kurios 
tapo sudegintos ir nebegalės 

u Ii atstatytos. Katedra, sa
li, bus atstatyta tuojau.

Sudegė Episkopalu katedra.

pasekmes ją pri-

$50 už eilutę.

Journal

gos Symfonijos Orchestros, ku
ris buvo soloistas, o tas, sako
ma, daug jo draugų pastatė I k 
prieš juos. O vėliau nežino
ma liga paliego jų duktė. Ir 
tos nepalaimos suordė ponios 
Steindel nervus.

Po to tankiai jinai kalbėda- >
vo apie saužudystę. Ji daug I, geriausios eilutčs šilas 
sykių yra pasakius: “Jei tik kas laikl,|S(is prižada dllo{i $5() 
blogo pasitaikintų mano < iin kas diena šešiems, kurie para- 
teriai, tai aš save n u si z iri y- pO gelųausią eilutę į, tai,p
ciau . lečiaus jos duktė jau va(|jnainQ skyrių, Linierick. 
ima pasveikti. Humoristai ir poetai prie d'ar-

Pėtnyčioje ji buvo labai su
sinervavus ir skundės poniai 
Riek: “Negaliu aš to panešti, 
aš esi u iš proto”.

Ir va, važiuodama iš Evans- 
tono, ji užbaigė visas savo bė
das ir rūpesčius. Nedėlios ry
tą policistas atrado ant kelio 
jos ploščių, o už kokio šimto 
pėdų pamatė prie antkrantės 
stovinti jos automobilių ir ant 
ledo išplautą jos lavoną. Jos 
vyras tuo tarpu lankės Balti- 
inore.

Užmovė maišų ant galvos 
atėmė $39.

Vakar dieną du vagys atėjo 
pas Carl Leege, 1639 Bclmont 
avė., užmovė jam ant 
maišą, paskui surišo ir 
pasiėmę jo $39.

galvos

gavus

Sugautas už “moonshine”.

Kazys Lajodkis, Evanstone, 
tankiai veždavosi sau plytų 
vežimus. Bet ilgaifiuui lilko 
suprasta, kad čia vežama nemi- 
nėlė plytoms apkrauta. O pas
kui kvortomis pardavinėjama. 
Na, nedėlioj, ir tapo pakrėstos 
jo plytos. Neuždyką. Atrasta 
dešimties galionų “mocmslu- 

ne”. O Lajockis tapo arės- 
luotas.

Simus šauna į tėvą, kad 
apdraudos.

Fred Kautoff prisipažino, 
kad jis perša ve savo tėvą va
kar naktį. Jis tą padarė su 
tikslu, kad gavus apdraudos, 
nes, mat, pinigų jis maža tu
rėjo, o jų jam nemažai rei
kėjo dėl vestuvių, kurios grei
tai turėjo įvykti. Bet jo tė
vas atsisako atsakinėti į poli
cijos klausimus.

Iš sykio visa tai buvo su
versta ant vagių. Buk du ban-

Pamestas žiedas už $475 
vertės.

Izabelė Ortlnvein, kuri ne
senai nušovė Herbertų P. Zieg- 
ler, pareiškė, 'kad praeitą ne- 
dėlių ji pasigedo žiodo, kuris 
buvo $475 vertas. Nežinia ar 
ji pametė tų žiedų, ar kai kas 
jai pavogė.

Išvengė streiko.
[Iš Federuotosios Presos]

Bcrlinas. — Valdžia padarė 
dar daugiau būtinų koncesijų 
ir tuo dar kartą išvengė Vo
kietijos geležinkelių darbinin
kų streiko. Tečiaus nuolatinis 
kįlimas kainų padarys valdžios 
nustatytas algas neužtek t i nob 
mis ir todėl ankščiau ar vė
liau vėl turės įvykti naujas 
susikirtimas tarp valdžios ir 
geležinkeliečių unijos.

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU tėvo Boleslavo Shim- 
kaus, Kauno red., Raseinių apskr., 
Skaudvilės miestelio. 8 metai atgal 
gyveno Benld, III., o dabar buk Chi- 
cagoje. Meldžiu atsišaukti, nes turiu 
svarbų reikalų, arba kas žinote, ma
lonėkite pranešti, už kų busiu labai 
dėkinga.

Elena Shimkiute-Oželienė 
222 So. Chestnut St.

Collinsville, III.

PAJIEŠKAU dukters Adelės Žilins
kaitės 21 m. amžiaus. Ji yra latvė, 
liuteroniško tikėjimo. Kovo 4 dieną 
išėjo ant niekio show su Juozapu Ale- 
liunu apie 37 m. amžiaus, kuris nese
nai buvo atvažiavęs iš Chicagos, — 
ir negrįžo. Jie abu kalba po 4 kalbas. 
Minėtas Aleliunas yra molderis —uni- 
jistas. Kas pirmas praneš, tam duo
siu $25 atlyginimo.

Antanas šilinskas,
2254 North 18-th St., 

North Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Jono 
Stakevičiaus. Turiu labai svarbų reika 
lą, malonės atsjšaukti, arba žinanti 
jį pranešti ant antrašo:

Varopika Ambroz»vičienė,
Box 76, Short Creek, W. Va.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo į barbernę die

nomis ar vakarais. Aš esu 21 metų, 
turiu patyrimą.

J. STUTKA
P. O. BOX 83, 

Maywood, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA MERGINA 
ARBA MOTERIS PATYRUSI 
PRIE SIUVIMO DRESIŲ.

1811 So. Union Avė.

REIKIA PATYRUSIOS
VEITERKOS Į

NATIONAL RESTAURANT 
1841 S. HALSTED ST.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA patyrusių preserių 
prie moterų kotų.

366 W. Adams S t

UŽSIDIRBSITE EXTRA 
PINIGŲ.

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

Pioneer Fire Insurance Co. 
of' America.

29 So. La Šalie St. trečias augštas

REIKIA mums keletos lietu
viškai kalbančių stock pardavė
jų, dirbti Chicagoj. Plati pažin
tis labau reikalinga, nei kad 
pardavojimo patyrimas. Atsišau
kite tarpe 10 ir 4, Room 313, 

163 W. Washington St.

REIKIA FINIŠERIŲ

MES GALIME PANAUDOTI
KELETĄ ŠVARIŲ 

FINIŠERIŲ.
TURI BŪT PATYRĘ ANT

PIRMOS KLESOS 
DARBO.

GERA ALGA 44 VAL 
SAVAITĖJE.

EDERHEIMER STEIN CO., 
Manufacturers of Young Men 

and Boys Clothing

1911 ROOSEVELT RD. 
PARDAVIMUI

PARDAVIMUI grosernė ir 
daržovių krautuve. Su visais 
įrengimais, labai geroj vietoj 
lietuviais apgyventoj apielin- 
kėj. Pardavimo priežastis, nc- 
pajiegia biznyj būti.

3523 So. Halstcd St.

PARSIDUODA: 1014 W. 20-th PI. 
2 augštų medinis namas ir skiepas ir 
medinė cottage, užpakalyj. Turi būti 
parduota tuojau, kadangi savininkas 
perka farmų nuo savo tėvo. Todėl čia 
yra proga pigiai pirkti. Matyk 

SLAVIC 
1315 W. 18-th Street 
Tel Canal 1640

PARSIDUODA FARMA
128 akerių geros žemės, 70 akerių 

ariamos, geri budinkai, 58 akeriai 
stambaus miško, 2 arkliai, 8 karvės, 
45 vištos. Mainysiu ant namo. Wis- 
consino valstijoj. Kaina $8,500.

JOSEPH VALANDUS
2829 W. 39 St.

Tel. Lafayette 4167
PARSIDUODA saliunas lietuvių ap

gyventoj vietoj, biznis randasi ant 
kampo, išdirbtas per daug metų. Yra 
svetainė dėl susirinkimų arba balių 
ir 4 kambarių pagyvenimas užpakali- 
je {parsiduoda pigiai. Priežastis — 
savininkas eina j ktą bizni.

3436 W. 34th Place.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, geroj, lietuvių apgyventoj vietoj. 
Biznis išdirbtas per 10 metų. Priežas- 

pardavimo patirsite ant vietos. 
Kreipkitės:

J. R.
821 W. 34-th St., Chicago,

PARSIDUODA namas prie 
Emerald avė., tarp 29-os ir 
30-os gvių. Kaina $14,000; ge
rai apmokamas namas. Atsi
šaukite pas savininkų, 5525 
Ada St.

tį

NETIKĖTA PROGA

PARSIDUODA: turime 4 labai ge
rus muro namus į vakarus nuo Hals
ted St. ir netoliau, kaip Racine Avė. 
tarpe 18-tos ir 20-os gat. Parsiduoda 
už labai žemą kainą, nes nusistebėsi 
išgirdęs jų kainas. 
TUPONICH 1315 W. 18-th St.

Parsiduoda puikiai įrengta 
keptuvė, aptarnaujanti didelę 
miesto dalį — Joliet, III. Biznio 
yra $200 į dieną. Pardavimo 
priežastis — savininkas pereina 
į kitą biznį. Keptuvė randasi 
401 Meeker avė. Joliet, III. 
rėdami pirkti, kreipkitės 
Pioneer Fire Insurance Co. 
zidentą

A. Algminavičių,
29 So. La Šalie St. 3 augštas

PARSIDUODA medinė cottage pir
mos klesos padėjime. Elektra, gasas 
ir vana; augštas skiepas ir grystas 
antaugštis. Puikiausia transportaci- 
ja. Parsiduoda už prieinamą kainą. 
Savininkas ant vietos.

718 W. 47-th Place

No- 
pas 

pre-

FARM A ANT PARDAVIMO
160 akerių, dirbamos 120 akerių 16 

melžiamų kandų, 3 telyčios, 1 bulius, 
4 arkliai, 70 vištų, 2 kiaulės. Visi ja
vai, šienas, mašinerijos kokios tik rei
kalingos prie farmos. Didelis sodas, 
upė bėga per farmą, geri visi budin- 
kai Kaina $8,500. Inmokėt $3,500, o 
likusią dalį išmokėjimais ant ilgo lai
ko 
ra

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

3302 W. 38-th PI
Kampas Spaukling Avė.

PARSIDUODA barbernė su 
2-m krėslais. Lietuvių pasoti
nai apgyventoj vietoj. Tiktai vie
na barbernė randasi tame meste- 
lyje.

PETER BALCHUL, 
723 Wash Avė. Racine, Wis.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
Lietuvių apgyventoj vietoj. Biz
nis senas. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite tuoj.

1715 Canal Str.

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

3682 Grand Avė.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS 

VICTROLA
Stebuklinga proga porai užvedan

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

2810 W. Harrison St.

PARSIDUODA 6 kambarių rakan
dai ir prie tam automobilius, pianas 4 
komodos, 2 siuvamos mašinos, 3 pečiai 
ir keletas gerų stalų. Didelės šeimy
nos rakandai. Parsiduoda labai pi
giai viskas. Nesigailėsite nei vienas 
atsilankęs. Pardavimas prasidės 
utaminke, seredoj ir ketverge, nuo 6 
vai. iki 9 vai. kas vakaras.

471 W. 31 St.
Tel. Yards 3111.

Ant 2-rų lubų įeinama iš kitoą gatvės

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA namas ir du 

lotai. Namas mūrinis ant 3 aug
štų ir garadžius. Savininkas ap
leidžia miestą. Parduosiu pigiai. 
Galima matyt po 6 vai. vakare.

906 W. 19 Place

už 6 nuoš. 2 mylios nuo miesto, ge- 
žemė, lietuviais apgyventoj vietoj. 

Atsišaukite šiuo antrašu: 
GEORGE HAIDU 

Camey, Mich.

PARSIDUODA muro cottage prie 
36-tos gtv. netoli Halsted St., kampi
nis namas su groserio krautuve į 
priešakį ir 5 puikus kambariai užpa
kalyj gyvenimui. Karšto vandenio ši
luma, didelė bamė. Priverčia parduo
ti kitas biznis. Jei turi $2,750 cash ir 
paimti mažą mortgeČių. Ateik ir ma
tyk mane SKUBSKI.

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

FARMOS! FARMOS!
Norinti pirkti gerų farmų ir apsi

gyventi tarpe lietuvių. Reikalaukite 
farmų kataliogo Didžiosios lietuvių 
Ūkininkų Kolonijos. Čia yra apsipir
ks su virš 400 lietuvių farmas. Todėl, 
kad čia yra geriausia žemė.

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

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1, Fountain, Mich

STOCK’AI—ŠĖROS
ŠERAI.

Noriu greitu laiku parduoti keletą 
Naujienų Bendrovės Šerų. Parduosiu 
pigiai. Norintis kreipkitės laišku se
kančiu antrašu:

J. AČIUKAITIS, 
1643 N. Lincoln St., Chicago, III.

MOKYKLOS

Vynįlr Moterą Rūbų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla, 

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

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros fiega.

Kviečiame kiekviena ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasiiiu- 
rėti ir pasikalblti dėl sąlygų.

Patams daromos sulig mitros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios 
madų knygos.

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

Kampas Lake St., ant 4-tą lubų.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madiaoa. 
1850 N. Wella St.

137 Mokyklos J«ngt. Valatijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokčjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelis.

Tel. Seeiey 1643.
SARA PATEK, pirmininką.



Lietuviu Rateliuose
DR. D. ALSEIKOS 

PRAKALBOS.

nesenai 
Dr. D. 
lankosi

Kovo 6 d. įvyko McKinley 
Parke prakalbos, kurias rengė 
Vilniečių komitetas. 
sias kalbėtojas buvo 
a t vykusis iš Lietuvos 
Alseika, kuris dabar
Chicagoje, kaipo Lietuvos Mi
sijos įgaliotinis. Vilniečių ko
mitetas buvo nutaręs siųsti 
surinktąsias aukas Steigiamojo 
Seimo pirmininkui Stulginskiu, 
kad jisai atiduotų jas kam 
reikia pagal savo nuožiūrą. 
Bet Dr. Alseika nesutiko su 
tuo ir pastatė sąlygas, kad au
kos butų siunčiamos Lietuvos 
Gvnimo Komitetui per Lietu
vos Misiją.

Galutinai buvo padaryta to
kia sutartis, kad aukos bus pa
siųsto tiesiog Lietuvon, Gyni
mo Komiteto pirmininkui Sle
ževičiui. o siuntimo kvitą bus 
pasiųsta Lietuvos Misijai Ame
rikoje. Abiem pusėm, rengė
jams ir kalbėtojui, priėmus ši-

kė savo kalbą.
Publikos buvo kokie šeši 

šimtai. Po Dr. Alse’kos kal
bos tapo surinkta $556 aukų. 
Vėliau padaryta dar viena ka
lėk ta, kuri davė $150.16. Tuo 
budu viso slinkauta Vilniaus 
atvadavimo reikalams $706.- 
16.

1 .1 • n ——f——!

, katalikų. Dar jis pastebėjo, 
kad kada tai buvo siųsta Lie
tuvai $5IO.()()O, kurių $20,000 
buvo skirta labdarybės dar
bams, o jirezidentas Smetona 
$20,000 praleidęs įkaręs reika
lams; o kita $20,000 sustojęs 
Kopenhagoje ir ten žuvo. Bet 
gaila, kad Dr. Rutkauskas ne
pasakė, kieno ta suma pini
gų buvo siųsta ir per kieno 
rankas dalis tų pinigų žuvo. 

Jei aukos bus siunčiamos 
vyskupui Kareveičiui bei kun. 
Valukaičiui, tai, girdi, jos ne
bus sunadotos nei Kaime, nei 
Vilniuje, ir tuom bus Lietuvos 
valdžia priversta sustabdyti 
agitaciją, kuri dabar prieš ka
talikus varoma.

Toliau dar jis pasakė, kad 
buk vokiečiai išmokino lietu 
visus gerti “moonshine” ir lo
dei dabar lietuvių pinigai ir 
jiems prisiųstos aukos eina į 
Berliną.

Iš augšuiaii pastebėtų daly
kų yra aišku, ką veikia Tautos 
fondas ir Raudonojo Kryžiaus 

Reiškia, jie 
įkurtas Vilniaus miegas ir dėl-1 »ik aikvoja sunkiai uždirbtus 

priklausyti Lietu- žmonių centus, mokėdami po 
$200 į mėnesį Dr.-‘Rutkauskui, 
kuris vadinasi neva daktaras, 

jNisirodė ir Dr. kuris iš savo mokslo ne- 
kurį vakaro ve- gyvena. Tiktai kitų pinigais 

dejas džiaugsmingai perstatė. va^ineja po visus kraštus ir 
Esą, atsilankė garbingas «t-Į p|au^kia visokias nesąmones ir 
stovas, kuriam buvo mokama LU()in užkerta kelią tiems, ku- 
algos tik $200 į mėnesį. Ir ve, L.p, |UĮ.į noro gelbėti Lietuvą 
dabar iš jo galėsime išgirsti, j (i.abartiniamci iiioinente—kadar 
kas deilasi Lietuvoje. visos pastangos yra dedamos,

Taip perstatytas Dr. Rut- kad tik atvadavus Vilnių nuo

T0WN OF LAKE
Klerikalų prakalbos.

Kovo 4 d. 'rautos Fondo 39 
skyrius buvo surengęs prakal
bas. Kadangi buvo garsinta, 
kad tose prakalbose kalbės 
Raudonojo Kryžiaus rėmėjų 
atstovas Dr. Rutkauskas, ką 
tik pagrįžęs iš Lietuvos, tai ir 
aš, žingeidaudamas. nuėjau pa

rinkęs pilnas pobažnytinis skie
tas. Pirmas kalbėjo architek
tas Žaldokas; kalbėjo apie šv. 
Kazimierą, Lenkų karalių, nu
rodydamas, kad septyni metai 
atgal tapo sutvertas Tautos 
fondas, kuris, esą, nuskyręs 
šv. Kazimiero dieną; tai bran
giausia dėl lietuviu esanti 
šventė. Kalbėtojas ragino 
tuvius toje dienoje aukoti 
t u vos labui.

Toliau, nesulaukiant Dr. Rut
kausko, tapo pakviestas kalbė
ti vietinis klebonas. Tasai kal
bėjo iš Lietuvos istorijos, nu
rodė kieno pastangomis tapo Į Rėmėjų draugija.

šita

Lie-

ko jis turi 
vai.

Rutkauskas,

NAUJIENOS, Chicago, UI Utarninkas, Kovo 8 d., 1921
Nuo gaso mirė du.

Henry Hube, dvidešimts 
-r»f ‘sĮ[nq jsnflny jį ‘inuA'phs 
turiasdešimts šešių, atrasta nc- 
dėlioj negyvi gaso priėjusiam 
kambaryje, 1635 S. Canal gat
vės. Policija žiuri ar kartais 
nebus tik saužirdystė.

Ištrauktas iš upės.

J panedėlį tą naktį ugnegia- 
sis ši t raukė žmogų iš upės prie 
šešioliktos gat. žmogus buvo 
leizgyvis i,r negalėjo pasisakyti 
savo pavardės. Nugabentas jis 
į People’s Ilospital ir randasi 
kritiškam stovyje.

Gal papigs traukiniais kelionė.

Praeitą nedėldienį Ashland 
Auditorium buvo laikytas trau
kinių ir botų valdininkų susi
rinkimas, kur buvo skaityta du 
laiškai ir kalbėta apie taik kad 
gal reikės sumažinti botais ir 
traukiniais Iraus porfacįjos kai
nas.

Devyni vaikai atimti 
teatro.

nuo

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

f Isivalykite savą kraują.
1 Dabar jums reikia pavasarinių gy- 
T duolių. Nuo pasekmes budo gyve-
• nima laikė žiemos, užsilaikimo vidui, 
X neturėjimo gaivingą oro ir per stoka T vaikščiojimo, jusu organizmas tapo
• apsunkintas, virimas maisto nusilp- 
1 nintas ir sąnariai kiek tiek neveiki.

evera s
Blodal

ba. Girdi, aS laikau už garbę •’<> prakalbų buvo renkamos 
pasveikinti jus nuo vyskupo aukos, kurių surinkta $70.00. 
Karevičiaus ir katalikų antro-1 Pilietis,
jo pirmininko, kun. Valukai- 
čio, kuris nenuilstančiai dar
buojasi Lietuvos katalikų la
bui. Girdi, šiandie Lietuva yra 
valdoma dviejų srovių 
čioriių Demokratų ir 
liaudininkų. Ir kada 
kokie balsavimai,

Devyni vaikai nuo 5 ligi 16 
metų tapo atimti nuo Ascker’s 
Chateau teatro praeitos neda
lios vakarą. Tą padarė Ji i va
nile Court viršininkai ir Ju- 
venile Protcctive Lygos. Sa'kcį, 
tai yra laužymas vaikų dhrbo 
nustatymo. O panelė Maude 
Daniels, pirmininkė to sudary
to veiksmo, imas prirodyti, 
kad tiems velkam s geresnio iš
ėjimo ir nebuvo ir jie tik esą 
laimingi tokion vieton tekę. Ji

vadintas Severo Kraujo(pirmiau 
valytais) yra tam tikras atmainą 
padarąs vaistas, kuris duos nau
dingą atmainą, teip reikalingą jusu 
systemft. Pagelbės sutaisymu ne- 
naturališko stovį irgelbes regulavi- 
me organizmo. Tikras vaistas dėl 
gydymo odos išmetimu. Prekė 
>1.26. Aptiekuose.

W F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

I IR Iš LIETUVOS
du ir daugiau išplaukimų kas savaitė 
tiesioginiais laivais į ir iš ANTWER- 
PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles 
kambaryj.

Atsikvieskit savo girftnes’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.

Waukegano 
i Huviai—

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi- 
čiaus aptiekę:

VVAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
VVankegan, BĮ.

NEPAMIRŠKIT
Kad taisau visokius stubos 

rakandus už prieinamą kainą.
A. J. Kalasauskas, 

2123 W. 23-rd St. 
Tel.: Canal 5395

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“M A IT I T P M n

prieina 
tai social- 

liaudininkai balsuoją už krikš- 
čienis 
suoją UŽ 

• Tokiu
šiandie valdančios lUetuvą.

Taigi dabar askiai matyt, 
t kad klerikalai mokėdami Dr. 
! Rutkauskui po $200 į mėnesį, 
! išmokino jį neteisybę kalbėti, 
i Gal tai bus duotos instrukci

jos nuo vysk. Karevičiaus arba 
kun. Vaikučio. Gal tie žmo
nės prisakė jam nesakyti, kad 
Lietuvoje randasi ir trečia par
tija, Socialdemokratų, kuri tu
ri ir savo atstovus Stedgiama- 
jame Seime. Nes jeigu butų 
teisybė pasakyta, tai amerikie
čiai lietuviai tuojau pamatytų, 
kad klerikalai Lietuvoje smun
ka, kaip grybai nuo koto.

'Poliau Dr. Rutkauskas kal
bėjo, kad Lietuvai yra reika
linga prieglaudos, kurioms yni 
atatinkami dvarų namai. Tik
tai reikia kokių $70,000, kad 
tuos namus perdirbus į tinka
mus prieglaudoms namus. Esą, 
dabar po Lietuvą slankioja vi
sokie padaužos, kuriuos reikia 
sugauti į tuos prieglaudų na
mus ir išauklėti gerais katali
kais. Ir, girdi, dabar Lietuvos 
valdžia esanti gana silpna fi
nansiškai; jai labai reikalinga 
karinė medžiaga ir daugelis 

Į kitokių reikalų randasi. Bet 
laukas siųsdami, esą, nesiųski
te nei šauliams, nei Geležiniam 
Vilkui, nei Seimo pirminin
kui, nei kokiam- nors minis- 
teriui, o siųskite tiktai Vysk. 
Karevičiui arba Katalikų Cent
ro pirmininkui, kun. Valukai- 
čiui.

Iš to galima padaryti išve
dimas, kad klerikalai dabar 
rengiasi nuversti {Lietuvos 
valdžią ir užsidėti grynai bau
džiavos, arba Romos katali
kų, valdžią. Nes kaip- kitaip 
ir gali manyti, jei jie jau ne
gali pasitikėti dabartine Lie
tuvos valdžia ir jos įstaigo
mis.

Dar toliau kalbėtojas paste
bėjo: girdi, kada jus siunčiate 
aukas kitiems, tai jie mano, 
kad tos aukos yra atsiųstos 
nuo Suvienytų Valstijų prezi
dento Wilsono, arba nuo kokių, 
nors kitų žmonių, o ne nuo

demokratus, o šitie bal- 
social-liaiNlinmkus. 

bildu tiedvi partijos

Matilda Steindel prsigirdė.

Matilda Steind •!, paskilbus 
pianistė ir pasauliniai garbin
go cellisto Bruno Steindel žmo
na, i žbaigė s iv > gyvenimą pri- 
sip'rdydama etere prie Far- 
v.ell alėjos, Gogers Parke pra
eitą subatą.

Prie tos pasekmės ją pri
vedė, manoma, sudėtis rūpes
čių. Laike pasaulinės karės 
jinai ir jos žmogus buvo per
sekiojami kaipo pro-germanai. 
Todelei Bruno Steindel buvo

dirbdamas prie vaidenimo, už
dirbdavo duoną dėl savo senu
čių tėvų. O kita austei joke 
mergaite buvus paimta prie to 
vaidenimo labai nuskurus ir iš-

Sudegė Episkopatu katedra.

ditai įsilaužė vidun, peršovė REIKIA DARBININKŲ 
senį Saniuel Knntoff ir išvogė 
jų pinigus. VYRŲ

Pranešimai ‘
NORTH SIDE. — Vaikų draugijė

lės “Bijūnėlio” tėvų susirinkimas bus 
seredos vakare, kovo 9 d., 
vai. Liuosybės svet., 1822 
avė. — Komitetas.

Liet. Dukterų Draugijos
UZ«___________ *4 »• ________ 4 !

kai j) 7:30
Wabansia

Liet. Dukterų Draugijos ruošiamo 
teatro “Genovaitės” repeticija įvyks 
šiandie, 8 vai. vak. namuose 3359 So. 
Union avė. Visi vaidintojai susirinki
te— Komitetas

Town of Lake. — Lietuvos Piliečių 
Sąjungos 60 skyrius rengia prakalbas 
nedelioj, kovo 13 <1. Elias salėj, kam
pas Wood ir 4G-tos gatves. Pradžia 
G vai. vak. Kalbės nesenai iš Lietuvos 
atvykęs Dr. D. Alseika, Vilniaus gy
ventojas. Papasakos įdomių dalykų 
apie Lietuvą ir ypač apie Lietuvos 
Rytų okupantus lenkus. Kalbės taip
jau Dr. C. Kasputis ir J. J. Zolps. Kvie 
čiame gausiai susirinkti.—Komitetas.

PaJ ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU tėvo Boleslavo Shim- 
kaus, Kauno rėd., Raseiniij apskr., 
Skaudvilės miestelio. 8 metai atgal 
gyveno Benld, III., o dabar buk Chi- 
cagoje. Meldžiu atsišaukti, nes turiu 
svarbų reikalą, arba kas žinote, ma
lonėkite pranešti, už ką busiu 
dėkinga.

Elena Shimkiutč-Oželienč 
222 So. Chestnut St.

Collinsville, III.

labai

PAJIEŠKAU dukters Adelės Žilins
kaitės 21 m. amžiaus. Ji yra latvė, 
liuteroniško tikėjimo. Kovo 4 dieną 
išėjo ant nickle show su Juozapu Ale- 
liunu apie 37 m. amžiaus, kuris nese
nai buvo atvažiavęs iš Chicagos, — 
ir negrįžo. Jie abu kalba po 4 kalbas. 
Minėtas Aleliunas yra molderis —uni- 
jistas. Kas pirmas praneš, tam duo
siu $25 atlyginimo.

Antanas Žilinskas,
2254 North 18-th St., 

North Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Jono 
Stakevičiaus. Turiu labai svarbų reika 
lą, malones atsjšaukti, arba žinanti 
jį pranešti ant antrašo:

Varopika Ambroaevičienė,
Box 76, Short Creek, W. Va.

ĮIEŠKO DARBO

REIKIA lietuvio bučerio, mo
kančio lietuviškai ir lenkiškai 
kalbėti.

ALEX SUCILLA
12300 Emerald Avė.
West Pullman, III.

REIKALINGAS kriaučius pa
tyręs prie kostumersko darbo 
Atsišaukite tuojaus.

Tel. Lafayette 4011.

NAMAI-žEMe
PARMOS 

Didelis Bargenas.
Turiu dvi ukes, vienam sunku 

apdirbti, todėl noriu vieną par
duoti, 65 akeriai, geros žemės. 
Sodas ir geri budinkai. 8 kambar 
rių stuba, šilo rugių yra apsėta 
15 akerų. Upė bėga per lauką. 
2 ir pusė myl. iki miestuko. Kai
na labai prieinama. Platesnių ži
nių malonėkite atsišaukti laišku.

C. MATULIS,
HART, Mich. R. 4

REIKIA barbeno vakarais ir 
subatomis. 18-os gatvės koloni
joje. Atsišaukite Naujienų ofi- 
san ant No.. 223

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir 

daržovių krautuve. Su visais 
įrengimais, labai geroj vietoj 
lietuviais apgyventoj apielin- 
kėj. Pardavimo priežastis, ne- 
pajiegia biznyj būti.

3523 So. Halsted St.

PARSIDUODA: 1014 W. 20-th PI. 
2 augštų medinis namas ir skiepas ir 
medinė cottage, užpakalyj. Turi būti 
parduota tuojau, kadangi savininkas 
perka farmą nuo savo tėvo. Todėl čia 
yra proga pigiai pirkti. Matyk

SLAVIC
1315 W. 18-th Street 
Tel Canal 1G40

PARSIDUODA FARMA
128 akerių geros žemės, 70 akerių 

ariamos, geri budinkai, 58 akeriai 
stambaus miško, 2 arkliai, 8 karvės, 
45 vištos. Mainysiu ant namo. Wis- 
consino valstijoj. Kaina $8,500.

JOSEPH VALANDUS
2829 W. 39 St.

Tel. Lafayette 4167
PARSIDUODA saliunas lietuvių ap

gyventoj vietoj, biznis randasi ant 
kampo, išdirbtas per daug metų. Yra 
svetainė dėl susirinkimų arba balių 
ir 4 kambarių pagyvenimas užpakaly
je ;parsiduoda pigiai. Priežastis — 
savininkas eina į ktą biznį.

3436 W. 34th Place.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, geroj, lietuvių apgyventoj vietoj. 
Biznis išdirbtas per 10 metų. Priežas- 

pardavimo patirsite ant vietos. 
Kreipkitės: "

J R
821 W. 34-th St., Chicago,

PARSIDUODA namas prie 
Emerald avė., tarp 29-os ir 
30-os gvių. Kaina $14,000; ge
rai apmokamas namas. Atsi
šaukite pas savininką, 5525 
Ada St.

tį

NETIKĖTA PROGA.

PARSIDUODA: turime 4 labai ge
rus muro namus į vakarus nuo Hals- 
ted St. ir netoliau, kaip Racine Avė. 
tarpe 18-tos ir 20-os gat. Parsiduoda 
už labai žemą kainą, nes nusistebėsi 
išgirdęs jų kainas. 
TUPONICH 1315 W. 18-th St.

ris buvo soloistas, o tas, sako
ma, daug jo 
prieš juos. O 
ina liga paliego jų duktė. Ir 

| tos nepalaimos suordė ponios 
Steindf 1 nervus.

Po to tankiai jinai kalbėda
vo apie saužudystę. Ji ihiug 
sykių yra pasakius: “Jei tik kas 
blogo pasitaikintų mano duk
teriai, tai aš save nusižii'dy- 
čiau”. Tcčiaus jos duktė jau 
ima pasveikti.

Pėtnyčioje ji buvo labai su
sinervavus ir skundės poniai 
Riek: “Negaliu aš to panešti, 
aš esiu iš proto”.

Ir va, važiuodama iš Evans- 
tono, ji užbaigė visas savo bė
das ir rūpesčius. Nedėlios ry
tą policistas atrado ant kelio 
jos ploščių, o už kokio šimto 
pėdų pamatė prie antkrantės 
stovintį jos automobilių ir ant
ledo išplautą jos lavoną. Jos gunus šalfna j tėvą, kad 
vyras tuo tarpu lankės Balti- apdraudos.
rnore* I Fred Kautoff prisipažino,

kad jis peršave savo tėvą va
kar naktį. Jis tą ]>adare su

Kazys Lajodkis, Evanstone, I 
tankia veždavosi sau plytų mat’. J1S

y. t iJiV/v fejo, o ju jam nemažai rei-vežimus. Bet ilga^um lilko . j. . , v ., i . v. v'„ • kejo dėl vestuvių, kurios grei-suprasta, kad čia vežama neini- °; . . it n .v... tai tureio įvykti. Bet jo te-nėlė plytoms apkrauta. O pas- .•’ 1 ? ,.? . i • vas atsisako atsakinėti į poli-kui kvortomis pardavinėjama.
, i-i- • • \ ciios klausimus.Na, nedelioj, ir tapo pakrėstos .. xi i Auw»a»« B sykio visa tai buvo su-io plytos. Neuždyką. Atrasta • ,
. 1 r , «.«,w«wbi versta ant vagių. Buk du ban-dcšnnties galionų moomsliii-1 

ne”. O Lajockis tapo areš- • I
luotas.

draugų pastatė
vėliau nežino-

ra, ant Washirigtono bulvaro 
ir N. Peoria gatvės, sudegė 
praeito sekmadienio vakare, 
šita katedra buvo viena iš pir
mųjų Chicagos katedrų ir tal
pino nemažai relikvijų, kurios 
tapo sudegintos ir nebegalės 
būti atstatytos. Katedra, 
ko, bus atstatyta tuojau.

$50 už eilutę.

sa-

Chicago Ųaily Journal va
kar paskelbė kontestą parašy
me geriausios eilutės. Šitas 
laikraštis prižada duoti $50 
kas diena šešiems, kurie para
šys po geriausią eilutę į, taip 
vadinamą skyrių, (Limerick) 
Humoristai ir poetai prie dar
bo!

Užmovė maišą ant galvos 
atėmė $39.

Vakar dieną du vagys atėjo 
pas Carl Leege, 1639 Belmont 

galvos 
išbėgo

avė., užmovė jam ant 
maišą, pąskui surišo ir 
pasiėmę jo $39.

Sugautas už “moonshine”.

gavus

Pamestas žiedas už $475 
vertės.

Išvengė streiko.
[Iš Federuotosios Presos] 

Berlinas. — Valdžia padarė 
dar daugiau būtinų koncesijų 
ir tuo dar kartą išvengė Vo
kietijos geležinkelių darbinin-

Izabelė Orthwein, kuri ne-lj^y streiko. Tcčiaus nuolatinis 
senai nušovė Herbertą P. Zicg- kįlimas kainų padarys valdžios 
ler, pareiškė, kad praeitą ne- nustatytas algas neužtek t inok 
dėlią ji pasigedo žiodo, kuris niįs įr todėl ankščiau ar vė- 

Nežijiia ar jjau turės įvykti naujas 
ji pametė tą žiedą, ar kai kas Į susikirtimas tarp valdžios ir 

geležinkeliečių unijos.

buvo $475 vertas.

jai pavogė.

PAJIEŠKAU darbo j barbernę die
nomis ar vakarais. A§ esu 24 metų, 
turiu patyrimą.

J. STUTKA
P. O. BOX 83, 

Maywood, III.

REIKIA DARBININKŲ

Parsiduoda puikiai įrengta 
keptuvė, aptarnaujanti didelę 
miesto dalį — Joliet, III. Biznio 
yra $200 į dieną. Pardavimo 
priežastis — savininkas pereina 
į kitą biznį. Keptuvė randasi 
401 Meeker avė. Joliet, III. 
rodami pirkti, kreipkitės 
Pioneer Fire Insurance Co. 
zidentą

A. Algminavičių,
29 So. La Šalie St. 3 augštas

PARSIDUODA medinė cottage pir
mos klesos padėjime. Elektra, gasas 
ir vana; augštas skiepas ir grystas 
antaugštis. Puikiausia transportaci- 
ja. Parsiduoda už prieinamą kainą. 
Savininkas ant vietos.

718 W. 47-th Place

-se

MOTERŲ
REIKALINGA MERGINA 

ARBA MOTERIS PATYRUSI 
PRIE SIUVIMO DRESIŲ.

1811 So. Union Avė.

REIKIA PATYRUSIOS
VEITERKOS Į

NATIONAL RESTAURANT 
1841 S. HALSTED ST.

REIKIA DARBININKŲ
M ■—» IIRl l»IWIM» >l>4—U.U ĮĮIfR ■ . ^.<1

VYRŲ ___
REIKIA pa tyrusių preserių 

prie moterų kotų.
Chicago Novelty Cloak Co.

366 W. A<lams St.

UŽSIDIRBSITE EXTRA 
PINIGŲ.

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

Pioneer Fire Insurance Co. 
of America.

29 So. La Šalie St. trečias augštas

REIKIA mums keletos lietu
viškai kalbančių stock pardavė
jų, dirbti Chicagoj. Plati pažin
tis labau reikalinga, nei kad 
pardavojimo patyrimas. Atsišau
kite tarpe 10 ir 4, Room 313, 

163 W. Washington St.

REIKIA FINIŠERIŲ
MES GALIME PANAUDOTI 

KELETĄ ŠVARIŲ
FINIŠERIŲ.

TURI BŪT PATYRĘ ANT 
PIRMOS KLESOS

DARBO.
GERA ALGA 44 VAI 

SAVAITĖJE.

EDERHEIMER STEIN CO
Manufacturers of Young Men 

and Boys Clothing
1911 ROOSEVELT RD.
PARDAVIMUI

No- 
pas 

pre-

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

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

FARMA ANT PARDAVIMO
ICO akerių, dirbamos 120 akerių 16 

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

Atsišaukite šiuo antrašu: 
GEORGE HAIDU 

Camey, Mich.

PARSIDUODA barbernė su 
2-m krėslais. Lietuvių paseli
nai apgyventoj vietoj. Tiktai vie
na barbernė randasi tame moste
lyje.

PETER BALCHUL, 
723 Wash Avė. Racine, Wis. 
-------- ------ 1-------------------------------- -  

BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
Lietuvių apgyventoj vietoj. Biz
nis senas. Parduosiu pigiai.
Atsišaukite tuoj.

1715 Canal Str.

PARSIDUODA muro cottage prie 
36-tos gtv. netoli Halsted St., kampi
nis namas su groserio krautuve į 
priešakį ir 5 puikus kambariai užpa
kalyj gyvenimui. Karšto vandenio ši
luma, didelė bamė. Priverčia parduo
ti kitas biznis. Jei turi $2,750 cash ir 
paimti mažą mortgeČių. Ateik ir ma
tyk mane SKUBSKI.

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

FARMOS! FARMOS!
Norinti pirkti gerų farmų ir apsi

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

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

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1, Fountain, Mich

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

3682 Grand Avė.

STOCK’AI—ŠĖROS

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS 

VICTROLA
Stebuklinga proga porai užvedan

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

2810 W. Harrison St.

PARSIDUODA 6 kambarių rakan
dai ir prie tam automobilius, pianas 4 
komodos, 2 siuvamos mašinos, 3 pečiai 
ir keletas gerų stalų. Didelės šeimy
nos rakandai. Parsiduoda labai pi
giai viskas. Nesigailėsite nei vienas 
atsilankęs. Pardavimas prasidės 
utarninke, seredoj ir ketverge, nuo 6 
vai. iki 9 vai. kas vakaras.

471 W. 31 St.
Tel. Yards 3111.

Ant 2-rų lubų įeinama iš kitos gatvės

NAMAI-žEMe
PARSIDUODA namas ir du 

lotai. Namas mūrinis ant 3 aug
štų ir garadžius. Savininkas ap
leidžia miestą. Parduosiu pigiai. 
Galima matyt po 6 vai. vakare.

906 W. 19 Place

žfiRAI.
Noriu greitu laiku parduoti keletą 

Naujienų Bendrovės Šerų. Parduosiu 
pigiai. Norintis kreipkitės laišku se
kančiu antrašu:

J. AČIUKAITIS, 
1643 N. Lincoln St., Chicago, III.

MOKYKLOS

Moterą Rūbų Kirpi
mo ir Designinr JMokykla, 

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

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

Visuose siuvimo skyriuose maiinos 
varomos elektros fiega.

Kviečiame kiekviena ateiti by-ku- 
riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiu- 
riti ir pasikalhlti dėl sąlygą.

Paterns daromos sulig mitros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurios 
madą knygos.

MASTE K DESIGNING SCHOOL, 
180 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St., ant 4-tą lubą.

1 VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madlaoa. 
1850 N. Well> St.

187 Mokyklos Jin f t. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemą Kirpi

mo, Designing bizniui ir narnama. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimaia 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygilia.

Tai. Saeley 1648.
SARA PATEK, glnsialMkl.


