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Socialistai valdo

Sugadintas Prošepano Apetitas

Bėdinas neduos nauju
pasiūlymu

Siciliją.

išrinkta

Didžiuma socialistų
miesto tarybom
CHICAGO,

3 ,

■

*, •

11.—šian

kovo

*

Panarna reikalinga vie
no miliono dolerių.

Maištininkai grūmoja Petrogradui

Tą sumą turėsianti sumokėti
Costo Rica respublika.

Francija pasirašė taiką su Turką
nacionalistais

Lietuvos informacijy biu
ro pranešimas.
“Eltos” Biuleteniai.

die čia gauta žinių, kad Cicįlijos provincijos sostinėj Cicilijoj šiomis dienomis miesto
tarybon tapo išrinkta didžiuma
socialistų. Kitos partijos ga
vusios tik po koliatą vietų.

Amerika padėsianti talkininkams

No. 58

■■fJLBU. imigtįgj.l

WASIIINGTON, kovo 8. —
Lietuvos Atstovybės Informa
cijų Biuras yra susitaręs su
Lietuvos Telegramų Agentūra,
“Elta”, idant kas savaitė butų
prisiunčiama svarbiausių ži
nių, maždaug iki šimto žod
žių, neskaitant jau žįnių, ku
rios iki šiol buvo prisiunčia
mos Amerikos spaudai iš Po
litinio Departamento. Kaip iki
Šiol buvo daroma, visos šios
žinios bus išsiuntinėjamos vi
siems Amerikos lietuvių laik
raščiams be jokio ypatingo at
lyginimo. Suprantama, jog iš
antros pusės ir nuo Ameri
kos laikraštininkų Jaukiama
bendradarbiavimo: butų geistina, idant laikraščiuose ne
būtų talpinamos neretai mu
sų priešų paleidžiamos žinios,
nebūtų daromos iš mažo ko
kio fakto plačiausios išvados
ir kokie nors nepamatuoti spė
jimai apie visą Lietuvos val
stybės kuriamą darbą. Jeigu
butų laikraštininkų kuomet
nors dėl koki,ų nors atsitikimų
atsiklausta, tai Lietuvos Infor
macijų Biuras mielu noru pasiitelins visomis i n formacįj od
inis, kurios tik bus jo žinipj.
Pirmasai biuletenis tokio tu
rinio:
BIULETENIS
Vilniuje tapo likviduota Želig6\vskio įkurta Valstybės kon
trolė.
Vilniuje persekiojama Lietu
vių spauda. “Vilenskij Kurjer”, lietuvių krypsnio, nubau
stas 50,000 markių.
Lenkų okupuotuose kraštuo
se ūkininkai kįla prieš Želip
gowskį, reikalaudami maisto
vieton propagandos Jiteraturos.

B ALBO A, kovo 11. — šian
die čia sužinota, kad sekamo
se taikos derybose tarp Pana
Berlinas neduos nauju iki gegužės mėn. pirmos die
nos. •
mos ir Costa Rica respublikų,
pasiulymy. Vokiečių valdžia pasitiki, jo
pirmosios respublikos valdžia
reikalaujanti, kad jai butų už
Sako, kad (alkininkai sulaužę gei naujai susikūrusi padėtis
prives prie to, kad talkininkai
mokėta vienas milionas dole
Versailles’o taikos sutartį.
savo orjg'jnalinius reikalavi
rių kontribucijos
Tą sumą
turėsianti suniokoti Costa Ri
BERLINAS, kovo 11. r— mus, statomus kontribucijos
ca respublika, kadangi josios
šiandie čia patirta, kad Vokie išmokėjimo klausimu, turės
kariuomenė buvo įsiveržusi į
tijos užsienio reikalų ministe- atmainyti.
Petrogrado * diktatorius, ge Sako, kad maištas buvo suple- Panamos teritoriją ir tenai pri
ris, daktaras Walter Si,mom, Vokiečių lobininkai esą paten True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Mar. 12, 1921
dariusi “didelių nuostolių”.
nuotas Paryžiuje.
išduodamas savo raportą spe
kinti.
as required by the act of Oct. 6, 1917 nerolas Avroff, kaip skelbiama,
paliepęs sunaikint elektros ir
ciali net reichstago komisijai
PARYŽIUS, kovo 11.—Vie
Visa
rodo,
kad
Ruhr
apskri

Maištininkai
grūmoja
(užsienio reikalų komisijai),
vandens parūpimąsias įsta il tos laikraštis Le Malin paty
Karolyi nori būt
ties
industriniai
magnatai
esą
gas Petrograde.
prisipažino, jogei londoniškėj
Petrogradui.
internuotas.
ręs, jogei dabartinis anti-soviclabai
patenkinti
ta
viltimi,
kad
kontribucijos
konferencijoje
Kronštadte randasi keturias- tinis sukilimas Rusijoje, kurio
jisai neprisilaikęs savo val šitą pramoningąją sritį pasiims Jeigu miestas nepasiduosiąs,
dešimts tūkstančių jurininkų centras yra Kronštadtas, tapo Nė viena valstybė nenorinti jį
į
savo
rankas
Prancūzai.
Ruhr
džios patvarkymų, būtent, Vo
kovo 25 dieną jisai bus bom
įsileisti.
ir kareivių. Jie turį pakanka suplenuotas Paryžiuje. Supleapskritis
ir
Saksonija
mat
va

barduojamas; nutildė bolše
kietijos kontr-pasiulymų klau
mai maisto, amunicijos ir mi nuotą s social-revoliucionierių
vikų kanuoles.
siu u. Vis dėlto, jisai aiškino dinama pačiomis “raudoniauROMA, kovo 11. — Grovas
nų. Jų ūpas esąs k negeria u- partijos, kurią laikraštis vadi
siomis
”
Vokietijos
sritimis.
si, kad šitaip daryti jį vertęs
sias. Dvidešimts keturi tūks na dabartinio judėjimo insti- Micbael Karolyi, buvusia Ven
pasitikėjimas gaubi kreditų.
LONDONAS,
kovo
11.
—
Atžagareiviai smerkia Simontančiai darbininkų <ter tebe- gatore. Būrys tos partijos dar grijos premjeras, kuriam pra
Taipjau patirta, kad I>r. SiKromštadto sukilėlių valdžia
s’ą.
buotojų jau apleidę Francijos eitą savaitę buvo paliepta ap
stroikuoja.
mons’o rezigancija veikiausia
sovietų valdžiai Petrograde jsostinę
Paryžių.
Iškeliavę leisti Italiją, itebar reikalau
Vokiečių
lieicdies
partijos
Iš šlįselburgo tvirtovės, esan Re veli n. Tenai jau esąs ir ja, kad Italijos valdžia jį in
teikė. ultimatumą. Reikalau
nebusianti priimta.
vadas
Streseniann
ir
naciona

Ministcrių kabinetas esąs tos
jama, kad Petrogradas butų čios netoli Petrogrado, prane Černovas. Spėjama, kad tenai ternuotų. Tai dėlto, kad ve
listų
partijos
vadas,
daktaras
nuomonės, kad lomteniškis pa
atiduotas jiems dar prieš kovo šam, kad Ladoga ir Onega vykstąs ir pats Kerenskis.
jamas iš Italijos, jis vis dėlto,
HeKferich,
kalbaniąjame
susi

ežerų laivyno jurininkai taip
25 dieną.
siūlymas, kurį talkininkai pa
niekur nesuranda vietos: nė vie
rinkime
stipriai
kritikavo
Dr.
Maištas, girdi susmuksiąs.
jau sukilę ir įkūrę reVoliucinį
dėjo savo baudžia niųiįų prie
na valstybe nenorinti jį įsileisti.
Jeigu i|ki nužymėtosios die
Simsons
’
ą.
Kritikavo
užtai,
komitetą.
monių pamatau, nebegali būti
PARYŽIUS, kovo 11.—Ofi- Taigi, jiasai dar tebėra Itali
nos Petrogradas nebusiąs ati
kad
jisai
talkininkams
pasiū

pamatu jokioms taryboms atei
.
. '
duotas, tai, pasak ultimatumo, Prancūzai padedą maištinin cialiniuose rateliuose reiškia joje. .
ty. Ministerių kabineto nusi lęs, jogei bėgiu sekamų trysdeGrovui Karolyi paliepta ap
ma tokios nuomonės, kad ki
kams.
bus pradėta visatinis to miesto
šimts
melų
Vokietija
talkinin

statymas yra toks: Vokietija
lusis prieš sovietų valdžią maiš leisti Italiją neva dėlto, kad jis
bombardavimas. Taip sako
kams
kas
metai
mokėsianti
po
Ambassadorių Konferencija
BERLINAS, kovo 11.—Antiduoda užtikrinimo, kad jinai
gautoji iš vieno Finlendijos bolševistiniai vietos rusų laik tas bėgiu sekamų dviejų savai buk dalyvavęs nesenai kilusiuo instruktuoja Prancūzijos virši
tris
bilijonus
markių
auksu.
išpildys Versailles’o taikos su
čių turėsiąs susmukti. Vis dėl se Florencijoj maištuose. Pats
miestelio, Abo, žinia.
raščiai skelbia, jogei Franci- to, šiandie čia įšparodyta, jo grovas tečiaus tikrina, kad tai ninkus Klaipėdoje <Haryti su
tarty nužymėtąsias sąlygas.
Tuo pačiu laiku ji betgi reika True translation filed with the postPranešama, kad Oranien- jos karo laivai, jau esą kely į gei nė viena kita valstybė taip esąs prasimanymas, ir todėl tartis su lietuviais dėl Lietu
lauju, kad šitos sutarties lai mastėr at Chicago, III., Mar. 12, 1921 abrnne, Sisterbakę ir pačiame, Kronštadtą — su amunicija, negeidžia/ kad butų nuversta reikalauja, kad tuo klausimu vos ir Klaipėdos muito sienų
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
kytųsi ir patys talkininkai.
Petrograde įvyko masinia(i kad tuo teikus reikiamos pa sovietų valdžia, kaip kad to butų padaryta atatinkamas ty panaikinimo ir nukėlimo jos
Nemuno ir juros linijom
rinėjimas.
Amerika padėsianti areštai ir žudymai darbinin ramos kilusiam prieš sovietų geidžia Frimcija.
Taikos sutartis sulaužyta.
Lietuvos Seimas priėmė fi
valdžią maištui.
Gaunama
kų.
talkininkams.
Ministerių kabinetas mano,
džiuginančių pranešimų, bū
Nori “bepartyviškų rinkimų”. nansų, švietimo ir svarsto už
Gautoji
iŠ
Švedijos
sostinės
sienių ministerijos etatus.
kad talkininkų elgesys, kitaip Jungtinių Valstijų kariuomenės
tent, kad maištas jaučiama ne True translation filed with the postStockhodmo žinia sako, kad
SPRINGFIELiD,
III.,
kovo
11
baudžiamųjų priemonių vyk
at Chicago, III., Mar. 12, 1921
komanduotojas pildysiąs tal praeitą naktį iš Kronštadto tik Petrograde ir Maskvoje, master
Vilniuje prasideda Mokslo
as
reųuired
by the act of Oct. 6, 1917 — Šiandie logislaturai pasiūlyta
dymas, reiškia Versailles’o su
kininkų komisijos patvarky pasiųsta bevielis pranešimas, bet ir daugely pačių svarbiau
Jeigu jisai bus Draugijos Aukštuose Kursuose
tarties laužymą.
Vokiečiai išsiųjų Rusų imperijos vietų — Francija pasirašius tai- naujas bilius.
mus.
į
kur užginčijama bolševikų pa
priimtas, tai sekamieji rinki trečioji paskaitų serija. Skaito
panxlo, kad dūlei nemokėjimo
Ukrainoj, Kaukaze ir Sįberijoj.
ką su Turku Naciona mai, Chicagoj butų “beparty- Basanavičius, Mykolas ir Vik
reiškimai, busią tai tvirtovei
kontribucijos jie negali būt
Sukiliman,
sako,
dideliais
bū

MAYENCE, Francuzų mili- jau stokoja maisto. Praneši
vųs”. Vaitftias, ant baloto bu toras Biržiškos, Kun. Reinys,
listais.
baudžiami toJ, kol neusibaigs tarine kvatiera, kovo 11.—Šian
riais metasi
darbininkai ii r
tų pailsta ne repu'blikono advokatas Vrublevskis ir Gu
sutarty nužymėtasai laikas, ku die gautomis iš Coblenco ži mas pažymi, jogei esą kai tik kaimiečiai.
Francuzų kariuomenė aplei- Thompsono
ar
demokrato das Hareckis.
riuo šitų mokesčių mokėjimą niomis, Jungtinių Valstijų oku priešingai: Kronštadtas turįs
Be kitų baudžiamųjų prie
pakankamai ir maisto ir amu
Sweitzerio vardas, bet “gero
sianti Ciliciją.
Vilniuje pradėjo eiti Litva,
jie privalo pradėti.
pacinės armijos komanduoto nicijos.
monių, kurių stveriasi Mask
piliečio Thompsono” ir tokio laikraštis rusų kalba Biržiškos
vos valdininkai, gražinta ir
Vokietija neduosianti jokių jas, generolas Henry T. Allen,
PARYŽIUS, kovo 11.—Vie jau “gero piliečio S>weitzerio” redaguojamas. — “Elta.”
Atkirto tvirtovę.
mokesčių
rinkimo
klausimu
naujų pasiūlymų.
terroras, kurį jie vartojo kada tos teilkraštis LTntransigeant ir t.t.
— Liet. Inform. Biuras.
•
Pareinio srity, o -taipjau ir ki
‘‘Artilerijos ugnis iš Kronš pirmą kartą įsigijo kontrolę. išspausdino gautą iš Londono
Pareikšta, kad Vokietija ne- tais klausimais, turinčiais ką
net įtrinti tikslo duoti by kokių nors bendra su okupacija, pri tadto ytin gerai taikoma”, Pranešime minima, kad visur, pranešimą. Sako, kad Fran
mini pranešimas.
“Sovidtų kur tik sovietų kariuomenė už cuos premjeras Briand pasira
naujų pasiūlymų talkininkams, silaikys tų patvarkymų, ku
ima kokį nors miestelį, suki šęs preliminarinę taikos sutar
šituo klausimu busimasai Vo riuos išleis specialioji talkinin valdžios tvirtovė Todlebin ir
kito-s sovietų batarejos, esan lėliai be jokio pasigailėjimo ti —su Turkų nacionalistų de
kiečių programas, kaip jis su kų komisija, skirta Pareinio
čios Karelian pussiausaly, ta šaudomi.
legacija, esančia Londone. Ne
tvarkyta užsienio reikalų ko sričiai tvarkyti.
po galutinai nutildytos kari
Sako, Odesos priemiesčiuose užilgo busianti pasirašyta ir
misijos, buk esąs sekamas:
Markės o kartu ir auksinai buvo pradėję eiti
Pareikšta, kad dėlei šito gen. nio laivo Petropavlovsk šovi ir pačiame Kleve einą dideli visatinė taika. Telegramoj dar
Vokietija liks pasyve, ir ne
niais.
brangyn^ bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt,
mūšiai. Sovietų valdžia da pažymima, jogei einantis tari)
darys jokių karingų žygių, kad Allenas jau laukiąs atatinka
“Krasnają Gorka tapo galu liau leidžianti tris oficialinhis Francužų ir Turkų nacionalis
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar
tuo neleidus talkininkams vy mo kalbamosios komisijos pa
tiniai atkirsta. Einantis į ją buletinus iš trijų mūšio vietų: tų, Kernai pašos vadovaujamų,
yra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau.
kinti tolimesnes militarines ir tvarkymo.
ekonomines barnios priemones. Washingtonas sako, kad Ame geležinkelis sunaikintas, gi, at- Petrogrado, Ukrainos ir Kau mūšiai tuč tuojaus busią su
Markių ir auksinų kursui kįlant, kiekvienas dau
lidys aplinkines pelkes padlare kazo.
stabdyti.
Vokiečių valdžia tikisi, kad
rika “aktyvės paramos” ne tokiomis, kad kalbamoji tvir
ginus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu
Svarbiausios
toj
sutarty
talkininkai aprokuos visą su
teiksianti.
Lietuvon, o jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn,
tovė dabar yre atkirsta nuo vi
sąlygos busiančios tokįos:
mą kontribucijos kurią, jų ma
tai dolerių mainymu į auksinus.
>
1. Francuzų kariuomenė ap
PINIGŲ KURSAS.
WASH1NGTON, kovo 11.— sų kitų bolšcvistinių jėgų”.
nymu, Vokietija gali išmokėti
leis Ciliciją taip greit, kaip ta
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisą pasiekia
ir kartu pristatys reikiamų Valstybės departamente šian
Gavo naujų sustiprinimų.
Vakar, kovo 11 d., užsienio pini tai bus galima.
die
patirta,
kad
Jungtinių
Vals
Lietuvos tnimpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
išparodymų, jogei Vokietija išgu kaina, perkant jų ne mažiau kaip
"LONDONAS,
kovo
11.
—
2. Ir Prancūzai ir Turkų na
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
tikrųjų šitiek išmokėti pajė tijų kariuomene, esanti Parei
cionalistai, apsimainys savais
Pramonės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos
gia. Spėjama, kad kalbamoji nio srity, mokesčių rinkimo Vietos laikraštis Times išspaus toma Amerikos plūgais Šiaip:
dino
gautą
iš
Latvijos
sostinės
karo
imtiniais-belaisviais.
darbe
aktyviai
nedalyvausian

Anglijos 1 svaras ................... $8.90
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos
suma Berlinui busianti žinoma
Aust'i
j
is
L
..................
$021
Rygos
žinią.
Sako,
kad
bol

3.
Visoje
Cilicijoje
tuč
tuo

ti.. Vis dėlto, jeigu okupuoto
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu buBelgijos 100 frankų už ............$7.45
je teritorijoje visa tai darys ševikų generolas Tugačevskis Danijos 100 kronų ............... $17.27 jaus bus sustabdyta visoks ka
du: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
SOCIALDEMOKRATAS.
Finų 100 markių ................... $2.95 rinis veikimas.
patys -talkininkai,
trukdymo gavęs naujų sustiprinimų iš
Musų draugų laikraštis iž
100 frankų ........... $7.13
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Smolensko ir praeitą seredą Francijos
4. Busią padaryta atatinka
niekas
nedarysiąs.
Italijos
100
lirų ...................... $3.70
Kauno. Kiekvienas darbininkai
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet nesurengęs stiprų puolimą Pet Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65 mų žingsnių, kad užtikrinus
privalėtų jį perskaityti. Num
Lenkų 100 markų ................ $0.12 saugumą Armėnams ir kitiems,
dėliomis.
May Poltekytė, Kasparo rogrado fronte. Vis dėlto,, ji-, 3' Norvegų
100
kronų
...............
$16:80
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82
State Banko iždininkė, praeitą sai aplaikęs didelių nuostolių. ■ Olandų 100 guldenų ».............. $84.20 karo imtiniams.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
33, 34, 35, 4 ir 5. Kaina 5 centai.
100 frankų ........... $16.86
Ciliciją randasi tarp Syrijos
ketvergą nusišovė atėjus prie Sunaikinta elektros parūpina šveicarų
1739 South Halsted Street,
Chicago, UI.
Švedų 100 kronų ................... $22l40
Gaunamas Naujienų ofise.
mosios
įstaigos.
savo darbo.
Vokiečių 100 markių ........... $1.65 ir Anatolijos.
L

AUKSINAI LAIKINAI
ATPIGO

NAUJIENOS. thicago, Dl.

Lietuvos Laisves Paskola
Kolionijų Stovis Vasario mČn. 1 d
1. NEW YORK ir NEW JERSEY APSKRITYS
(28 stotys). Kvota $700,000.00
Stovis vasario mčn. 1 d. 1921 m. $232,088.70
$467,911.30
Skirtumas apie

Kolionijos Vardas
Amsterdam
Albany
Bayonne
Binghamton
Bronx
Elizabeth
Herkimer
Hoosick Falls
Jersey City
Kearnoy ir Harrison
Ix>ng Island
Rochester
Scheneotady
Watervlert
Brodklyn (4 stotys)
Garso Red.
Kun. Kodis
Ambraziejus
Vien. Lietuv.
Lindcn
Maspeth
New York City
Niagara Fa Ils
Newark
Perth Amboy
Paterson
Passaic
,
Utica
Yonkcrs
Be Stočių

Kvota

Stovis

$65,000.
6,000.
20,000.
10,000.
10,000.
70,000.
5,000.
10,000.
10,000.
15,000.
10,000.
45,000.
10,QD0.
5,000.
250,000.

$38,294.68
942.80
6,647.00
4,483.44
9,147.50
18,719.23
3,108.40
2,240.00
1,350.00
15,349.86
3,370.30
17.890.05
4,110.78
450.00
37,485.62
19,249.20
3,351.70
750.00
14,132.72
1,182.97
2,750.00
1,950.00
7,750.76
41,028.06
1,218.00
7,510.25
1,311.00
3,250.00
550.00

2,000. >
10,000.
20,000.
12,000..
75,000.
5,000.
• 7,000.
3,000.
8,000.

Kolionijos Vardas

Kvota
5,000.
45,000.
4,000.
15,000.
8,000.
45,000.

Easthampton
Brockton ir Montello
BaldKvinsville
Brighton
Gardner
I^awrencc (2)
Skusiavičius
Sekys
Wcst Lynn
Norwood
Nftsbua, N. II.
Providencc
West field
VVorcester

5,000.
25,000.
15,000,
30,000.
10,000.
100,000.
7,000.

Liet. Am. Pr. Bend.
Philadelphia ir
Bichmond
Vaivadas
Kun. Žimblys
Steponavičius
Mi'klas
So. Bcthlchem
Chester
Easton
Trcnton
Reading

13,073.35
26,888.45
10,400.00

10,000.
20,000.
5,000.
5,000.
54)00.
35,000.

$400,000.

$66,759.81
413,210.19

Stovis Vasar. mčn.
Skirtumas apie ..

Kolionijos Vardas
Kvota
15.000.
Duryca
Stovis vasario mėn. 1 d. 1921 m. $202,426.03
Edvvardsville (Kingston) 45,000.
Skirtumas
apie 337,573.97
..............
20,000.
10,985.40
30,000.
20,000.
Miners Mills
Ansonia
11,332.54 Plyinouth
50,000.
75,000.
Bridgeport
1,700.00 Pittston
5,000.
85,000.
Bristol
25,803.50 Scranton
50,000.
100,000.
Hartford
1,750.00 (3 stotys)
10,000.
Meriden
36,952.46
80,000.
Janušaitis
New Britam
22,007.78
50,000.
New Haven
5;000.
Mardosa
Naugateick
4,050.00
15,000.
25,000.
Sugar Notch
So. Manchester
2.000.
8,000.
Wanaiuie
Simsburg
1,553.84
3.000.
Stamf ord
VVilkes Barre
70,000.

Union City
VVaterbury
Be Stočių

$96,173.97

2,000.

20,000.

20,000.

7,101.00

$540,000.

$500,000.

V. W. Rutkauskas

Daugybė Columbijos rekordų angliškų po 59c vienas
Lietuviški gražiausi rekordai kaina po 85c. vienas.
1916
1249
1535
2343
1248
1180

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

1914
4915
3842
1246

Giesmes jgiedojo Butėnas
Linksma diena apturėjom. Pulkim ant kėlių
Jėzau Kristau maloniausia. Darželyj Alyvų
__________
_____
Sveika Marija.
M.._________
KaružiūtėJ
fciesmė į Panelę Švenčiausią. Brandunleriė

Deimantai,
Laikrodžiai,

Auksybl, Columbijos Grafonolu Ir
lietuviški
rekordai.

•

T~\ —• i

naujausi

Illlllllllllllillllllllllllllllllliuillll^

tv

1

J. P. WAITCHĘ8
LAWYER
Lietuvis Advokatas
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.
Phone Yards 1058
Dienomis: Room 518 —- 158
N. Clark St.,
Tel. Randolph 8507.

4687 S. Ashland
Chicago, UI.

Jėzus, kaipo bedievis ir
ar Jėzus turėjo velnių
Toj temoj

įvairus rekordai
2356 Lietuva Tėvynė Musų.
Tikiai
Nemunėlis teka,
teka.
•» r *
•
1247 O kur buvai Dėduk Mano ir Ungarų šokis .
Trjs Berneliai. Vakarinė Daina
1170 Kur Bakūžė Samanota. Brandunienė
2227 Per šilą jojau. Žydas statinėje
3798 Esu garsingas vyras. Kur vėjai pučia
2224 Mano Laivas ir Sveikata
3244 Skambančios Stygos. Tu Mano Motinėlė
4924 Gospodi Pomiluj ir Svaty Bože. Rusiški
2359 Sudiev Mazurka. Nemuno vilnis polka.
3314 Dėdukas Polka. Saldžios Lupos Maršas.
Y _ ._

29 So. La Šalie St Room 9U
Tai. Central 889S
Taku 812 W. 88rd St.
Oicaa
Tai. Yards 4681.

ASHLAND
MUSIC

M. Petrauskas įdainavo
1415 Pavasaryje ir Piemenėlis
4272 Spragilų Daina ir Strazdelis
4474 Mielaširdystč ir Vai Verčia Laužo

1

Advokatas

Phone Boulevard 491

w

«

•

9,032.00
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8,495.00
1,000.21
3,255.00
2,500.00
*2,856.50
15.065.46
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DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS.

oansia Avenue.

A. F. Stanewich.
655 W. 18-th ir Ruble St.
Tel. Canal 3892 Chtcago, UI.

Kun. M. X. Mockus

t

Sakys pamokslą nedėliojo, kovo-March

Dr. A. J. Karalius kalbės apie miegamąją ligą, taipgi bus

$66,739.81

.T—-

----- -LS*

, Lietuvių Stygų X)Kkečtukrengia,draugiškų vakarėlį nekė
lioj, 7:80 val.fvak. 13 dienų kovo (March), 1921, 1822 Wa-

puikus programas, po programų Jokiai su linksmais žaidi
mais.

Kviečia Stygų Orkestrą.

šiuomi kviečiu apsilankyti musų
čeverykų dirbtuvėm Taipgi pranešam
gerbiamiemsiems lietuviams, kąd taisome senus ir turime dėvėtu npmažintomis kainomis ant Čeverykųj parda
vimui: vyrams, moterims ir vaikams,
Taipgi atsakančiai
čiai atliekant
atliekame geriaušiai darbą ir pigiau nei kur kitur1 ir
atsakantį tavorą naudojame.

Labiau už viską, turime pranešti,
kad dirbame letuviškus batus važiuo
jantiems gimtinėn — Lietuvon.
Su
jais nereikia lenktis balos ar purvų,
jieškoti amerikoniškų gatvių su Šalygetviais, bet eisi tiesiai kaip šipas per
purvyną Jau keletą porų pasiuntėm
Lietuvon. Nepraleiskite šios progos.
Duokite užsakymus iš anksto.
o
Su« pagarba,

.

---------------------------------- —

EXTRA

18 d. Mildos svetainėje, 3188 So. Hal

sted St.

Pradžia 11 vai. iš

ryto. Šitas

pamokslas bus labai svarbus, patarti

na visiems pribūti. Inžanga 25 centai
Kviečia 1 k. L. L. F. Komitetas.

Te!. Pullman 842
T>R. I. E. MAKARAS
Lietavy* Gydytojas ir CWrar*aą

10900 MickigaA An„

Roąelamk

Vai. 10 iki 12, 2 Ud 4 ir «:MI

iki 8:80 rak.

lllffllfflmiNNIIIINIIIffllIlNBlIlNIBffl

Stovis vasar. mėn. 1 d. .
Skirtumas apie
Kolionijos Vardas
Bentleyville
(Edgeworth)

Kvota
15,000.

Stovis vasario mėn. 1 d. 1921 m. $288,434.16
5,000.
291,565.81
Skirtumas
10,000.
Braddock
5,000.
5,981.02
8,000.
Athol
5,000.
Donorą
140,000
Boston (2 st.)
15,000.
17,036.76 Dutpiesne
Kiburis
2,000.
26,391.70 Export
50,000.
22,410.11 Homestead
45,000.
Cambridge
2,464.30 W. Pittsburgh (Sheridan) 30,000.
4,006.
Green field
1,825.00 McKees Boeks
5,000.
Haverhill
170,000
1,554.00 Pittsburgh (2 stotys)
5,000.
Holyokc
Valkauskas
4,668.82
8,000.
Lewiston, Me.
Miss Sutkaitis
2,151.20
5,000.
Lincoln, N. II.
5,000.
4<410.73
15,000.
LowclP
63,000.
7,083.67 Be stočių
10,000.
Manchester, N. H.
3,380.80
5,000.
Northampton
$380,000.
2,353,20
4,000.
Pittsfield
'(Toliaus bus)
2,952.30
5,000.
Rumford, Me.

“Teatras Genavaite”

$60,164.99
339,835.01

Stovis
1,205.00
350.00
9,564.26
1,102.40
2,216.50
3,911.28
100.00
8,130.44
4,271.60

2,505.00
4,756.39

$60,161.99

LIETUVIŲ MOTERŲ DR-TĖ
Nedėlioję, Kovo-March 13 d., 1921

“PASAULIS LIEPSNOSE”.
Teismo diena atėjo: 2 Pet. 3.10 Toje temoje bus
aiškinama per Biblijos Studentus Ned., kovo 13 d.,
1921 2 vai. po pietų, po num. 2456 38-th St. kertė ir
įėjimas Campbell avė. privažiavimas Archer ir 38,
Kur visi kviečiami atsilankyti,o nesigailėsite.
Visas patarnavimas už dyka. S. B. B. ir T. S.

MELDAŽIO SVETAINĖJE
2242-44 W. 23rd PI.
Po teatrui balius ir šokiai.
P-s Meldažis duoda svetainę veltui, kaipo Lietuvos sušelpimui.
Pradžia 7 vai. vak.
Įžanga 75c, ir 50ę
1. Genavaite, jauna groviene ......................................... V. Misevičiutė
2. Sigitas, grovas ................................................................. K. S. Tlis
P. Lapinskutis
3. Jų sūnūs ..............
4. Galus, nedoras dvaro užveizda ...................................... P. Stogis
5. Brunas, karžygis.......................................................... P. J. Petraitis ’
6. Drakas, Genavaitės tarnas ................................................. J. Miškas
7. Berta, Genavaites tarnaitė ...i...-.................. u:................ E. .Pociene
8. Ragana .......................................................................................... XXX
J. Grunas
9. Mauras ................
10—11. Rūstis Gaila, du budeliu ir merginos: J. Grunas, F. Sutkus,
J. Mišką, J. Ukanis.'K. Nobar, J. Juozaitis, N. StogaiČiutė, E. Zinevičiutė, E. Pocienė, A. Grigonienė, E. Juozaičiutė.

DIDELES

Prakalbos

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 109 kuopa ant West Side rengia
dideles prakalbas. Savaitdienyj kovo-March 13 d., 1921 m. M. Mil
dažio svetainėje, 2242—44 West 23-rd Place. Pradžia 1 vai. po pietų.
Kalbės Dr. D. Alseika nesenai atvykęs iš Lietuvos Vilniaus gyventojas
pergyvenęs naujas vokiečių, bolševikų ir lenkų okupacijas. Papasakos
daug naujų ir žingeidžių dalykų apie Vilnių ir visą Lietuvą.
Taipgi kalbės Dr. Graičiunas ir kiti kalbėtojai; bus ir deklamacijų
Inžanga liuosa ir kiekvienas atsilankęs gaus dovaną knygutę veltui.

ti į Šias prakalbas.

Kviečia S. L. A. 109 kuopa.

“PONASnMUZIKAI”

■
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Rengia

Lietuvių Moterų Draugystė deda visas spėkas pastatymui veikalo
“Genovaitė”. Lašėjai ytin gerai išsilavinę ir manoma ,kad atsakan
čiai suloš.
Pertraukose, bus įvairių pamarginimų užganėdinimui publikos.
Lietuvių Moterų Dr-tė kviečia kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant šio
puikaus vakaro, kddangi veikalas Genavaicė greit nebus statomas.
Kviečia LIET. MOT. DR-Tfi.

Chicago, III.

IMtes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia Jas pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk Šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuns visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 augttos rųšies gvarantuotą kalbamąją maginą. Taipgi, mes turime
parduoii dešimt} augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
karpetų. šie setai ynk visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
i visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir
daieidžiame peržiuriti arba užsimokėti aplaikęs siuntini.
Liberty Bondsai priimami.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4 vai. po pietų.

šio teatro visas pelnas skiriamas Lietuvos
šelpimo Fondan
5-ų veiksmų, 7-nių paveikslų melo-drania

ŠAUKIAME DIDELI IŠPARDA VIMĄ MUSŲ BENDRINIAME
PARDAVINĖJIMO KAMBARY
I ■ 11 |
Parduosime Fonografus, Parlor
Setus, Divonus, Pečius.
WFSTERN FURNITURE STORAGE CO.
2810 W. Harrison St.,

ADVOKATAS
Ofisas vidurmlestyjt
A88OC1ATI0N BLDU.
19 So, La Šalie 8L
Valandos) 9 ryto iki 6 po plota.
Panedttlaia iki 8 vairai*.
Namų Tel. j Hydo Park 8896

$45’

6. PITTSBURGH, PA. APSKR. (12 stočių)
Kvota $400,000.

$202,126.03

Tel. Randolph 2898

CIGARETTE

59,499.28

3. BOSTON, MASS. APSKRITYS (28 stotys)
Kvota $580,000.

• 'f

LUCKY
STRIKE

3343 So. Halsted St., Chicago, 111. '

13,677.39
1,012.84

Vedėjas
8259 So. Halsted Str.
Tel.: Boulevard 9244

JUOZAS F. BUDRIK,

37,000.

15,000.

130,000.
58,000.

Stovis
3,150.00
10,066.20

Antanas S. Pocius,

C2
Dabar už

170,000.
1,050.00
2,400.00
1,151.70
29,723.93
100.00
4,295.00
1,106.00
4,018.54
1,965.00

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

E2 Grafonola^
pirmiaus kainavo
$125. dabar už

Stovis

Kvota
150,000-

AB MYLI MUZIKĄ?

kaip prieš karę. Dabar yra proga kožnam /jĮjjįDianusipirkti tikrą grafonolą už labai žemą/®
kainą. Toks kainų numažinimas nebus ilgai
0
nes dabar parsiduoda pigiaus kaip kad kainuoja padaryti.

4. PHILADELPHIA, PA. APSKRITYS (12 st.)
Kolionijos Vardas
Baltiinore, Md.
Karalius

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

Columbia Grafo n olos
Parsiduoda Pigesnėmis
Kainomis

$289,788.16

$580,000.

5. WILKES BARRE, PA. APSKK. (12 stočių)
$232,088.70
Kvota $480,000.

2. VVATERBURY, CONN. (16 stočių)
Kvota $540,000.

Thompsonyille

8,706.25
4,792.80
1,650.00
10,604.08
5,456.32
11,636.71
5,625.20
113,556.66

15,000.
$700,000.

Tarriff villc

1,150.00
11,131.50
600.00
6,025.00
4,160.00

" ..

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

Stovis

I Tai nepaprastai interesinga penkių aktų dra ma, kurią, vaidins Dramatiškas Ratelis.
I Vaidinimas bus erdvioje ir vi- P C D C Cvpt
W IRfh
g siems chicagiečiamsžinomoje
ajVCIsj
VV e lOlll iole
R
Tai bus paskutinis šiuo sezonu Dramatiško Ratelio vakaras. Paskutinis
I hįpriplj n j I
ir geriausias. Todėl gerų veikalų ir vakarų mylėtojai kviečiami atsilankyti—
BnuUDHUji BL
kuoskaitlingiausiai. Mesvisuometdarėmevisa,kadgerb.publikabutųpatenI
kinta. Darysime, ką galėdami, ir dabar.

M I R U VII
Jj

j ■>“ ■ “ 10 2 1

Lošims prasidės lygiai kaip 7 vai. vakaro.

kaip 6 vai. vakaro.

Svetainės durys atisdarys

Po lošimui smagus balius.

Komitetas.

_______________________________

Subata, Kovo 12 d., 1921

'

panešimai>!
Šiuomi duodame žinoti gerbiamai • publikai, kad
mes savo ofise įvedėm naują skyrių, būtent

PINIGŲ SIUNTIMOj
Laivakorčių Pardavimo

Pašportų Parupinimo
Išvažiuojantiems.
Šis skyrius bus vedamas per patyrusį
atsakomingą žmogų

ir pilnai

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3301 So. Halsted Street
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro kasdieną.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

B

ALTIC STATES BANĮ6
JIjL

Kapitalas ir Perviršis $250.000.00

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas
Rytinėse Valstijose.

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%.

Padė

lius galima prisiųsti per paštą.
Siunčiame Pinigus į Lietuvą žemiausiu Kursu.

Ga

rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų
perlaidas.
Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Prigelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir
kitokius dokumentus.

BANKO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popietų.
SUBATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
PANF.DĖLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

SO. OMAHA, NEBR.

Kovo 3 dienų vietos T. M.
I). 17-ta kuopa laikė, taip sa
kant, mctinj susirinkimą. Na
rių atvyko nedidelis skaičius,
kas lyg rodyte rodo, kad T.
M. D. 17 kuopą kankina liga,
ir reikia gero gydytojo jai, o
gal ir visai T. M. D. pagydyti.
praeitais metais buvo nutarta
nasiųsti Lietuvon kiek knygų
iš savo knygyno, bet nutari
mas pasiliko neišpildytas. Val
dyba tuo nepasirūpino, nors
tai buvo jos priedermė. Tat
dabar vėl buvo pakeltas knyIgų siuntinio Lietuvon klausi
mas. Bet ir vėl pasirodė am
žinoji beda: nuomones pasi
dalino į d-vi dali: vieni nori
siųsti i Kauną, kad valdžia iš
dalintų kareivių knygynams,
I o kiti vėl nori, kad butų pa
siųsta darbo žmonių knygy
nams, kur kaimo ir dvarų
darbininkai galėtų jomis nau
dotis ir šviestis. Galų gale ta
po išrinkta komisija, kuri tu
rėtų sužinoti, kokioms įstai
goms labiau reikia knygų.
Gal pati Naujienų Bedakci' ja galėtų duoti patarimą ’ ir ad
resą, kad Lietuvos darbinin
kams pasiuntus knygų?
__ T. M. I>. 17 Kp. Narys.

[Knygas reikėtų siųsti Lie
tuvos darbininkų organizacijų
centrams, kaip Liet. Socialde
mokratų partijai (Kaunas, Kei
stučio g-vė 40, b. 1) arba Lie
tuvos Profesinių Sąjungų cen
trui (Kaunas, laisves Alėja
18), iš kurių jos galės būt pa
siųstos įvairiems darbininkų
knygynėliams ten, kur tų kny
gų labiausiai reikia. — N-nu
Red.].

New York, N. Y.

KAMPAS 2S-TOS GATVES

Lietuvos socialistinei moksleb
vijai šelpti.

BANKAS

PATARNAVIMUI

Capital & Sųrplius 250,000.00
THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK
114-th Place ir Michigan Avė.
VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, President
DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier
Marcus A. Aurelius
Emil G. Seip
Walter E. Schmidt
Herman Teninga
Domenico Basso
William H. Weber

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

Atidarą Seredos Vakarais

Mandagiam Apsiejimui
Visokiuose užrubežinių dalykų reikaluose, kreipkitės į

INDEPENDENCE STATE BANK
Member Federal Reserve System

JI IIHIIIlĮMĮMIlMII Į
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KORESPONDENCIJOS

BALTIC STATES BANK
294 — 8th Avenue

NAUJIENOS, Chicago, III.

Naujienas lišspausdino (žr.
19 num.) Lietuvos Socialistų
Studentų Draugijos Berline at
sišaukimą, kur aprašoma ne
turtingosios Lietuvos studenti
jos užsieny vargai ir prašoma
Amerikos lietuvių pašalpos.
Amerikiečiai visados buvo dos
nus, jie aukojo nemaža įvai
riems Lietuvos reikalams; rei
kėtų, kad jie savo dosnumą
parodytų ir ši,uo reikalu, bū
tent šelpti beturčių lietuves
moksleiviją, kuri, dėl stokos
augštųjų mokyklų Lietuvoj,
priversta keliauti į užsienio
universitetus.

Pirmas paaukojo $2.00 drg.
Jurgis Rakauskas iš East Chi
cago, Ind. •
“Naujienos” priims ir skelbs
kiekvieną atsiųstą
moksileiviems šelpti, auką.

Greitai pristatomi jūsų
pinigai pasiusti per ši tvirtą
valstijinį banką.
Veltui patarnaujame išpildyme “incomo
tax retumą” blankų. Galite užsimoket gaso
bilus be ekstra mokesčio.

Pinigus siunčiame Lietuvon
ir visas dalis svieto. Lai
vakortės ant visų
linijų.

Central Manufacturing
Distrlct Bank
1112 West 35th Street

Perviršis virš $6,000,000.00
VALSTIJINIS BANKAS

SchifhVStateBank
728 W. 12th St.,
Arti Halsted St.

Siunčiame pinigus j
LIETUVĄ

(■■■■■■■■■■■■■■■■■■g

Pašta ir telegramų.
Pinigus siunčiame tiesiai
savo locną telegramo sitemą,

per

YRA IŠMOKAMA Į
5 DIENAS
Mes turime priėmėjų kvitas nuo
visų orderių. Turime 29 metus
patyrimo pinigų siuntime, todėl
mes galime ir geriausiai patarnau
ti. Pinigus siunčiame už

Tai. Canal 66
LIETUVIS DAKTARAS

■ Dr. J. Sarpalius į
■

1424 So. Halsted St

■
M

Vai. 10 iki 12; 8 iki 6; 6 iki 8.
NediUoms 10 — 12.
gyvenimo Tel. Yards 8098,

žemiausias kainas

Atdara tik scredoj ir suabtoj vakarais

|

Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v.
Tel. Oak Park 8423
Res. 615 S. Humphrey Avė.,
DR. ABIGA1L TRAXLER
Physician and Surgeon
Specialistė moterų ir vaikų ligų.
1669 Blue Island Avė.,
Kampas 18-tos
CHICAGO.

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

Schiff’A’StateBank
728 W. 12th St.,
Arti Halsted St.,

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

Apsauga Padėtiems Pinigams.

securitv

DR. V. A. ŠIMKUS

Bank Aprupinkint

!■■■■■■■■■ OF CHICAGO ■■■■■■■■■■

MHwaukee Avė. cor. Carpenter St.
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% 4>ELN0 ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės

Savo Taksus
(Income tax retums)

Liko tik kelios dienos iki
15-to Kovo.

Daugybė žmonių turi bėdos
jeigu nesudeda atskaitų nuo už
Mainoma Svetimšaliu Pinigai
darbio (Income tax retums) j
laiką ir teisingai. Bausmė už neAtdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak. 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
MELROSE P ARK, ILLINOIS
gai tik Auditorius turys patyri
(Bankas ant kampo)
mą ir tam tikrą mokslą.

Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušeras
3203 So. Halsted St., Chicago.
Valandos: 10-12 ▼. r., 1-8. 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

f“'

Bankinės valandos kasdien* nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

%............... - ■

............................. ?

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

3331 So. Halsted St.

į
Ji
;

i

Geros, gvarantuoto vilnono materijos;
Tikrai
atsakantis darbas;
2)
Pritaikytas
drapanų gulėjimas;
3)
4) Vėliausios ir gražiausios mados (stylės)
5) Gauti savo pinigų vertę.
Jei Tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:

A. Mausrier, Lietuvis Siuvėjas
3241 So. Halsted St. Tel. Yards 3857

Chicago, III

PASARGA: — Aš užlaikau didžiausį sandėlį užsieninių materijų
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sampelių, ir kiekvienas galį
pasirinkti sau tinkamą drapaną. Mano vieta būna atdara nuo 8 ryto
iki 9 vai. vakare; nedėliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš galiu pri
būti į jūsų namus ar ofisą.

!

— Z

PRANEŠIMAS

į

Lietnvya Gydytojas ir Ckirargaa
Perkelia ofisą | People Teatrą
1616 W. 47 su Tel. Boel. 160
Valandos] 1 iki 8 po pietą.
6 iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet
Telephone McKinley 268

:

Dr. C.Z. Veželis
Lieiavis Dantistas
4712 So. Ashland Ava.

1

arti 47-tes gatvis

Telefonas: Drersr 7041
■

?

.............................................. -.............

BM—

DR. YUsKA

3

Ofisas bus atidarytas kas dien iki S
9:00 vai. vakaro.
T.l, C«n«l 2118
<
Taipgi įsteigia systemas prekybos ir
pramonės vedimui. Revizuoja knygas. 2 Ofise valandos: nuo 10 ryte Dd L
Sutaiso atskaitas.

1900 S. Halsted St. ?

4

Penki Daiktai Paskučiausi

■■ ■

'! Dr. M. T. Strikol’ia ;

fciTIZENS STATE BA.\K

PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
Bankas su Laikrodžiu
Męs kalbame Lietuviškai

■ ■

I Į I

N

8 vakare.
į?
Beaidencija: 2811 W. 68rd St $
Tel. Prospect 8466
į

PAšPORTAI
Kiekvienam lietuviui važiuojan
čiam Tėvynėn pagelbėsim išgau
ti pašportą į 3 dienas.

Siunčiam pinigus Lietuvon
telegrafiškai! Parduodame
laivakortes ant visų portų
stačiai į Lietuvą be persė
dimo.

Telephone Yards 5082

Dr. M. Stupnicki

8107 S. Morgan St Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki U r^te
ir nuo 5 iki 8 vakarą.

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

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

Pinigus siunčiame j visas dalis pasaulio už žemiausias kainas.
Laivakortes parduodame ant geriausių linijų laivų j ir iš Europos.
Visos reikalingos popieros padaroma veltui.
•

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

Lotai! Lotai!
Brighton Parko Lietuvių Kolonijoj.

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

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

Tel. Lafayette 769.

SAUGIOS PASIDEJIMUI DĖŽUTĖS
Moderniškos plieninės, elektra apsaugotos, saugios pasidėjimui šėpos West Side
Trust and Savings Bank galima pasirendavoti nuo $3.00 i metus ir augščiau.
Kambariai aprūpinti kuriuos galite apžiūrėti įtalpą privatiškos dėžutės, visais
atžvilgiais parankios ir saugumu aprūpinti šio skyriaus visi kostumeriai.
.
Pagabios valandos
Utarninkais ir Subatomis visą dieną nuo 9:00 ryto iki 8:00 vakaro Kitomis die
nomis nuo 9:00 ryto iki 6:00 vakaro.
VAULT DEPARTMENT
*

3^%
est
S
idę
SIB
ank
ėzič
Bai\k of Safetyand Friendly Seniai’

AkuŠerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims Ir merginoms. Antraiasi
8883 So. Halsted St, Olcege, DL
Pkone: Boalevard 4121.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner

Priėmimo valandos nuo 8 iki
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak
8325 So. Halsted St, Chicago.
____

■

■

'1.

..

guBata; Koyo 12 j., 1921
II. LIETUVOS ATSTOVYBĖS-

MJk3j|J : j >ni° žingsnius bus šioje va-traukit iš Vilniaus, yra tik- ei ja su 10,000 narių. OfiMų v’nė taryba butų renkama parL. S. Sąjungoje
SKYRIAI PRIE NEW
u.H.... ...... Ncirt- lamcnto, jų. nominavus pirklandoje naudingos ne maiš- tai paties Vilniaus žmonės. ralė Amato Unijų Federacija
YORKO OFISO.
blltui' unijoms ir tmantininkams> o bolševikams. Ekonominiu žvilgsniu Vil- su 40,(MM) narių. Ir paskutinė sistų grupėms, kurios yra pa
KUOPŲ VEIKIMAS.
4) Lietuvos Paskolos Sky
Published Daily axo«pt Sunday by
tha Lithuanian N«wt Pob. Oo,, Ine. Pasiremdami jomis, Rusijos nius priklauso nuo Lietuvos. yra Krikščionių
riuje vedama pirmosios pasko
Anuttnininkų rūpinusios kapitalą.
los alskaityba, susirašinėjamu - Chicago, Brighton Park. —
(valdytojai ims skelbti, kad (Savo apielinkėse jisai neturi Unijų Federacija su 50,(MM) na
Editor P. Grigaitti
su visomis Paskolos stotimis iovo 6 vlimą Pociaus salėj,
1730
HATCTTrn
,sukilėliai es4 svetimų impe-rpakankamai duobos, kad ga- rių.
dėl Lietuvos Laisvės Paskolos 3824 So. Kedzie Avė., LSS. 174
Visos tos penkios feitera4
” M ’rialistų įrankis; ir daugelis lėtų išsimaitinti; iš Lenkijos
bonų pardavinėjimo, dėl suren
CHICAGO, ILLINOIS.
cijos ncsusitaiko teorijos, tak
i Rusijos žmonių, nors ir prie- gabenti duoną yra pertoli, ir tikos bei revoliucinės veikmes
Telephone Canal 15M
gimo prakalbų, dėl atsiskaity ei mą. Du draugai pareiškė,
Canal 676
šingų bolševikų valdžiai, pa- pati Lenkija turi jos ne- klausime. Tečiau algų klausi Del Lietuvos Atstovybės Dai^ mo su stotimis už įteiktus ir <ad jie išvažiuoją Lietuvon,
grąžinamus bonus ir 4. t. Pas jaskui pasirodė, kad kelionėn
bugs remti sukilimą.
bo paskirstymo.
daug. Taigi Vilniui reikia me, arba net ir streiko klau
Subscription Rateei
kolos skyriaus vedėju yra Ju )er vandenyną taisosi net trys
|8.00 per year in Canada.
sime jos moka veikti išvieno.
Užsienio
intervencija
da-pmti
duoną
iš
Lietuvos.
Vil87.00 per year outaide of Chicago.
“Nemanau aš, kad pastan
Lietuvos Atstovybės darbas lius Bielskis, jo pavaduotoju nariai. Vienas jų — kuopos
88.00 per year in Chicago.
bartiniame
Rusijos
krizyje
nius,
be
to,
yra
svarbiausia
8c per eopy.
x
gos priversti rlarbininkus i>Ci- šiandien atliekamas dvejuose Albina Ad-žgiutė, ir l>c to dar finansų sekretorius, tat jo vie
butų
pageidaujama,
bet
ne
rinka
ir
kitoms
Lietuvos
bendradarbės
Alena ton išrinkta naujas. Taipjau ir
initi mažesnes algas, turės pa ofisuose, būtent VVashingtone dvi
Eatared as Second Claaa Matter .
~
March 17th, 1814, at tho Post Office imperialistinių
Valdžių, o ’ prekėms.
sekmių,” — pasako J. Oinle- (703
15tli St.,\ ir Ncw Yor- Alyčiute ir Paulina Glėmžaitė. kuopos korespondentas išrink
MaS toj,’18TO. “*r
°f darbininkų
organizacijų
Atskiras nuo Lietuvos, geest, sekretorius rntcrnacio- ke (Lithuanian Reprcsentative, 5) Pinigu Siuntimo Skyrius ta naujas:
Sąjungos reikaluose buvo
Street, New prigelbsti Amerikos lietuviams
Naujienos etaa kasdien, HsMriant Jeigu Europos proletariatas Vilnius turėtų badauti ir nalinės Amato Unijų I?ederfi- 162 West 31 s t
parsiųsti Lietuvon jų giminėms; atsiųsta sekretoriaus-vertėjo d.
galėtų priversti bolševikus skursti, kaip jisai badavo ir cijos. “Ilolandų amato unijos York, N. Y.)
ar šiaip nuo karo nukentėju- M. Jurgelionienės apysakai ta*
nuo senai yni prisirengu
ui. — Du Tedafonait Canal 1606 ir išpildyti Rusijos demokrati- skurdo, atsidūręs po Želi- jau
Nežinodami tinkamai, Uok slienis pinigų ar šiaip kokių bet kad apyskaitoj buvo kai
sios prie Uogų melų, ir susiCanal 671.
t .
-i i
•
•
I
i •
m
\
,
-------- — sugrą
------- gowskiu. Tas badas ir skur tausojnsios gerą sumą pinigų, sai ytin dalbas vienoj ar ^ki laiškų, sulig laikinai nustaty kas nariams neaišku, tai ati
___ jos reikalavimus
žint spaudos laisvę, sušaukt das jau suspėjo taip įgristi iš kurios jos galės imti rėmi toj Įstaigoj atliekamas, žmo tosios tvarkos ir susižinojus dėta kitam susirinkimui, kol
Uirisakomoji Kainai
Chicagoj e — paltu:
^^‘steigiamąjį seimą, ir tt. — vilniečiams, kad jie ėmė kel mui streikunjnčių ir bcdtiiT- nės neretai kreipiasi įvairiais su Lietuvos Finansų Ministe finansų sekretorius gaus paaiš
Metams________
—
•
kurie atliekami Wa- rija. šiuo reikalu vedamas yra kinimų.
Pusei meti ...■ * ........... ......
tai butų išvengta kraujo lie- ti maištus prieš lenkų oku bių. Darbdaviai tai žino ir reikalais,
sbingtone, prie New Yor|<o platus susirašinėjimas ir tą
Busimon VII-to Rajono konTrims mineaiame ■■ ..........
. 1.76 jimo. Pasaulio karas, vidu- pantus. Jeigu tokia padė jie yra labai, aiMargųs ką nors ofiso ir adverniai., prie New darbą atlieka Pranas Narvy ferenci'jon , delegatais išrinkta:
Dviem minėsi ame - - —
pradėti”.
Veinam minėsiu! .
1,00 jinės kovos, teroras ir badas tis tęstųsi ilgesnį laiką, tai
Yorko ofiso tokiais reikalais, das, kaipo skyriaus vedėjas, dd. K. Kipšas ir Komlraška.
Chicagoje — per neiiotojuai
Balsavimo į LSS. Pildomą_ oš jau išnaikino begales žmonių Vilniaus gyventojai gal taip Iš 60,0(M) Holandijos bedar kurie paprastai atliekami Wa- ir jo bendradarbiai Pranas
Viena kopija
bių
—
tas
sudaro
tik
vieną
sbingtone.
Neretai priseina Rimkus, Jonas Spranaitis ir ii Komitetą pasekmės tokios:
Savaitei _________________
~ ?! gyvasčių Rusijoje. Tas gil- grieštai nusistatytų prieš nuošimtį
MtaMdui _________________
persiuntinėti laiškai iš vieno Prane Venckui te.
Žymontas 1 b., J.. Čeponis
pa.
;tinės
darbas
turėtų
būt
lenkus,
jogei
šiems
reikėtų
darbininkai,
cigarų,
'deimanto
Suvienytose Valstijose ne Chioagoj, į
ofiso kitan, ir bereikalingai
P. Miller 5, S. Strazdas 7,
6) Aukų skyriuje priimamos
paltu:
galios sustabdytas.
ir uostų darbininkai. leisti tam lėšos, o be to ir pat
nešdintis
iš
Vilniaus.
rakandų
B. • Badžius 7, A. Kazlauskas
Metams
- '
VIM
ir
parsiunčiamos
Lietuvon
su

l^usei meti.............. __4.00
sai darbas sutrukdomas.
A. Jusas 7, J. Juknis 7, F.
Lietuvos valdžia tečiaus
lig aukotojų nurodymu visos
Trims mėnesiams
- - - 2.00
GRAIKIJA.
Del daugelio priežasčių to renkamos ir sudedamos aukos Kcmežiene 1.
padarė sutartį su lenkais,
Dviem mėnesiams
- — - 1.50 Ar yra vilties
Vienam mėnesiui
.75
kie ą(skiri ofisai šiandien pri
pagal kurią ji apsiima pri
.Literatui os Komi tolau: S.
atgauti
Vilnių?
Komuniątų
areštai.
seina laikyti ir Wasbingtone kaip Lietuvos Valstybės rė:r
Lietuvon ir kitur užsieniuoeei
Micbeisonas 7, A. Labs 7, M.
statyti maistą vilniečiams.
(Atpiginta)
ir New Yorke. Kuomet bus iš lanis, taip ir visokioms labda
Delei
to,
kad
Atėnų
gyvento

Metams----------------------------- 88-00
Kame yra vilties, kad Vil- Ačiū tam, didžiausias lenkų jai pritarė komunistų orato gauta Lietuvos nepriklausomy rybės visuomenės įstaigoms. Bfičiutė^Hcrman 7. Ant blan
Pusei metų_____ 4.50
Taip čion priimamos aukos kus buvo padėta ir Kl. Jurge
Trims mėnesiams .... ......-____ 2.25 .(nius gali dar būt atgautas iš keblumas Vilniuje išnyksta, riams ir kartu su jais šaukė bės pripažinimas, tai tuoibet
Lietuves Gynimo Komitetui, lionis, l)ct kai kuriems nariams
Pinigus reikia siųsti palto Money lenkų?
o Lietuva netenka beveik ura už sovietų respubliką ir bus lengviau išskirstyti, kokie Lietuvos Šaulių Sąjungai, Lie paaiškinus, kad Kl. Jurgelio
Orderiu* kartu su užsakymu.
dalykai pridera Lietuvos At
Buvo pasitikima, kad Ru vienintelio įrankio atgavi prieš visas komercijmes kares, stovo žinion, o kokie genera- tuvos Raudonamjam Kryžiui, nis nėra LSS. narys, už jį ne
policija suareštavo penkiolika
sijos bolševikai privers len mui Vilniaus. Jeigu vilnie iš minios, kuri buvo susirinkus lio Lietuvos Konsulo žinybai,, Našlaičių prieglaudonrs, Vil balsuota. Sako, kad Kl. Jurge
Maištas Rusijoje kus išsikraustyti iš Vilniaus. čiams dabar truks maisto, paminėjimui žuvusiųjų komu kaip tai daroma yra kitų val niaus Universitetui, ir šiaip lionis priklausęs kokiai ten
įvairioms mokslo įstaigoms ir skirtai nuo Sąjungos grupėi.
ir užsienis.
Su bolševikų valdžia Lietuva tai lenkai net galės suversti nistų Rožės Luxemburg ir Kari stybių. Tuo tarpu priseina vi draugijoms.
[Jis priklauso Socialistų Par
sas
tas
darbas
atlikinėti
nuo
Liebknecb
’
t
o.
.
»
Areštuotų
tarpe
kaltę
ant
Lietuvos.
m
. yra padariusi taikos sutarti,
tijos 4los wardos Jokalui. —
Visiems
aukotojams
kokiems
Lietuvos
Atstovybės
vardo.
larp Kronstadto ir Pet-,
aJ kurj vilniug turf
randasi
ir
komunistų
partijos
žodžiu, mes nematome,
N-nų Red.].
nors
Lietuvos
valstybės
reika

Kad
išvengus
nesiiisipratimų
sekretorius.
Paskui
policiją
rogrado dar tebeina kova, ir klau ti Lietuvai Laik da. kokiu budu Lietuva dar gali
Sc'krctoriiim-Verlėju
vien
ir nereikalingos gaišties, že lams, . arba Lietuvos Gynimo
Įsilaužė
į
jų
namą
ir
nudrėskė
balsiai balsuota i.ž d. M. Jursunku pasakyt katra pusė miesi tos sutarties bolševi. gauti Vilnių, po to, kai Lie
raudoną vėliavą, kiną kabojo miau išdėstoma, kaip visas Lie Komitetui, Lietuvos Šauliams
paims viršų
viršų. Vieni KronaKronš-t-kai turėt darydami taiką tuvos kunigai su “buožėmis”
tuvos Atstovybės darbas yra ir Lietuvos Raudonamjam Kry
ant sienos.
Buvo pakeltas vienas antras
tadto jurininkai negali nu-i,
nu->su lenkai8> pareikalauti) kad pardavė jį lenkų ponijai.
paskirstytas, kokie joje yra su žiui, kuomet auka išneša ne
daryti skyriai, kuo kiekvienas mažiau dešimties dolerių, yra klausimas dėl Sąjungos orga
versti bolševikų valdžią. Jei-jį ^tų
KANADA.
no “Bangos ’, bet nieko kon
išduodami,
pareikalavus,
tam
užsiima
ir
kieno
jis
yra
veda

Cengu valdžiai pavyks sulaikyt. Bet dabar tog viltieg nebė.
Quebec. — Co-operative
Pasaulio
Darbininkę
tikri paliudijimai, o aukoju krečiu nenutarta. Išrinkta ko
mas.
Qitctrale
dės
Agiicultuers
de
maisto plėtimąsi salies vi-1
- -•
. .. _
misija knygoms patikrinti;
siems
mažesnes
sumas
—
ra. Rusijos sovietinė val
1.
LIETUVOS
ATSTOVYBĖS
1920
Judėjimas.
lx'c praneša, kad biznis
duje, tai jie turės anksčiaus džia nesijaučia pakankamai
tam tikri pakvitavimai. Visų taipjau nutarta neužilgo su
metais atnešė $9,724,042. Reiš- SKYRIAI AYĄSHINGTONE.
rengti prakalbas ir išleistuves
ar vėliaus padėti ginklus. Su-1
aukų
numos,
ir
kuomet
ir
kam
JUGOSLAVŲ
VALDŽIA
NORI
Čion
atliekama
visa
politinė,
užpcstipri, kad galėtų prispirti
kia $602(701 daugiau už
^keliaujantiems draugams Lie
UŽSPAUSTI DARBININKŲ reitus metus.
kilėlių viltis yra tame, kad
akcija, pasų ir pasportų vizų parsiųsta Lietuvon, skelbiama tuvon.
STREIKĄ.
išdavimas, visokių dokumen nuo Lietuvos Atstovybės var
jų pavyzdys paskatins prie J
Sekamas susirinkimas nutar
(Rygos derybose Vilniaus
do laikraščiuose, šio aukų sky
tų,
įgaliojimų
paladi
jymai,
JUNGTINES
VALSTIJOS.
maišto darbininkus miestuo klausimas vargiai buvo ir
ta laikyti pirmą nedėldienį po
[Iš Fedoruotoslos Presos]
riaus
vedėju
yra
Juozas
Kri

išdavimas
afįidavitų
delei
par

Rajono konferencijos, o tai
se ir ūkininkus sodžiuose.
Vienna, kovo 4 d. — Pa Unijos mokestis gali būti ati gabenimo giminių iš Lietuvos, pei tis.
svarstomas. Rusai, norėda duodamos
trauktos
i
iš
taksu
apyskaitos.
bus balandžio 10 dieųą.
žinios iš Jugoslavi
} Rusijos revoliucijos eigą mi taikos su Lenkija, pasiu7) Prekybos ir Pramonės
prižiūrėjimas piliečių turto ir
[Iš Federuotosios Presos]
Dar žodelis Brighton Parko
jos darbininkų judėjimo rodo,
tečiaus nemažos įtakos gali
Minvnukee. — Sumokėtos bylų vedimas ir visokie susi Skyrius užsiima įvairiais pre
, lė jai net keletą dešimčių mi kad to krašto valdžia yra pa
lietuviams darbininkams. Drau
turėti ir užsienio nusistaty- lijonų auksinių rublių “maga sirengus nuslopinti generalj unijai mokestįs gali būti ati rašinėjimai informacijos reika kybos ir pramonės reikalais, gai! jus visi žinote gerai, kaip
Sužino Įvairių prekių kainas,
trauktos iš uždarbio sumos, lais.
mas.
Užsienio jsikišimas
mes esame ponų kapitalistų
jugoslavų
darbininkų
streiką,
ryčių” prie tų visų nusileidi
paduodant taksų kolektoriui
Visas tas darbas įsiskirstė į daro Įvairius pasiūlymus, ruo;
engiami ir išnaudojami. Jie
gali sustiprinti judėjimą
kuris tapo iššauktas komunistų apyskaitą apie savo uždarbį.
šia pranešimus apie prekybos
keletą skyrių, kaip tai:
mų, kurie buvo padaryti jai pabaigoje
taip pajėgia mums skriausti,
praeitų metų. Čionai
Rusijoje arba susilpninti.
Tai paskelbė patįs taksų ko
1) Politiniame skyriuje- ga reikalus ir t. t. Prie šio sky
pirmiaus.
dėlto kad jie yra tvirtai susi
yra susirėmę dvi jėgos.. Pirma, lektoriai. Tai sutaupius tūk
riaus
priskaitoma
ir
Amerikos
minami
visokie
raštai,
memo

Iki šiol užsienio interven 0 šiandie, kada Rusijoje tai didele Jugoslavų darbinin
vieniję. Kodėl gi mums nesu
stančius dolerių unistams dar rialai, pranešimai apie politi Lietuvių Prekybos ir Pramo
cija nešė tiktai pragaištį Ru kįla maištai prieš bolševikus, kų dalis, kuri yra pasirengusi bininkams. Kurie unistų pada nius įvykius Lietuvoje, kuri,o nės Taryba, kuri, kaip savita sivienyti, kad galėjus atsispirt
sijai. Francija ir kitos im tai nėra nė kalbos apie tai, kovoti, o autoji, tai kad su vė savo apyskaitas ir neati paduodami kaip Valstybės De visuomenės organizacija, turi prieš savo išnaudoto j irs? Visų
musų priederme stoti į savo
perialistinės šalys rėmė Ru kad sovietų valdžia kovotų laužyti darbininkų unijas, pa traukė mokesčių unijai, gali partamentui ir kitoms įstai
politinę organizaciją, Liet. So
sinaudojant kariniais įstaty per taksų raštinę (internal rečios
Tarybos
ir
jos
direktoriagoms,
taip
ir
Amerikos
anglų
sijoje ne demokratinius ele su lenkais delei Vilniaus.
cialistų Sąjungą, kuri yra da
mais.
to
rastinė
vedama
šiame
sky

venue
office)
pasirūpinti
su

ir
lietuvių
presai.
Prįe
šio
sky

mentus, o buvusius dvarinin Bet atimt Vilnių savo jielis- Socialistų partijos, o tuo
mažinti taksus.
riaus yra sudarytas Lietuvos riuje. Prekyboo ir Pramonės pačiu ir dalis visapasaulinio
kus ir militaristus; joms rū gomis Lietuva neįstengia. Iš- kurie kovoja prįeš algų suimaInformacijų Biuras, kurk) už skyriaus vedėja yra Ona Drau- darbininkų judėjimo. Darbi
pėjo nuversti bolševikų dik vyt želigowskj nepasisekė. žinimą ir valandų pailginimą,
Reikalauja nacionali- davinys yra teikti spaudai įvai
ninkų galybė, jų jėga, tai jų
tapo
sukimšti
į
kalėjimus.
Tctatūrą ne tam, kad įsteigus Mūšiai Vilniaus fronte su
8)
Lietuvių
Piliečių
regis

rių
raštų,
susisiekti
su
Ame

čiau
Jugoslavijos
valdžia . zuoti geležinkelius ir rikos laikraštininkais, rūpinti tracijos Skyrius veda visų pa vienybė, . tvirta organizacija.
Rusijoje žmonių valdžią, o stabdyti iš to fronto Lietu v ištiek nepasitiki savo spėko
Dėlto norėčiau, kad balandžio
kasyklas.
einančių
iš
Lietuvos
piliečių
įvairių
raštų.
Prie
šio
skyriaus
kad atgaivinus senąjį despo vos valdžia sutiko net atsi mis ir žada darbininkams ge Belgijos darbo ministeris pa
10 dieną atvyktumėte gausiai
registraciją, nusineša su Vyr.
dirba
M.
J.
Vini,kas,
R.
C.
De
tizmą. Todėl Rusijos liau imti didžiumą kariuomenės. niau elgtis su jų unijomis ir duos kabinetui atatinka
Lietuvių Piliečių Sąjungos Val tumele prie musų organizaci
Wolf ir Tarnas šeimis.
mą
programą.
atasteigti
civiles
teises
artimoje
dis priešindavosi užsienio Vietoje ginklo, dabar bus
2) Pasų skyriuje išduodami dyba ir tos Sąjungos skyriais, jos, prie LSS. 174 kuopos.
[Iš Federuotosios Presos]
ateityje.
intervencijai ir remdavo bol mėginama derybos. Bet kas
Brussels. — Nuomone Bel pasftii Lietuvos piliečiams i,r priima nuo jų aukas ir mo Stiprinkime -savo eiles!
ševikus.
gali prispirti lenkus nusilei
gijos darbo ministerio Dc Vou- vizos kitų valstybių piliečiams, kesnius Lietuvos Valstybės rei
— Kp. Korespondentas.
HOLANDIJA.
kalams,
prižiūri
visų
skyrių
ir
šiuo
reikalu
vedamas
visas
ter (socialisto) anglių kasyk
Užsienis daugiausia prisi sti derybose delei tokio daly
----irieigų,
kurios
priduodamos
susirašinėjimas.
(Dirba
M.
Vilos
ir
geležinkeliai
turi
būti
dėjo prie to, kad bolševikų ko, kurį jie yra pasiryžę ant Nukapoti algas nevyksta.
nacionalizuoti, kadangi neiš- nikas, L. šalteniute, Vik. Ja- valstybiniam fondui ir susira Kazimieras Gugks
[Iš Federuotosios Presos]
valdžia Rusijoje taip įsigalė žut-but laikyti savo naguo
šinėja su visais' skyriais, šio
Amsferdam. — Nežiūrint bo vengtinai įvyksta nuolatinis
visokios reikalus. Icertp krimtnaUikuoet
se?
Tautų
Sąjunga
neis
jo ir išgyvavo jau trejetą su
3) Jnrldihiaine skyriuje ve skyriaus vedėju yra Jonas Fectataip
Ir civiliikuott iciimuost. Darė
sų pasiryžimo nukapoti darbi koncentravimasis kapitalo. Tas
/Uokius
dokamantut ir popitrari
puse metų. Jeigu ne svetimų prieš lenkus, jeigu didžiuma ninkų algas ikršiot jų pastan yra kenksminga bendruome damos įvairios bylos dėl Lie Liutkauskas, kursai drauge yra
Miaoto Ofisas? I
Narais Ofisas i
imperialistų pastangos gin- jos narių ir butų jiems ne- gos be pasekmių. Kad1 darbi nes labui. Vienas žmogus ar tuvos piliečių turtų sujieško- ir Lietuvių Piliečių Sąjungos liti
<17
I. teartam M. ?
S. Naltted lt
Ant trečių lubų
kluota jiega padaryti per-' prielanki, nes ji nenorės pyk- ninkai tvirtai atsih/iko prieš sa maža gpUpe privatinių asmenų jųnfi ar jo apsaugojimo, tvir pirmininku.
1111-13 Balty BMt
TsL Central 4411
Toksai tat dabar Lietūvos TsL Drover 1819
tinami įvairus įgaliojimai ir
vartą Rusijoje, tai tokių >tis su Francija, kuri grieštai vo bosus, tių ačiū jų solidariš- negali ekspluoluoli kasyklą ar šiaip
dokumentai, susirašinė Atstovybei darbas, kurį jai
kninui ir geranf’ unijų susi valdyti geležinkelį, todėl neišmaištų kaip dabartinis, jau remia Lenkiją,
tvarkymui remti streikuojan- vengtinai įvyksta koncentraci jamą su įvairiais notarais, ku priseina atlikinėti su
Iš tų derybų geriausiame čiuis darbininkus.
senai butume tenai matę.
DR. A. MONTVID
ja kapitalo. Tas gi sutveria rie nor užsiregistruoti Lictu- skaitlingu darbininkų skaičiu
CHICAGO
Eina tečiaus gandai, kad'atsitikime galima laukti tik- IJolandijoje randasi penkios tokią padėti, prie kurios dar vos Atstovybėje, pačių bylų mi. Suprantama, 'jog vienoj
Lietavin Gydytoju Ir Chirurgu
bininkai yra samdomi ir pa dėt sujieškojimo pomirtinės ar ar kitoj srityje gali būt pada
25 East Waghington SU
Erancija dabar jau vėl ren- tai kokio-nors kompromiso, generalinės
Marshall Field Annea
lyta paklaidų, gal būt apsilei
giasi įsikišt į Rusijos reika- Lenkai gera valia niekuomet federacijos. Didžiausia iš jų šalinanti sulig noro mažos tur įpėdinystės vedimas ir kiti rei18th fi. Rukna* 1827
kutai delei žmonių teisių ap- dimų. Visų darbuotėj ų švehyra
•
tai
II
o
laimių
Amato
tingų
kapitalistų
grupės,
ku

Telephone
Central 8862
lūs. Pranešama, kad francu- neis taip toli, kad visiškai Unijų Federacija. Pastaroji rie taipjau kontroliuoja ir par saugojimo.
čiairsis noras atlikti kuotinkaValandos: nuo 10 iki 12 ryto.
zų kariniai laivai su amuni paleidus Vilnių iš savo ran- darbininkų org /.lizacija yra duodamąją produktų kainą.
fcio skyriaus vedėju yra ard miausiai kiekvienam Amerikos
2121 North Western Ava.
cija plaukia į' Kronštadtą kų. Jie gali sutikti, kad Vil- socialistinė ir turi 220,000 na De Vontcr pareiškė,, kad jis v(d<. M. M. šlikas, kursai yta Jietuviui jo teisėtus reikalus.
Valandos; nuo 6 iki 8 vakare
^-Spinduliai.
Phone Armitage 2011
Jeigu
bus
kur
trukumų,
nenu

padėti sukilėliams. Talki- niaus apskritis butų kokiais- rių. Po tos seka Katalikų paduos kabinetui sekamą na- draOge ir visos raštinės prižtliRezidencijos telef. Albany 8718
sisekime, Amerikos lietuvių
rėtojfts.
ninkų valdžios, be to, buk nors ryšiais sujungta su Lie Amato Unijų Federacija, kuri 'cionaližacijos programą:
Telephone Drover 6062
jau nutarusios pripažinti j tuva, bet jie nesutiks, kad turi apie 190,000 narių. Ta-i Valdymas nacionaliztfOBų ka Bendrosios raštinės ir ul visuomenė yra prašoma duo
riamos organizacijos ypač stip syklų ar geležinkelių turi bu-j skaitybų Vedėja yra Elena Pc- ti nurodymų, sąmoningų pa
Dr. A. Juozaitis
Rusijos maištininkus kaip Vilnius butų visiškai sugrą- rios pietinėje krašto (felyje, ti pavestas tarybai, suSidodan- leskftitė.
tarimų.
DENTISTAS
J. VILEIŠIS
tiktai jie paimsią Petrogra- žintas Lietuvai.
kur gclžkclių darbininkai stip čiai iš atstovų nuo vartotojų,1 “Viešojo Am. Lietu'vįų KnyValandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
•dą.
.
Vienintelė jiega, kuri ga- riausia susiorganizavę. Paskui darbininkų, techninio štabo ir gyno” ir archyvo prižiurėtojii Lietuvos Atstovas Amerikoje. re. Nedaliomis pagal sutarime.

Lietuvos Atstovybės Amerikoje
Pranešimas.
'

t:

1

a
F

i
i

I k

v.

1

f

••

s

v
i

i’.

Žinios apie šitokius užsie- lėtų priversti lenkus pasi-

randasi sindijkalistų

organiza- finansistų. Toji adininistraty- ir tvarkytoju yra Pr. Pu'kas.
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3261 So. Halsted SU Chicago, III.
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Sub’ata, Kovo 12 d., 1921
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KAS TAUPO PINIGUS

UNIVERSAL STATE BANKE
♦

Tas Nemato Blogų Laikų
UNIVERSAL STATE BANKAS
Yra didžiausias Lietuvių Valstijinis Bankas Ameri
koje. Šiame banke yra geriausiai ir saugiausiai laiky
ti pinigus, nes Suv. Valstijų ir Chicagos miesto vald
žios yra depozitoriais šio banko ir pinigai yra išmoka
mi ant pirmo pareikalavimo.
Banko
valandos
visiems
paran
kiausios: suimto
mis atdaras visą
dieną iki 8:30 va
kare ir utaminkais vakare nuo
6 iki 8:30. Papra
stom dienom nuo
9 iki 4 valandą
po pietų.

Banko Tur
tas apie
$3,000,000.00

Capital and
Surplus
$250,000.00

PINIGAI LIETUVON
Per šį Banką.
Gvarantuojame pristatymą.

Laivakortės tiesiai i Kauną $117.00.
LAIKINAI PINIGAI — MARKĖS NUPUOLĖ.
PASINAUDOKITE PROGA. PIRKITE
DRAFTUS ŠIANDIE.
ĮIš kitų miestų siųskite mums doleriais, o mes pasiųsime
Lietuvon auksinais sulig kurso.

UNIVERSAL ĮSTATE BANĮ
3252 So. Halsted Str., Chicago, III.

KAIP GREITAI APLAIKĖ PINIGUS JŪSŲ
GIMINĖS LIETUVOJ, KURIUOS SIUNTEI
PASKUTINI KARTA?
DABAR PASIŲSTI PINIGAI LIETUVON PER ŠĮ
TVIRTĄ VALSTIJINJ BANKĄ, PRISTATOMI
TEN GREIČIAU, NEGU KADA NORS NUO

KARĖS PRADŽIOS

ą

Informacijų klauskite ypatiškai ar per laiš
ką Rapolo Gečo.

Langelis No. 4

PEOPLES = BANK

DIDELIS BANKAS
ant Kampo
47os ir Ashland Av.
Chicago, Illinois

Kas dedasi
Lietuvoj.

Iš visų Amerikos lietuvių
bendrovių rimčiausiai ir -sek
mingiausiai biznį varo, tai
“Eltos” žinios
Lietuvos Amerikos Pramo
[Paštu per Lietuvos Informacijų
nės Bendrovė (Lithuanian
Biurų Washingtone]
American Trading Co., arba
Raseiniai, 1. 28. š. m. sau- kaip kiti Vadinat “Baltimošio 23 d. vietos moterų bure- rgg Bendrovė”),
lis Raseinių kliubo salėje suŠIOJI BENDROVĖ turi
• rengė vakarų-ikoncertų. Įvairi įsigijusi Lietuvoje prie Ai| programa, bendromis krikščio riogalos ant upės
Dubisos
nių ir žytfų pajėgomis išpildy vandens jėgą, kuri tai jėga
ta, sumaningas ir tlailus taujau įkinkyta į sukimą, girnų
1 tiškame stiliuje, kliubo sales
valcų, piklių, karšimą vilnų,
kambarių ir kioskų piųiuošivėlimo milo; netrukus suk
ntas, sutraukė daug publikos
ir davė gryno pelno apiie 6,000 sis ir verpimo mašinerija,
taisyti.
auksinų, šie pinigai skiriami kuri jau baigiama
musų karių naudai ir sudarys Tariamasi su Airiogalos mie
pamatų š. m. Velykų šventėms i steliu, kad su padaryta van
dovanų III pulkui fondui. Ra- dens jėga elektra apšvietus
seinietės moterys sudaro lų netik malūną ir visus prie jo
fondų tikslu, kad butų galima įrengtus fabrikėlius, bet ir
jau iš anksto, nelaukiįvnt pa visą Airiogalos miestelį ap
elektros
lemputės.
starųjų dienų, tinkamai pra- įšvies
Sriaunos upės Dubisos jėga
bus įkinkoma į daugelį nau*
dingų Lietuvai mašinų.
Vilkaviškis, 1. 28. Eltos koŠIOJI BENDROVĖ stei
resjiondento pranešimu, sausio
23 <1. 6 vai. 30 m. vakarę įvy gia Lietuvoje medžių distilecijos fabriką, kur dirbs įko Profesinės Sąjungos Tarp
tautinio kliubo
atidarymas. vairios rūšies smalą dėl sto
Tarp kitų dalyvavo ir prakal- gų, kelių, medžio konservai,
1 bas pasakė St. Seimo atstovas tepalams; tarpentiną, ang
Plečkaitis, St. Seimo atstovas lis, medžiospiritą ir tt.
ŠIOJI BENDROVĖ sėk
Požėla, d-ras Matulaitis ir
moik. Statkcvičius. Pabaigta mingai varo konstrukcijos
tarptautinių darbininkų kovo darbą; stato įvairius namus
ir turi nejudinamos nuosa
tojų imnu.
virš
Telšiai, IT. Eltos korespon vybės Akrono mieste
dento pranešimu, pirm karo $300,000.00.
ŠIOS BENDROVĖS paTelšiuose “Džugo” salėje buvo
kinematografas, tačiau karo tarnavimu sitmčiami pinimetu jis buvo sunaikintas. Šį gai Lietuvon yra ten greimet pil. Mikuckis jį vėl įtaise, čiausiai išmokami, kas at
Lankančių kinų skaičius nema liekama su tėnaitinių atsto
žas. Vakarui gaunama pajamų vų tarpininkyste.
800-1,500 auka, nors bilietų
ŠIOS BENDROVĖS šėyikaina tėra 4-6 atliks.
ninkai gauna 8 nuoš. divi- .
dendų. Paskutiniai., diyiden-

Pranešimas

Liet. Am. Rūbų Išdirbimo

B-vės

apleid-

dalininkams

žiant šią šalį t. y. važiuojan
tiems į Lietuvą, malonėkite
kreiptis į

bendrovės

ofisą

ypatiškai arba laišku, kur
bus suteikta platesnių infor
macijų, nes bendrovė steigia

verpimo—audimo

fabriką

Lietuvoje. Taipgi, kurie per

sikėlėt į naujas

gyvenimo

vietas malonėkite

prisiųsti

naujus antrašus.

JOKANTAS BROS.
GENERAL CONTRACTOR AND REAL ESTATE
Phone Lafayette 5277

Budavojam mūrinius ir medinius, visokios mados naujus namus —
taisom ir perdirbant visokius senus namus.
Perkam, parduodam ir mainom namus ant farmų ir ant lotų Chicagoj ir apielinkčj. Parduodam namus ant lengvų išmokėjimų, taip, kad
randa pati per kelius metus išmoka namą.
Mes savo darbą gvarantuojame.
'
Musų kostumeriai pilnai būna užganėdinti.

Ai

‘4?

B-vė, 809 W. 35-th St.

Chicago, III.

PRANEŠIMAS
Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

InŠuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.
Parduodame namus, sko
liname pinigus.

P. CONRAD
’mM

Liet. Am. Rūbų Išdirbimo

čekiai buvo išsiunčiami

LIBERTY LAMO &
INVESTMENT CO.
Siūlo tamistai saugų ir užtikrintų investmentų, nešantį 7 nuošimčius ant tamistos
taupymo
LOOP OFFICE BLDG. CORP.
(Vidurmiesčio ofisinio namo corp.)

Junior Mortgage Šeriai
Auksinių Bondsų Galima gauti šių kainų:

Datuota kovo 1, 1921 — užsibaigia 3—
10 metų.
Nuošimčius išmoka kas pusmetis: Kovo
1, ir Rūgs. 1, kas metai.
Grynos įeigos virš 3 pusės kartų augštesnės, nei kad nuošimtis rokuojama ant
šio išleidimo.

Loop Office Building

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, sulyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti
savo paveikslus gražiai padarytus tegul
Jcreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

Evaldas & Pupauskas,
840 W. 33rd St
Yards 2790

Liberty Land &
InvestmentCo.
. \

3301 So. Halsted St.

Chicago, III.
j—:-----
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Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

Connecticut Pajų

(Pieš)
Mes naudojame puikiausius fruktus ir daug dedame

Reikalaukit Case & Martin’o
Užsisakyk šiandien apt rytojaus.

R. URBONAS,
LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th St.» Chicago, III.

Phone Drover 3473

NOTARIJUSAS
Real Estate, Pąskolos,
Insurinai Ir tt.
809 W. 35th St., Kam*. Halsted St. !
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
Ned.: iki 3 po pietų.

Malonėkite prisiųsti pilnas informacijas link investinimo pini
gų į Vidurmesčio Ofsinio Namo Corp. serialių Auksinių Bondsų.

Vardas

X

Antrašas
Valstija
i vr u

"

I

Tiesiai

L

New York į Hamburgą
Išplauks Utaminke, Kovo 15 d.
Kabineto* trečios klesos kainos
.aoai prieinamos.
Atsišaukite prie arčiausio vietinio
French Line agento.

Visuotinas (General) Contratorius

vojimus.
Taisau senus.
Turiu
namų ant pardavimo prieinamomis
kainomis.
/ 4401 So. Richmond St.,
Tel. Lafayette 2797

II

w...........

■■II

I

1

Pasidaryk sau vyną
Vynuogės, Vynuogės
VynuogėsDžiovintų juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,
už prieinamą kainą.
COYNE BROS.,
119 W. S. Water St.
Chicago, III.

[RENCH LlNt
NIAGARA

KejfSjai

Gerbiamieji:

■■ '■

'

Drover 6369.

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionaa

Chicago, III.

Yra vienatinis
Lietuvis Auditorius ir taksų (Income tax) žinovas.
Jis atidarė ofisą
3331 South Halsted Str.
Ofisas bus atidarytas subatoj iki 9 vai. ir nedėlioj visą
dieną.

evera’s
Blodal

CASE AND MARTIN CO.

3301 S. Halsted St.

J. P. VARKALA

Dabar jums reikia pavasarinių gy
duolių. Nuo pasekmes budo gyve
nimą laikė žiemos, užsilaiklmo vidui,
neturėjimo gaivingą oro ir per stoka
vaikščiojimo, jusu organizmas tapo
apsunkintas, virimas maisto nusilp
nintas ir sąnariai kiek tiek neveiki.

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

Liberty Land and Investment Co.

Iki 1000.00 dolerių bausmė ir 25 nuoš. daugiaus mokėti
taksų jeigu neišpildysite nuo uždarbio atskaitas laiku.
Iki 15-to kovo liko tik 2 dienos............
“ Bausmė už neteisingai sudėtas atskaitas iki $10,000.00
arba kalėjimas. Nesudėjusiems atskaitų neišduoda
pasporto išvažiavimui Lietuvon.
Atskaitas gali sustatyti teisingai tik Auditorius turys
patyrimų ir tam tikrų mokslų.

Dubeltavais šrinbais laivo

-

Informacijų kreipkitės ypatiškai, arba išpildykite kuponą, že
miau tilpantį. šita jūsų proga — imkit ją.

APRUPINKIT
TAKSUS

3130 SO. HALSTED STREET
■e

Taupymas ir Inveštimas tiktai ir veda prie finansinės nepri
klausomybės. Jei turi pinigų (susitaupęs) turi juos investyt ant
augflčiausio laipsnio nuošimčių, į Vidurmieačio Ofisinįo Namo
Reriališkus auksinius bondsus, kurie neš tamstai 7 nuoš. už investytus tamstos pinigus, ne vien tik tas, bet bus pinigai apsau
goti, užtikrinti ir neš geriausias įeigas su užtikrinimu sugrįžymo šiuos bondsus galit gaut pirkti musų ofise.

fcuodtUĮ |g ąppCpijdgi

Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikata.

European American Bureau!

Investyk savo dolerius į šiuos
auksinius bondsus.

___

Bus 15 augštų augštas krautu
vių ir ofisų namas, visiškai nuo ug
nies apsaugotas, moderniškas, vi
sais atžvilgiais. Inšiurinimas nuo
sudegimo, pilnai apsaugos bondsų
savininkus — pamatinės companijos. Namas ir lysas yra pilnai užtik
rinti Chicago Title and Trust Co,, t
su gvarancija poliso pilnos sumos
šio išleidimo.

sario 15, 1921.
ŠIOS BENDROVĖS Še
rai parsiduoda po $10.00.
Vienas asmuo gali pirkti iki
$10,000.00. Liberty Bondsai
priimama pilna verte iki pu
sei užsiTašoihoš stfmoš. Užsi
rašant 10 šėrų moka pinigais
$50.00 ir Liberty Bond gali
duoti už $50.00, už ką išduo
dama $100.00 vertės 10 šėrų.
ŠIOS BENDROVĖS Šerai
yra visi vienos rųšies; visi
gauna lygius uždarbius ir tu
ri lygius balsus. Siųsdami
Liberty bondsus ar pinigus
siųskite registruotame laiš
ke. Visais reikalais adresuo
kite:
Lithuanian American
Trading Co.,
112 No. Greene st.,
Baltimore, Md.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS; IOWA

9

Greitai bus pabudavotas prie 810-12-14-16 N. Clark st., tarpe Madison ir Washington Sts. Chicago.

va

(pirmiau vadintas Severo Kraujo
valytois) yra tam tikras atmainą
padarąs vaistas, kuris duos nau
dingą atmainą, teip reikalingą jusu
systemš. Pagelbės sutaisymu nenaturališko stoviir feibes regulavime organizmo. Tikras vaistas dėl
gydymo odos išmetimu.
Prekė
$1.25. Aptiekuose.

$1OO-$SOO -$1000

r>

Isivalykite savą kraują.

3934 South R^ckwcll St., Chicago, III.

w,

'LIETUVIŲ BENDROVĖS.

ROMAN CHAITLEN
Krautuvė kriaučiams trimingų,
vilnonės materijos, siūlai, šilkas ir
smulkmenos.
Sapos įrengimai — nauji ir var
toti: stalai, šėpos, mašinos ir pro
sai. Žemiausioms kainoms. Daug
metų* ant 1642 Blue
Island avė.
tarpe 16 ir 18-tos gatvių.
Tel. Canal 1348

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

DKNTISTAS
1821 So. Halsted SU Chicago, HL
kampas 18th St
Valandos: 9—12 ryto ir 1—4 rak*.
Phone Canal 2S7

NEPAMIRŠKIT

K^ir jus galit gaut sutaisyt visokius
naminius rakandus už prieinamą kai
ną.

A. J. Kalasauskas,
2128 W. 28-rd St
Tel.: Canal 5895

NAUJIENOS. Chicago, III.
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Subata, Kovo 12 d., 1921

Laiškas Redakcijai
DELEI PRAKALBŲ 'McKINLEY PARKE.

Salutaro Biterį
Salutaro Trajanka,
Kraujo Valytoją,
Salutaro Arbatą

.

Gerbiamoji Bedakcija!
Jūsų dienmščib No. 51
straipsny apie buvusias prakal
bas Kovo 6 d„ McKinley par
ko svetainėj ne viskas atitin
ka tiesai, todėl šiuo prašau įdė
ti trumpą pataisymą.
Pirmiausia prakalbos buvo
ne Dr. Alseikos, kaip “Nau
jienos” pažymi, bet vilniečių
ir vįsų lietuvių, paeinančių iš

K-U-R-?

Visose gerose
Aptiekose visoj Amerikoj

Toliau pasakyta, kad “Komi
tetas laivo nutaręs
sui siusti
c
rinktas aukas St. Seimo pir
mininkui Stulginskui, kad ji
sai atiduotų jas kam reikia pa
gal savo nuožiūrą”. (Mano pabr.). Ištikrujų gi komitetas
buvo nutaręs aukas siųsti Lie
tuvos Gynimo Komitetui Stulginsko vardu. Dr. Alseika su
liko, kad aukos butu siunčia
mos tiesiog Lietuvon Gynimo
Komitetui, o L. Misijai pasiy-

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

SALUTARAS

CO

1707 S. Halstcd St. Phone Canal 6417

Chicago, III

po pasiusta. Bet rengimo komitelas neatmainė savo nuta
rimo ir nieku bildu nesutiko,
kad aukos butų siunčiamos L.
G. K. Šleževičiaus vardu.

Tikras Sudrutinąs Vaistas
Gera sveikata ir kūniška pajiega remase ant ypatingo vei
kimo skilves ir jaknu. Paprastais ligais tu dvejų organu
gruomulavimo yra, dyspepsia, negruomulavimas, skausmas
pilvo, dieglys, geltlige, tulžinis, prietvaras, rėmuo ir skaus
mas galvos.
r
Apsireiškimai tu negalų yra: nesmagumas duobutei pilvo,
koktumas, svaiginimas, apvilktas liežuvis, smirdantis kvapas,
rukštas skonis, taskelei preš akis, kankinimas po valgiui ir
abelnas nesmagumas.
pe-- ■ » . .
A
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Severo Balzol

1

L Balzol.
Ir

(Pirmiau Severo Balsamas Gyvybes)

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

MN
fco

ALCOROL lt MtR CKNT.

ud 18 falui Tibltti

<

W. F. SEVERĄ CO

KUO TMI FAMP6LIT IMIM.
OlRfCTlONI 0W TNf lOHlt.

PRICIC 55 CENTS

CBPAR RAPIDS, IOWA

i

W. F. SEVERĄ CO.1
cma tAFiM, K)»A

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavėja,
•" /z////

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

Pagelba, Kam
yra reikalinga

Pasekmingas
gydymas

Tame pačame kur jus gyvena
te meste, turite progą gauti geriausį patarnavimą, kokį tik ga- /
Įima. Ar norite būti gydomi,'4
gydytojaus, kuris gerai supran
ta jūsų ligą ir kuris yra apsirū
pinęs geriausiomis šių dienų metodomis, suteikti jums pagelbą.

Ko tik jus norit, tai ir gausit,
jei ateisit į šį ofisą. Prie kiekvieno sergančio yra atkreipiama
specialė atyda ir gydymas. Nėra
reikalo bijot j ieškant pagelba iš
šio ofiso, kadangi mažai turi pinigų. šiame ofise gali gaut geriausį gydymą, už vidutinę mokestį.

FREDERICK BROS,
3700-10 S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 2538.
Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

ra

IŠTIKIMAS GYDYMAS

PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS

Redakcijos prierašas. A
čiaus įlipusiojo laiško autorius
sako: “Dr. Alseika sutiko, kad
aukos butu siunčiamos tiesiog
Lietuvos Gynimo Komitetui, o
L. Misijai pasiųsti raštą (pra
nešimą), kiek lapo pasiųsta”.
Bet lobaus jisai praneša, kad
aukos yra pasiųstos “Lietuvos
Gynimo Komitetui, A. Stulginsko vardu.”

Kiek mes žinome, p. Stul
gi nskas nėra Lietuvos Gynimo
Komiteto narys. Todėl, jeigu
prakalbų rengėjai pasiuntė au
kas p. Stulgins'ko vardu, tai
jie sulaužė tą sutartį, kurią
buvo padarę su kalbėtoju, nes
jie buvo susitarę su juo, kai
aukos bus pasiųstos tiesiog
Gynimo Komitetui. Mums yra
keista, kad viešam darbe šitaip
laužoma duolasai žodis.

!
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dytojų.

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų,
pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.

35 So. Dearborn St., kampas Monroo St.
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elevatorių
iki 5-tų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI
PRAKTIŠKO PATYRIMO.
Valandos kasdien nuo 10 ryto ild 8 vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utarninkai ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 v san
dai po piet.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Kam be reikalo kentėti? Mano npecialis gydymo budaa išgydė jau daug
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie
buvo nebetekę vilties pasveikti
Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsi
gydo.

Kirmėlės ženklai
žmonės serganti taja biauria liga pa
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum (kas į gerklę
kjla, vemt verčia, valgyt' neturi noro,
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.
Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu
laiku.
Gydau taipjau Ir kitokias ligas kaip
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street
Tarp Manhfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So Ashland Are* Chicago,
kerti 18-tos gatvė*; 3-čio* lubos
Kambarys 14-15-16-17
Viriui PLATUS Aptiekta
Tėmylrite mano parašų.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 rak.
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 dian.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
Specialistas
Palengvins akių įtempimų, kuri*
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karšti, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet
Ofisas 1553 W. 47th St., kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

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

katos. Ypata gali čion ateiti bile valandą, dėl patarimų arba gydymo, o bus užtikrinta pas
laptis. Neikit į institutą, kuris yra vedamas nepatyrusių gydytojų arba moksleivių, bet
ateikite pas tikrą specialistą, kuris pilnai supranta savo profesiją.
PATARIMAI VELTUI.
Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakaro. Nedėldieniais: 11 ryto iki 1 vai. po piet.

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

Chroniškos Ligos

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!

Tikra Diognoza

Ir vėl mes pasirengę paaukauti už sankrovos lėšas, keturiasdeiimts augštos rųšies Victrolų, kokius tik gali gaut pirkt vertės iki
$250.00, už taip pigiai kaip $35.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tų ir deimanto adatų veltui.
Šios Victrolos yra visiškai naujos ir turi dešimties metų raš
tiškų dirbtuvės gvaranciją. Tik pagalvok apie tai, didelė augštos
rųšies gvarantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $35.00.
Šitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariame nepraIfeisti.
Kam pirkti antrų rankų mašiną arba mokėti nepaprastą kainų
už naują, kuomet gali gaut pirkti visiškai naujų gvarantuotų Victrolą 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 pirmų pasiūlymų, 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, LIarvey, Hiudsdlc, Glsucoe, Chi
cago Hights, Gary, Lyons, Blue Island, Summit, Bellwood, Bumham, Elgin, Aurora, ir tt., taipgi siunčiame per C. O. D. Priimame
Liberty Bondsus.
Atdara kas vakaras iki 9 vai., nedėliomis nuo 10 iki 4 po pietų
NATIONAL STORAGE COMPANY
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambarį*
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės

Kraujo ištyrimas

Sankrovos
kaina tik

S35
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Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Avė*

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

Užlaikymui galvos odos sveikai ir kvarial'

NAUDOKITE

Rufllos galima gauti visose aptiekoso po 65c. bonką, arba tiesiog
iš išdirbčju per pašty už 75o. bonkp.
F. AD. RICHTER & CO.
Brooklyn. N. Y.

RETEŽIUS IŠMINTIES.

Sankrova įvairumų
Aprėdalų, laikrodžių-laikrodėlių,
žiedų ir auksinių daiktų; gramofonų,
rekordų visose kalbose; armonikų ir
kitokiu muzikaliu instrumentu; britvų,
peilių ir kitokių naudingų daiktų..
Čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai. \

K. PIKELIS
1907 So. Halsted St.,
Chicago, III.
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GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Serganti vy
rai ir ųioterys,
kodėl kenčia
te? Kam tai
eikvot laiką ir
pinigus be jo
kios naudos?
Neatsižvel
giant
kuomi
sergat, tai ga
Ii būt negavi
mo atsakančių
gydu’olių. Jei
, matai, kad tau
nepagelbsti, at
eik ir matyk mane. Mano ilgas pa
tyrimas ir atydus tyrinėjimas kiek
vienos ligos, padaro mane galinčiu su
teikt geriausią gydymą ir sugrąžyt
tavo sveikatą. Mano moderniška labo-l
ratorija aprūpinta naujausiais gydy
mo aparatais. Pilnas ekzaminavimas,
■ radioskopiškas kaip ir bakteriologlškas nieko tau nekainuos. Neduok silpnint savo sveikatą ir tuštint kišenių
nepaisant ant dalyko ir nekentėk dau
giau. Aš aplaikau rezultatą, kuomet
kitiems nepavyksta.

DR. A. A. ROTH

f

Telefonas Pullman 856

T.’PuUnuui 5481

817 Blue Island Avė.

vioterą Hgooa; m-

Lietuvy* Dentistae
10891 S. Michigan Av„ Koaelaad

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

Chicar^ m.

Tel. Austin 787

DR. MARTA
DOWIATT—SASS.
Kųtik sugrįžo ii Callfornijoa ir
vėl ,tęs savo praktikavimų po Na.
1208 W. Harriaou St.

Valandosi 8—12 kasdieną ir •—9
'ikare išskiriant nedėldiūdu*

Tel. Cicero 5963

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skaudėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mostis lengvai prašalina viršmiDėtas ligas; mums šiandie daugybė žmonių siunčia padėkavonės pasveikę. Prekė 50c per
pačtą 55c arba dvi už $1.05.
•Knyga: “ŠALTINIS SVEIKATOS”, augalais gydyties,
kaina 50 centų.

Justin Kulis
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3259 So. Hilofed SI. Cbicąo, III. !

saugo t nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus,
inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Naujausiais musų įtaisymais, gvarantuojame geriausią gydymą.
Moterų dienos tik Utaminkais
dieną ir nakti.
Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarninkus nuo 9:80 ryto iki 7:80 vakaro.

A. F. CZESNA,
AKUSERKA 1657 West
45-ta gatvė, Chicago, I1L
Telef. Boulevard 4552
A.Turiu
SHUSHO
uatyrinet INEKENTŽK KOJŲ NiįjMAGUMŲ.

DR. P. P. ZALLYS

Ruatta & Serenelli

Reumatizmas Sausge'e

36 W. Randolph St. kampas
PIRTIS.
Dearborn St., 2 flioras, Delaware Turkiška elektrikihS maudynė
BĮ d g., Roomai 200-201.
Hotelis su 100 kambarių
Lankant musų pirtį, galima apsi
Chicago, III.

1189 Indapandanca Blvd. Chicag*
Telephon* Van Buren 294

HUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų*
Vaiky ir visų chroniškų ligų
Ofisas; 3354 So. Halsted St. Chicagv
Telephone Di ver 9693
Valandos: 10—11 rj a; 2—3 po pie»
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 dieną

Ofisas: 2201 W. 22nd St, kampa*
1-eavitt St Phone Canal 6222 Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 Iki
m va)
vakare, Gyvenime vietai 8114
W. 42nd St Phone Lafayctte, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dienų.

DR. C. T. DONOHOE

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedėliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.
• Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
Rašykt angliškai dėl informacijų.’

DR. R. WAGNER
M&no specialia gydymas yra
Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų
OFISO VALANDOS:
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1600 W. 63 St. kampas Ashland Av.
Phone: Prospect 2704

gaakrovoa
kaina tik

/

Ar Jus Kankina Plei«k*twB?
NAUDOKITE RoffleS
Ar Jums Galvos Odų Nielti?'
1NAU DOKITE' Rltff
Ar Jų*M Plaukai 51snka?
NAUDOKITE jRuffleS
Jus Norite Apsau^oTrJuos
NAUDOKITE
Ų* laidymui savo plaukų gražiais ir tankiai*
NAUDOKITE JįfiffleS

3rd Avė. & 3Bth St.

Kad būti pasekmingu bizmyje, turi būt nenuilstantis
darbininkas. O kad dirbti ne
nuilstančiai, turi pridaboti
savo sveikatą. Pridaboda
mas savo sveikatą, neeikvo
si savo energijos ir pajiegos
veltui. Padidinimui savo svei
katos ir energijos vartok ge
riausį toniką. Ar žinai kaip
jo vardas? Tai Trinerio Angelica Kartusis Tonikas. Po
nas Frank Smitb štai ką pa
rašė mums iš Lamira, Ohio
lapkričio 26, 1926 m.: “Aš
nejaučiu jokio nesmagumo
darbe nuo to laiko, kaip aš
vartoju Trinerio Angelica
Kartųjį Toniką.” Šis Toni
kas, taip lygiai kaip ir Trine
rio Kartusis Vynas yra ge
riausios gyduolės’' kurias ga
li gaut pas kiekvieną aptie; korių ir vaistų pardavėją,
i Nuo romatizmo, neuralgijos,
j išsisukimo, diegliaus, sutini
mo ir tt. pabandyk Trinerio
Linimentą. Atsitikime gerk
lės ligų vartok gurguliavimui Trinerio Antiputriną.
kuris taipgi pagelbingas plo
vimui žaizdų. — Joseph Triner Company, 1333-45 So.
Ashland avė., Chicago, 111,

Ar esi nervuotu, kenti galvos
skaudėjimų, ar tamistos akįs aiaroja, raidės susibėga kuomet akai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip,
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris
suteiks tamistai geriausių patar
navimų.
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerkite
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

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

DR. B. M. ROSS
Physicain & Surgeon

Kaip j ūsų Akįs

Ką Reiškia Del Sergančių

Beng. Kom. pin
4031 So. Kodivv’oll
Chicago, III.

$
b!

Preke 85 centai.

Aukų prakalbose surinkta
$733.86. Išlaidos buvo sekan
čios: 500 plekatų (“Draugui”)
$15.00; paskelbimas “Drauge”
(du syk) $12.00; paskelbimas
“Naujienose” (vieną syk) $8.70
ir $2.00 nepaprastų. Viso lėšų
buvo $37.70. Atėmus tuos,
vo 9 d. per Metropolitan 5
banku Lietuvos Gynimo K<
teini, A. Stulginsko vardu,
siųsta $()96.16. (11.930 ai
nu). Drafto num. 28554.
Su pagarba.

Kas Gali Būti Padaryta Del Žmonijos

Ofiso Te). McKinley 76

DR. A. P. GURSKIS

DR. I. H. GINDICH

Lietuvis Dentistas

DENTISTAS

4847 W. 14 St. kampa* 49 Avė.
CICERO, ILL.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak.
išskiriant nedėlias ir seredas.

Kalbame visas Europlikaa kalbas.
8804 So. Kedzie Ave^ Chicago, UI.
Arti 88-th Street

Vartok N. F. J.

MEDICATED
W
IDBlipi
nil
M fl J) fV I / Ui I
Suteikia smagumą nuo visokių
skausmų kojose. Kainuoja visai ma
žai, užteks ilgai.
Vienas panaudojimas vertas visos
kainos. Parsiduoda visose vaistinėse.
DR. N. F. JOHNSON,
Kojų specialistas
7031 Wentworth Avė.
Tel.: Stewart 2511.

ita, Kovo 12 J., 1921
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Licitacija
Licitacija ArŽinot, Kad YraGalima?
įLMii Ratoliuota Utarninke,
Kovo-March
15-tą 1921.

Protesto susirinkimas

Pradžia lygiai 10 vai. ryto.
Nedčlioj, kovo 13 <1., Socia Mes išparduosime djdŽiausią
listų Partija rengia protesto įtaką

mitingą prieš kėsinimąsi įves
ti Illinois valtsijoj kazokus ar
iat raitąją policiją.
Kad toks
patvarkymas, įvedantis raitą
ją

policiją

yra

\ RAKANDU
(Furniture)

1906 —8 S. Halsted St.

Ar negresia jums negeistina ateitis? Ar jusu darbininkams, aiškinti apie tai žinomas kaipo Consmner’s
Furniture Co.
šeimynos gyvenimas yra užtikrintas? Ar galite nereikia. Svarbu todėl, kad vi
Chicago, III.
tie darbininkai, kurie rai
drąsiai pasakyti, kad esate apsisaugoję nuo be sitosios
kazokijos viešpatavimui
Tel. Canad 1770
darbiu, nesveikatos, neramumo ir kitu visokios nepritaria, sociali tų rengiamam
Tavoras susideda iš:
rūšies nelaimingu atsitikimu miestuose?
mitinge dalyvautų ir protes^ 5 karai su augštos rūšies valgoTad nepraleiskit geros progos išvengimui to, luotų prieš tai. Protesto mi majin kambarin krėslų, odinėms
kol dar nuo senai sutaupinti pinigai neišsibaige. lingas įvyks Ashland Audito- Ir madinėms sėdynėms 40 skir
kampas Ashland ir Van
Rendoms kilant, darbams mažinanties, pragy ritime,
Burcn gatvių. Pradžia 2:30 po tingų madų.
venimui kol kas neatpingant, pinigai gali labai pietų. — Lapas.
šios kėdės yra pirktos iš didegreitai ičsibaigti ir tad kokia ateitis jusu lau
lės pietinės dirbtuvės.
kia? .
,
’
. • ■ i
— Taipgi —
Genausis išėjimas darbo žmogui idant apsau Automobilininku žinios. 2 karu “Kroehler” Duofold se
gojus savo ir jo šeimynos gyvenimą — tai farKELIAI.
tų, davenportų ir pavienių duomos, kur laukia tyras oras, turtas ir užtikrinanti
foldų.
ateitis; kur nėra boso, kuris nuolat ragina spar- Del smarkių lietų keliai ei 1 karas indams šėpų visokių ru* čiau dirbti; kur nėra reikalo bijotis netekimo nantys iš Chicagos labai pa- šių.
blogę. Kai kur taip sugedę ir 1 karas kuknios krėslų.
darbo.
.,,
purvini, kad automobiliais va
100 medinių lovų — visokių spal
Neatidėliokite diena nuo dienos, bet pirkit far- žiuoti visai negalima.
mą tuojaus pakol da žemė pigi ir parduodama Kelias į Lake Geneva per 100vų.komodžių
su puikiom išlygom. Dabar kaip tik laikas prisi Elginą, McHenry, labai blogas, 100 supamų krėslų.
rengti prie pavasario darbu. Nenusiminkit jeigu vietomis visai neišvažiuok amas. 75 skaitymui stalų.
x
neturit daug pinigu, musu bendrovė Tamistai Kelias Meridian Highway 50 buffetų
pagelbės ir busit aprūpintas, taip lygiai kaip ir nuo Rockfordo į Beloitą, Wis., 50 valgomajam kambariui stalų
tas ką turi j u daug, nes šios bendrovės pareiga ir yra kenk relinis ir asf altinis iki 50 miegamajam kambariui krės
mylios tolumo nito Ros- lų.
yra pagelbėti lietuiams įsigyti geras farmas ge beveik
•oe; tolinus per dvi myli žvy- 50 ledui laikyt (ice box)
riausiomis išlygomis.
• io, {atgalios geras plentas iki 50 drapanoms (chifforobes)
LIBERTY LAND & INVESTMENT COMPA- Beloito. Iš Beiloito į Jancsvil- 40 Chiffoniers, drabužiams
NY atpirko didelį plotą (10,000) akru) puikios .‘e konkretinis.
35 seklyčių setui
žemdirbystei žemės geriausioj ir derlingiausioj Vidurinėj Illinois daly keliai 50 krėslų ir supamų krėslų
— Taipgi —
daly Wisconsino valstijos, garsioj Oneida Coun- tel buvusių smarkių lietų taip
closets, pastaukos, aržuoty, arti miesto su daugeliu visokiu dirbtuvių, jau blogi — įmurę ir purvini. China
linės, kaštoninės ir mahogany.
tarpe ežeru, upiu, arti gelžkeliu, mokyklų, ir ki Jei kelias dienas pabūtų gra Kūdikiams vežimėliai.
jie butų vėl automobiliams
tu įstaigų. Miestely Woodboro, esančiam ant žu,
250 kaurų visokios kokybės.
važiuojami.
šios žemės ir priklausančiam šiai bendrovei, yra
200 plaukinių ir bovelninių matCannon
Bali
Trail
iš
Chikeletas lietuvišku bizniu. Yra dar vietos įvai cagos į Quincy, 111., Per Auro rasų.
— Taipgi —■
riems bizniams.
'
■ ' rą, Plano, Iai Moille, PrinceVažiuokit į Lietuviu koloniją, kur daugelis jau ton ir (lalesburg labai blogam Ant grindų pastatomų lempų ir
šilkinių žeidžiu. 2 karai pilkai
apsigyveno ir kur daugelis yra pasirengę važiuo- stovy: baisiai nelygus ir pur enemeliuotų sprtngsų 1000 jait
( ti. Nelaukite iki kiti išpirks visas geras farmas, vinas.
dų įspausto linoleum.
VTiltas
Roosevett
Road'
fT2toj
‘
bet važiuokit tuojaus ir išsirinkit-sau patinkamą
Tf daugybė kitų dalykų, kurie
farmą. Ši lietuviu bendrovė duos jums geriausias (latvėj) per DesPlaines upę at perdaug užimtų vietos paminėti.
pirmomis balandžio
Viskas bus parduodama už
išlygas ir geriausį patarnavimą. Bendrovė pirko sidarys
dienomis.
cash kas augščiau įsivarys be
tą žemę pigiai, ją ir parduos pigiai ir duoda pir
aprubežiavimo. Yptingai atidos!
mam metui stubą už dyką ir šmotą apdirbtos že
Kiekvienas pirkėjas turi šiek
mės pradžiai gyventi.
Mes priimame Liberty
tiek įmokėti. Tavorai nebus
Bondsus ir šios bendrovės šėrus už pilną vertę.
parduodami be į mokėjimo.
Išpardavimą tvarko
Platesniu žinių ir paaiškinimu kreipkitės į ben
HARRY BRONFELPC licitacidrovės ofisą ir reikalaukite knygelės, kurioj yra
ninkas.
aprašymai apie tą puikią lietuviu koloniją.
llllllllllllllllllllllllllllilIM
♦
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Liberty ■ Land & Investment Co.

Temyk Temyk

3301 So. Halsted St., Chicago, III.

DARBO ŽMOGAUS
DRAUGAS

Risiikot ir Terkilkos Vuos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

351446 W. 12th St.
Arti St. Loais Avė.
CHICAGO, ILL

m

Persiskyrė su šiuo pasauliu
kovo 6 dieną, 1921. m. 6:80 vai.
ryto švento Antarib ligonbuty.
Turėjo 25 metus amžiaus, paėjo
iš Kuršėnų parapijos, šaulių
apskričio, Pakšteliu kaino. Ame
rikoj išgyveno suvirš 8 metus,
paliko Amerikoje
vieną brolį
Stanislavą, ir dvi seseri Zosę ir
Emiliją, vieną brolį Adomą ir
seserį Mortą Lietuvoje.
Liekame nuliūdę Švogeriai An
tanas Valiulis ir Antanas5' Vir
bickas.
624 Barber St., Chicago.

Ar žinote, kad Progress Shoe Mfg. B-vė yra pir

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

padarymo).

mutinė čeverykų lietuviška fabriką pasauly?
Ar žinote, kad Progress Shoe Mfg. B-vė išdirba
puikiausius ir geibus čeverykus, kurie kiekvienam
tinka ant kojos?
Ar žinote, kad Progress Shoe Mfg. B-vė turi devy
nias nuosavas krautuves, sekančiuose
miestuose:
Worcester, Mass., So. Boston, Mass., New Haven,
Conn., Breoklyn, N. Y. Providence, R. L, Baltimorę,
Md. ir Chicago, III. DVI. Ar žinote, kad Progress
Shoe Mfg. krautuvėse parsiduoda šimtai porų kasdie
ną? Ar žinote, kad Progress Shoe B-vė pasiunčia
KATALIOGĄ į kiekvieną stubą (ant pareikalavimo)
iš kurio pasižiūrėję galite pirkti tiesiog iš fabriko,
nemokant nė cento iš kalno. Tuomi sutaupinate savo
naudai, krautuvninko pelną. Visur ir visados reika
laukite Progress Iždirbystės čeverykus ir žiūrėkite
kad butų Žirgvaikis ant PADO,
Progresas Shoe Mfg. B-vė yra inkorporuota Mass.
valstijoj ant (500,000) pusės miliono dolerių.
Progress Shoe Mfg. B-vė turi apie tūkstantį dali
ninkų. Kurie yra visi lietuviai (ne lietuvius nepriimam į bendrovę).
Progresą Shoe Mfg. B-vė turi tris akerius žemės,
tris didelius namus su geriausiais įtaisymais ir ma
šinomis, prie pat gelžkelio.
Vieta randasi didžiau
siame čeverykų išdirbystės centre pasaulyje. Bendro
vė taipgi turi uždėjus didelį sales ofisą, Boston, Uni
ted States Hotel, 136 Lincdln st.
Progress Shoe Mfg. B-vė įsteigs tokią pat arba di
desnę fabriką Kaune, Lietuvoje, štai ką sako tik ką
sugrįžęs iš Lietuvos B-vės sekretorius S. A. Milchius. Jis sako: kad įsteigus Lietuvoje čeverykų
fabriką, nespėtume padirbti tiek čeverykų, kiek Lie
tuvos žmonės suvartoja į vienus metus.. Dirbant po
3,000 porų į dieną, darytume metinę apivartą apie du
šimtu milionų auksinų; tas sudarytų tiktai penktą
dalį to, ką Lietuvos žmonės per vienus metus suvar
toja.
Amerikos lietuviai, kūogreičiausiai turėto sudėti
reikalingą KAPITALĄ įsteigimu Lietuvoje čevery
kų fabriko, nes dabar yra tam geriausias laikas.
Progress Shoe Mfg. ŠĖRAI parsiduoda lygiai po
$125.00 (Common Stock) Galima pirkti mokant
cash arba ant lengvo išmokėjimo.
Progress Shoe Mfg. B-vė priims Suv. Valst. Liber
ty Bondsus visų išleidimų už pilną vertę. Pasarga:
Bonai bus imama tiktai iki gegužės 1-os, 1921. Insidomėkite, kad parvažiavęs į Lietuvą neorganizuoti
didelių darbų nenuveiksite, prisidėkite prie Progress
Shoe B-vės, nes ji jau yra pradėjus tą didelį darbą
veikti. Kiekvieno žmogaus ateities gerovė priklauso
nuo jo paties veikimo. Jūsų prisidėjimas atneš nau
dą jums ir Lietuvos žmonėms. Tad nieko nelaukus,
išpildyk apačioj aplikacijos blanką, užsirašydamas
Vieną ar daugiaus šėrų ir pasiųsk į B-vės ofisą.

GERIAUSIS NAMŲ DAR
BO GĖRYMAS

VAKARUOSE.'
PAMĖGINK I R

PERSITIKRINSI
VISOKĮ reikmenys

MANT TUZINAIS ARBA ,

Ą Aplikacija.
Aš žemiau pasirašęs šiuomi užsirašau ant Com
mon Stock šėrų Progress Shoe Mfg. Co., B-vės, ir
tuojaus įmoku kaipo dalį ant aukščiaus paminėto
skaitliaus šėrų: $.............. kitą dalį sumos $...............
sutinku užmokėti į ....................... dienas laiko, nuo
ūžsirašymo dienos.
Čekiai ar “money order” turi būti mokami Pro*
gress Shoe Mfg. Corp.
Ūžsirašymo laikas ........ .............. 192

Parašas..........................................................................
Adresas ......... .....................

........................... Street

WURZBURGER MALT,
732 W. 31-st Str.

Miestas .................................

...... Valst...................... .

Kampas Emerald Avė.

IH

Atdara vakarais ir
Savaitdienių rytais.
■
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MEDŽIAI IK KVIETKOS

Parduodame kvietkfts, vasarinius
medžius ir kitokius gatves apsodinti,
parkams ir tt. Kokių jums reikia,
duokit žinoti, o mes atsiųsime savo
pardavėją priimti orderį.
| Mums reikia vyrų ir moterų pardavojimui po visas apielinkes ir farmas.
Taipgi turiu ir kitą gerą propoziciją
agentams.

J. Kamendulis, Dist. Mgr.)
3019 W. Arthington St.
Chicago, III.
’ '

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

Tikros odos
Abi pušiai devėjami overkotai, kurie parsidavinėjo po $75.00, $85.00 ir $100.00 Mieros nuo
86 iki 46. Tamistos pasirinkime
už $30.00.
Vyrams ir vaikinams pavasari
niai siutai, po $15.00 iki $45.00.
Atdara vakarais iki 8 vai.,
Nedčldieniais iki 8 po pietų.

S. Gordon
1415 S. Halsted St
1 . ................. ................................. —

Dr. A. R. BlumuDthal

tnteiM, k»da praayketa regijlmauA.
Mm vertajam
tegeriate
Opbtbalmemetar. Y- I
patinga doma atkus. Vai.:
Nedėliomis,

Vladislovas Dutneris
Mirė kovo 11, 4:30 vai. buvo
^edęs, turėjo 35 metus amžiaus.
Paliko dideliame nuiiudime mo
terį Bronisę ir dukterį Alekną 6
netų.
Lajclotuvčs įvyks panedėlyj,
kovo 14 d„ Tautiškos kapinėse.
Dabar lav’opas
randasi po no.
6835 So. Rockvvell st.
GiminCs, draugai ir pažjstami
malonės dalyvauti laidotuvėse,
kaipo suteikime paskutinio pa
tarnavimo.
Nuliūdę
Moteris ir duktė.

i iinn irr nn

A

+

9 ryto iki 9 vak»
nuo 9 iki 12 dleo*.

Telephone Yarda 4817
Boulevard 6487
l

II

. ...... T -

■!...................

DR. M. HERZMAN
14 RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas par 22
metu kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aitrias ir chroniikaa ligai,
į vyrų; moterų ir vaiki, pagal aaaį jausiąs metodas X-Ray ir kitokiai
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijai UU
18th St., netoli Fisk St
VALANDOS: Nue 11—11 pletg,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis i Ganai
8110 arba 847
Telephonall <
Naktimis: Dragai
950 - Drovai 4186
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.

’ DR. CHARLES SEGAL '
Praktlkaoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 8 labas
Chicago, DlinoU.

Specialistas džiovėti
Moteriikg, VyrUUni U
.Vaiki Ligf.
OFISO VALANDOSt
Nuo 10 iki 12 v. ryto, nue I
iki 5 v. po piet ir nuo 7 iki 8i8fl
vai.

vakaro.

Nedžliomia

nva

lQ*val. ryto iki 1 vai. pe piet
Telefoną* Drexel 2888
V........................

M
DR. G. M. GLASER

PUSĖMS LOTAIS.

r-

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

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

MALT ir KOPS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira
m

du ir daugiau išplaukimų kas savaite
tiesioginiais laivais į ir iš ANTWERPO, HARVE ir ANGLIJOS, turi
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
LIETUVOS MIESTAIS.
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles
kambaryj.

Tikras Wurzburger

NAMIE DAROMI Į
BUTELIUS SUPILIMUI
SPECIALUS KAINOS
Ant atminties metinių
sukaktuvių
Juozapas Shvarlis
Mirė kovo 12 d., 1920 metuose
turėdamas
40 m.
amžiaus.
Amerikoj pergyveno 24 metus.
Buvo vedęs ir išgyveno 16 me
ti) su šeimyna. Paliko morerį
Marioną, po tėvais Izaičiukė,
sūnų Jurgį 4 m., Juozapą 12
m. ir Edvardą 3 metų; 2 brohis
Amerikoje:
Jurgį ir Tadeušą
taipgi du Lietuvoj — Joną ir
Klemensą. Visi liekame didelia
me nubudimo iš mirties musų
mylimo, vyro, tėvelio ir brolio.
Nors jau metai suėjo bet širdies
skausmas dar neužgeso. Jis bus
geras ir draugų, pažįstamų my
limas ir kurie ^suteikė paskutinį
patarnavimą. Dar kartą taria
me ačiū visiems dalyvavusiems
laidotuvėse. Meldžiame atjausti
musų nubudusias širdis, o jam
ištarti amžiną atilsį. Lai būna
lengva šios Šalies žemelė ramiai
ilsėtis.
Velionis paėjo iš Ramygalos
par., Mažėnų kaimo.

I IR Iš LIETUVOS

{vokiško

sinų už porą, pusiau popierinių čeverykų

p ragai Alingas Kokio niekad nebuvo.

Jonas Ramanauskis

Ar žinote, kad Lietuvoje nėra jokio čeverykų
fabriko?
Ar žinote, kad Lietuvos žmonės sunešioja Penkis
milionus porų čeverykų kas metą?
Ar žinote, kad Lietuvos žmonės moka po 400 auk

A

Juozapas Shedis
Persiskyrė su šiuo pasauliu
kovo March 11 d., 1921 1 valan
dą po pietų persišaudamas iš re
volverio. Iš palikto laiško, ku
ris tilps Naujienose vėliaus, ma
toma priežastis saužudystės bu
vo auka šio netikusio surėdymo.
Vėlionis paėjo Tauragės apskr.
Naumiesčio valsč. Šiaulių sod
žiaus. Amerikoj išgyveno apie
20 metų, Amerikoj paliko 2 bro^
liūs ir dvi seseris. Kūnas velio
nio randasi 3364 S. Halsted• St.
Bus laidojamas 14 d. š. m. ant
Tautiškų kapinių. Vis; giminės
ir pažjstami esate kviečiami at
silankyti.
Pasiliekam nuliūdę,
Broliai ir seserįs, štddžiai.

Praktikuoja 29 matai
Ofisas:
8149 S. Morgan StM kerti 82 Si
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriiki ir • Vyriški.
Taipgi Chroniiki Ligi.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 8 po pietį, (1—8
vakare. Nedaliomis nuo 9—fl
po pint
Telephone Yarda 687

KM ■ MM MM H SUMKKmU

i

TeL Boulevard 2160

...........

I Dr.A.J.KARALIUS ?

I

Gydytojas ir Chirurgu
VALANDOS: 9—19 ryto U
£—0 vakarą

M08 So. Morgan Street,
Chicago, DL

1

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CMIRGRNAfl
Valandos: 10 iki 12 ryto/ 1 iki 4 pa
plot 0 iki 9 vakare
Nediliomis nuo 9 iki 18 ryW»
1821 8. Halsted
Kampas 18 Ir Halsted St
....................................................................

Tai. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTA8
2201 W. 22sd & So. Loavitt Sta.
CHICAGO.
Valandos: 9:80 ryto Ad 12 diemi
nuo 1 po ploti iki 9 vakare
v . .
- - - - —

|

Subata, Kovo 12 d.,
WE=5S25S5BiW«******M*BB

__ Pranešimai •
IR“VCL NAUJIENA.
Dramos Kursu trečias vaka
ras nedėlioj kovo 20 d. 1921
(Verbų nedėlioj.) Hull House
Polk ir Halsted sts. Vakaras
žada būti dar indomesnis negu
du buvusieji. Jų direktorė Unė
/į Babickaitė scenoje stato tris
vienaveiksmių veikalų iš kurių' du pirmą kartą Amerikos
lietuviuose 1) Kerėjimo Garsai
2) idilija su muzika 3) Alkaus
Jonukas labai linksma komedi
ja. 3) Likimo bausmė drama.
Visus maloniai kviečia skait
lingai atsilankyti.
Kursų Administracija.
Ketvirto Wardo Liet. Politiško ir
Pašelpinio Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, kovo 13 dieną, 1
vai. po pietų Mildos svet. Visus na
rius meldžiame atsilankyti laiku, nes
yra daug svarbių dalykų svarstyti.
— Pirm. M M Yuodis

TMD. 22 kp. rengia draugišką va
karėlį nedėlioj kovo 13 d., kaip 7 vai.
vak., Mildos mažoje svet. Dalyvaus ir
Dr. Alseika nesenai iš Lietuvos atva
žiavęs. Bu* gtažus programas Lietu
vius ir lietuves kviečiam atsilankyti.
— Komitetas.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI

NAMAI-žEMĖ

VYRŲ

NAMAI-ŽEMg

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

REIKIA gero barberio. Gera
BUČERNĖ IR GROSERNĖ
mokestis.
•
Lietuvių apgyventoj vietoj. Biz
B. SADAUSKAS,
nis senas. Parduosiu pigiai.
611 E. L. Highway,
Atsišaukite tuoj.
PAJIEŠKOMAS Kazimieras AlekDekalb, Ilk
na 39 metų amžiaus, vidutinio ugio,
1715 Canal Str.

515 W. 81st St.

PARSIDUODA muro cottage prie
36-tos gtv. netoli Halsted St., kampi
nis narnas su groserio krautuve
priešakį ir 5 puikus kambariai užpa
kalyj gyvenimui. Karšto vandenio ši
luma, didelė barnė. 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

PARSIDUODA: 1014 W. 20-th PI.
2 augštų medinis namas ir skiepas ir
medinė cottage, užpakalyj. Turi būti
parduota tuojau, kadangi savininkas
perka farmą nuo savo tėvo. Todėl čia
yra proga pigiai pirkti. Matyk
SLAVIC
1315 W. 18-th Street
Tel Canal 1640

PARSIDUODA labai pigiai 4 pa
gyvenimų, po 5 ir 6 kambarius, nau
jas mūrinis namas, kietmedžio trimingai, vanos, elektra ir karštu van
deniu apšildomas. Rendos neša $1,600
metams, didelis lotas 30x125 pėdų,
gražioj vietoj ant South Side. šian
dien tokio namo nepabudavotumėt nė
už $20,000. Greitu laiku parsiduoda
tik už $13,000, pusę reikia įmokėt
“cash”. Pardavimo priežastis — savi
ninkas turi išvažiuoti į kitą miestą.
Atsišaukite pas
J Zacker, 8301 So. Halsted St.

PARSIDUODA
"Justice Park”
daržas piknikams, pusantros mylios
j pietus nuo Argo, prie
Lietuviškų
Tautiškų kapinių. Savininkai gyvena
prie daržo.
,
C. M. Haaker,
Archer ir Kean Avės.

PARSIDUODA pigiai Saliunas ge
roj apielinkėj prie šv. Jurgio bažny
i REIKALINČAS kostumeriškas siu čios, 7 kambariai su rakandais (furvėjas prie vyriškų ir moteriškų drabu nished rooms) viršuje ir 5 kambarių
pagyvenimas užpakalyje sU rakandais.
žių. Atsišaukite
Turi
būti greitu laiku parduotas, nes
PEOPLES TAILOR
savininkas
išvažiuoja j Lietuvą;
10715 Michigan Avė Rosęland, III.
986 W. 33-rd St.

tamsių plaukų. Prasišalino iš namų
rugsėjo (sept.) 7 d. 1920 m. nežinia^
kur dingo. Jisai pats, arba kas žino
malonėkite pranešti man, už ką busiu
dėkingas.
John Liutkevičius,
8220 Union Avė., Chicago, III.

REIKIA vyrų ir vaikinų su plačia
pažinčia dirbti visą ar atliekamą nuo
kito užsiėmimo laiką Dirbanti didesnė
se instaigose, gali padaryti nuo $50 iki
$100 į savaitę. Praneškite savo-vardą,
telefono numerį ir antrašą ir kada ga
lite pasimatyti. Atsišaukite Naujienos
Pajieškau savo draugų, Petro ir Fe No. 225
likso Mačiulskių. 1918 metais gyveno
REIKIA patyrusio vyro pardavoji
Gary, Ind. Meldžiu atsišaukti
arba
kas žino malonės pranešt ant antrašo, mui vyriškų aprėdalų smulkmenų ir
čeverykų. Atsišaukusia turi mokėti
D. Smet,
anglų, lietuvių ir lenkų kalbas.
P O Box 713 Gary, Ind.
Lusting’s Dept. Store,
3410—12 So. Halsted St.
PAJIEŠKAU brolio Juozapo Sabo
girdėjau, kad atvažiavo
Amerikon.
Paeina iš Suvalkų rėd. Mariampolės
REIKIA agento prie drug storio bi
pav.f’anemunės vaisė., Pažaslio kai
znio.
Turi kalbėt lietuviškai, lenkiška!
mo. Vainatrakų kas žinotų apie jį ar
ir
angliškai.
Bus alga ir komišinas.
jis pats meldžiu pranešti man.
Atsišaukite.
Simanas Sabas,
J. Sinkus,
1789 So. Halsted st. Chicago, III.
3801 So. Halsted St.

r; | Bergenas

z1e are. Kirlcvfenas narys Malonėkite

VISAI KAIP NAUJAS

atsilankyti ir atsivesti naujų aplikantų Susivienijimui. Taipjau, kurie atsi-

PAJIEŠKAU darbo į čeverykų tai
likot su mėnesiniais mokesčiais, pasi symo dirbtuvę. Esu to darbo prasirūpinkite užsimokėti, nes kitaip busit mokinęs. Iš karto dirbsiu už mažesnę
suspenduoti ir atsitikime • ligos nega mokestį. Kam yra reikalinga atsišau
lėsit gaut pašalpos.—Povilaitis. Rašt. kite.
Naujienų ofisan ant No. 224
LSS. 4 k p. extra susirinkimas hus
nedėlioj, kovo 13 d., 10 vai. ryto, FelJIEŠKAU darbo j bučernę.
lowship House, 831 W. 33-rd pi. Yra
daug svarbių dalykų, tatai draugės ir Turiu 15 metų patyrimą tame
draugai stengkitės visi atsilankyti.
darbe ir 6 kalbas kalbu.
— A. F. Jiazlauskas, org.

1336 S. 49th Ct.,

Cicero, 11'1.

JIEŠKO PARTNERIŲ

PARSIDUODA LABAI
PIGIAI.

Westem Auto Sales Co.
6445 S. Western Avė.

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS
Iš priežasties mirties J. J. Stonkaus
turi būti parduotas automobilius 5 sė
dynių, Chervrolet, 1919 Sedan, Labai
pigiai. Atrodo kaip naujas. Automobi
lius randasi po No. 24 West 108 St.
iRoselande Tel. Pullman 2793 Automo
bilių parduoda: Advokatas A. A. Slakis, administratorius, No. 19 So. LaSalle St. Tel. Randolph 2898

RAKANDAI

DIDELIS BARGENAS
VICTROLA

PARSIDUODA pool room la
bai pigiai. Gera pardavimo prie
žastis. Vienintėlė ištaiga toje
apielinkėje. Atsišaukite.
8682 Grand Avė.

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 kuri buvo užmokėta
$225 už $50, su rekordais Ir deiman
REIKALAUJU duonos kepyklai to špilka. Ateikit tuojaus, galite ma
vietos, kad butų prirengta, su pečium. tyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare
Imsiu ant rendos arba pirksiu.
ir nedėlioj.
Karolis Metas
2810 W. Harrison St.
542 East 43-rd St.
\

GERIAUSI BARGENAI

----- z--------------------- ------------------

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
PARDAVIMUI saliunas lietuvių
apgyvento] vietoj. Biznis išdirbtas dai. Kas pirks, galės tuose kambariuo
nuo senai. Priežastį pardavimo patir se ir gyventi. Galima matyti visada
1817 So. Ruble St.
site ant vietos.
Naujienos pum. 226.
2-os lubos iš užpakalio.
PARDAVIMUI vaistinė lietuvių ap
RAKANDŲ BARGENAS
gyvento] apielinkėj. Daroma labai ge
Pirma negu pirksit rakandus, ateiras biznis receptų
pildyme.
____________
r-—
—.r—. Kaina
kitę ir persitikrinkite musų dideliame
$7,000; pusę cash likusią sumą leng- pasiulijime. $200 saiza tikras mavais išmokėjimais. Atsišaukite į Nuu- Į hagony fonografas, su dviem sprenjenas po No. 228
žinom, grajija visokius rekordus, pil
nai gvarantuotas, parsiduoda tik už
$55 su rekordais ir deimantine adata.
PARDAVIMUI saliunas, barai, krės-1 Rašomasis stalelis $25. Taipgi gražus
lai, stalai ir viskas, kas tik yra. Par- pianas.
Vėliausios mados parlor
duosiu pigiai._______________________ (fruntinės) setas. Valgomojo kam29-th and Canal Sts.
bario setas, miegamojo (bedroom)
Priežastis pardavimo patirsite ant setas, karpetai (kaurai) ir ant grinvietos.
| dų pastatomą lempą, etc., visi kaip
nauji. Parsiduos jums prieinamom
kainom.
Nepraleiskit šito bargeno.
PARSIDUODA akmeninis pa Gyvenimo
vieta
minklas, randasi ant Šv. Kazi
1922 So. Kedzie Avė.,

PAJIEŠKAU savo brolio GabrieAUTOMOBILIAI
'liaus Viktoravičiaus. Mielas brolau,
žinanti,
Raymond Čapeiėj, 816 W. 31-ma meldžiu atsišaukti. Arba jį
svarbų
pranešti,------nes *turiu
gatvė, nedėlioj kovo 13 d. busmalonėkit
pra- —
”-‘
PARDAVIMUI Fordas, žieminis,
kalbos, o taipjau rodomi ir krutamieji reikalą ir Žinių iš Lietuvos
su daug extra dalykų, 1921 metų. ExStanislovas Valveikis
va-
paveikslai. Pradžia kaip 7:30
7:30 vai. va
tra stearing block, spidameter laikro
820
W. 35 Place Chicago, III.
karo.
dis, foot exalarator, eut out, eather
spot ligth, starter, shack absorber,
rengia
Lietuvių Stygų Orkestrą
motor
meter extra tajerai 31x4. Par
ĮIEŠKO kambariu
draugišką vakarėli nedėlioj, 7:30 v.
davimo prežastis — perku
naują.
kovo,
1822
Wabansia
avė.
Kaina
—
$600.
Karą
galima
matyt
vi
vak. 13 d.
PAJIEŠKAU kambario vienam vai
Bus kalbėtojas ir puikus programas;
251—115 St.
kinui North Side apielinkėj Geistina, sada.
taipgi ir linksmi žaislai. — Kviečia kad
D.
Petravičia
butų geras kambaris vakarienę
10543 Michigan Avė.
Stygų Orkestrą.
namieje pagamintų ir apatines dra
panas išskalbtų. Kas tokią vietą turi
PARSIDUODA 1918 Hudson touring
Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlės bus apmokėta gerai. Praneškite laišku
car su cord tajerais. Permalevotas; miero kapinių.
k. c. p.
y
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj
726 W. 18-th St.
•
atrodo ir bėga, kaip kad dienoj aplei
kovo 13 d., tuojau po dainų repeticijų
Atsišaukit,
dimo dirbtuvę. Parsiduoda už $875.
Mark White Sųuare svetainėje. Malo
2818 So. Leavitt St.
Central Motor Sales Co.,
nėkite visi nariai atsilankyti. Taipgi
PAJIEŠKAU kambario gyvenimui
1458 So. Michigan Avė.
prašome ir tėvus ateiti padėti vai northsidės apielinkėj, geistina kad bu
Tel. Victory 3594.
kams aptarti jų draugijėlės reikalus. tų šviesus, ramus ir netoli nuo karų.
TURIU parduoti penkis nau— Rašt. Pr. Šniukaitė.
Ne ant saliuno. Pašaukite po 7 vai. va
of
jus
“Standard
Makes
kare.
PARSIDUODA
1918
Dadge
touring
Tel. Deversey 2747
West side. — SLA. 109 kuopa rencar. Permalevotas ir bėga kaip nau Players.” Parduosiu visai piga dideles prakalbas, nedėlioj, kovo
jas; parsiduoda už $685.
giai. Atsišaukite:
13 d., Meldažio svet. Pradžia 1 vai. po
PAJIEŠKAU kambario, be valgio,
Central Motor Sales Co.
1421 W. 72nd PI.
pietų. Kalbės Dr. D. Alseika atvyki- prie švarios šeimynos ant soutsidės
1458 So. Michigan Avė.
kęs iŠ Lietuvos. Papasakos daug nau arba west. Pavienis. Turi būt arti
Tel.: Stevvart 8676.
Tel.: Victory 8594
,
jų dalykų apie Vilnių ir visą Lietuvą. prie transportacijos. Pašaukite po
----------- i------- t , Į.-------------------------Taipgi kalbės Dr. Graičiunas ir kiti. 6 vak.
Tel. Monroe 2442
Kviečiame publiką skaitlingai atsi
PARSIDUODA"“ grosernė. Norint,
lankyti. Inžanga Kuosa ir kiekvienas
galima
įrengtu bučemę; maišytų tau
REIKTA kambario dviem mergi
atsilankęs gaus dovanu knygutę.
tų
apgyvento]
vietoj.
Kartu parsi
noms. Pačios skalbiamės ir valgyt
— Komitetas.
duoda
ir
namas.
Priežastis
— savinin
gaminamės. Pageidaujama ant West
kas
išvažiuoja
ant
ūkės,
norima
par
Automobilius
parsiduoda
8
pasažierių.
sidė, apie 22-rą gatvę. Praneškite lai
<n
SLA. 176 kuopa laikys mėnesinį su šku į Naujienų ofisą pažymint No. 227 Packered limuzinas, 1916 metų Self duoti greitai.
3302 W. 88-tb PI
starter, 6 cylinderių
Weatinghouse
sirinkimą nedėlioj, kovo 13 d.,\2 vai.
Kampast ppaulding Avė.
shock ahsorber.
po pietų, Liberty Hali, 3925 So.jKed-

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

DIDELIS išpardavimas visokių na
minių daiktų. Pianas ir karas turi būt
parduotas iki panedėlio už prieinamą
kainą.
Mrs. Donile
471 W. 31 St. Tel. Yards 3111
■■-'■T-l ■■■■H.................

PARDAVIMUI grosernė
school supply store
6000 Sangamon St.

Parsiduoda 6 šeimynų mūrinis namas
7-nių metų senumo po 4 kambarius,
pečium apšildomas.
Parsiduos
už

’ PAJIEŠKAultėvo Boleslavo Shirn-

kaus, Kauno rėd., Raseinių apskr.,
Skaudvilės miestelio. 8 metai atgal
gyveno Benld, III., o dabar buk Chicagoje. Meldžiu atsišaukti, nes turiu
svarbų reikalą, arba kas žinote, ma
lonėkite pranešti, už ką busiu labai
dėkinga.
.
Elena Shimkiutė-Oželienė
222 So. Chestnut St.
Collinsville, III.
PRANO PALIUKAIČIO
Seserįs atsišaukite, kurių viena gy
vena prie 18-tos gatvės, o kita Cicero.
Minėtas Paliukaitis mirė, ligonbutyj,
tad praneškite, ar jus imsitės palaido
jimu, ar draugija, kurioje priklausė.
Kazimiera* Tilvikas
272 157-th St.
Harvey, III.

UŽSIDIRBSITE EXTRA
PINIGŲ.

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

NAMAI-žEMfi

DIDŽIAUSIS BARGENAS
Pardavimui 2 flatų namas, 5 ir 6
kambarių. Renda nuo geg. $105 j mė
nesi. Vandenio šiluma, elektros švie
sa. Namo priekis akmens cemento
skiepas. Kaina tik $8,500. Inmokėti rei
kia tik $4,500. Savininką pašaukite
Dorchester 5742

ir

W 23-rd St. 7 kambarių $2,000. Vanos
gasas, duosime ant išmokėsčio.

PARSIDUODA: turime 4 labai ge
rus muro namus į vakarus nuo Halsted 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 18 pagyvenimų apinaujis mūrinis namas, po 6 ir 7 dide
lius kambarius,
ant South Side
gražaus boulevardo kampo, garu ap
šildomas, rendos neša $12,000 me
tams. Namas tikrai vertas virš $100,000, bet greitu laiku parsiduoda tik
už $50,000. ,Reikia įmokėti tik $20,000, likusius mortgage ant 5 metų.
Priežastis pardavimo — senatvė ir
nesveikata priverčia savininką aplei
sti miestą ir išvažiuoti į Californiją.
Atsišaukite pas
J. Zacker, 3301 So. Halsted Str.

$16,500.00 ant lengvų išmokėjimų.
Parsiduoda 6 šeimynų mūrinis namas
2 šeim. po 5 kamb. 4 šeim. po 6 kamb.
Rendos neša po $360.00 į mėnesį Ran
LABAI GERA PROGA
dasi vienas blokas nuo Jackson parko.
Gyvenančiam
Chicagoj; parsiduoda
Parsiduos už $23,000.00. Atmokėjus iš lotas gražioj vietoj,
tyro oro tarpe
laidas, lieka gryno pelno 33,000.00 į 59-os ir Kedzie Avė.ant
Pardavimo
prie
metus.
žastis, savininkas išvažiuoja Lietu
Parsiduoda labai geras bizniavas lotas von. Galite matyt kasdieną, nuo 7
P. G.
ant Archer Avė. netoli Kedzie Avė. iki 10 vakare.
2930 W. 39-th St. 1-mos lubos
tinkamas bile kokiam bizniui. Taip-gi
parsiduoda 2 lotai po 30 pėdų pločio ——— ----------j——---------------Bartlets subdivizine netoli City Liinits
PARSIDUODA labai greitai ir pi
Bus parduota pigiai.
giai, beveik už pusę kainos kiek yra
J. Sinkus 3301 S. Halsted St.
vertas, didelis Garage, 50 automobi
lių įtalpos, ir didelė “repair shop”.
Biznis gerai išdirbtas, puikioj naujoj
apielinkėj ant South Side. Pardavimo
priežastis — savininkas guli ligonbuPARSIDUODA 5 pagyvenimų mūri ty ant lovos. Turi būt parduota į 5
nis namas ir krautuvė. Parduosime dienas. Nepraleiskite šitos progos,
už pirmą teisingą pasiūlymą. Namas atsišaukite tuojaus pas
atrodo, kaip naujas ir apsimokantis.
J Zacker 3301 So. Halsted Str.
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos.
2844 W. 38-th St.
3 lubos iš užpakalio.
PARSIDUODA 2 augštų medinis
namas 2—6 kambarių flatai. Viskas
galima
PARDUODU arba mainau ant namo kietmedžio. Geras skiepas,
du lotus Brighton Parke prie lietuviš jame gyventi. 5343 Emerald Avė. Kai
kos bažnyčios; šalygatvei ir gatvės iš na $5,509, išmokėjimais. Atsišaukite
8015 Aberdeen St.
taisytos labai gera vieta dėl biznio, kas
Tel Stewart 6750
turi pinigų, gera proga parduosiu pi
giai. Atsišaukit 3341 So. Aubum avė.
nuo užpakalio ant 3 lubų F. Staltes.
PARSIDUODA namas >4 šeimy
noms. Teisinga kaina 6,000.00'greitam
PARDAVIMUI pigiai trijų augštų pardavimui už $5,400.00 Lietusių ir
muro namas, krautuvė iš priešakio
enkų apgyvento] kolonijoj, artNMc8600 Union Avė.
Cormick dirbtuvių.
\
Ant 2-rų lubų virš krautuvės
2054 Coulter St.

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

BARGENAS ANT BRIDGEPORTO
Parsiduoda mūrinis namas 6 kam
barių. Maudynės toiletai šiltas ir šal
tas vanduo, gasas ir skiepas. Kaina
$2,000, $700 reikia įmokėti likusius
kaip renda.
3429 So. Wallace St. 2 lubų na
mas toiletai gasas. Rendos neša $360
į metus. Kaina $3,500, pusę įmokėti
likusius kaip renda. 2 lubų mūrinis na
mas krautuvė ir 2 pagyvenimai, po 2
kambarius elektra, gasas šiltas van
duo, skiepas ir Raradžius dėl 2 maši
nų
Rendos nešu. $900 j metus. Kaina
BARGENAS’
$5,500
Brighton Park už pusę kainos
Gera proga palieti turtingu į trum
pą laiką* Parduodu savo Soft Drink 5 kambarių namas. Eelktra gasas toiparlor place iš priežasties išvažiavi I lėtai ir Raradžius. Kaina $1,800 pusę
mo į kitą miestą., Norintieji meldžia įmokėti likusius kaip renda.
First National Realty Co.
mi apsilankyti ir. pažiūrėti.
736 W. 35 St.
3300 So. Morgan St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ
LIETUVIŲ APGYVENTA VIE
TA.
POVILAS POCIUS,
1621 Union Avė.

Parsiduoda 2 šeimynų 4 ir 6 kamba
rių muro ir medžio namas. Rando* ne
ša $27.00 į
mėnesį.
Parduos už
$2200.00 ant lengvų išmokėjimu.

FARMA ANT PARDAVIMO
160 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 budinkai Kaina $8,500. Inmokėt $3,500, o
likusią dalį išmokėjimais ant ilgo lai
ko už 6 nuoš. 2 mylios nuo miesto, ge
ra žemė, lietuviais apgyvento] vietoj.
Atsišaukite šiuo antrašu:
GEORGE HATDU
Camey, Mich.

Sumanų* vyrai prie pinigų indėjimo biznio gali užsidirbti sau puikų
PARSIDUODA grosemė labai ge PARSIDUODA saliunas
lietuvių
Jos W. Hough and Son,
pragyvenimą arba extra pinigų, dirb roj, lietuvių ir lenkų
apgyvento]
dami visą laiką arba dalį.
Tokia apiellnkė. Biznis išdirbtas per daug apgyvento] vietoj. Parsiduoda pigiai
| š priežasties nesusitaikymo su savo 4166 So. Halsted St. Virš Stock Yards
proga ne dažnai pasitaiko. Pasinau metų — cash. Atsišaukite.
i pusininku. Atsišaukite
dokite. Ateikite su pasisiūlymais nuo
4536 So. Hermitage Avė
Savings Banko
3404 S. Halsted str.
10 vai. ryto iki 4 vai. po piet.
Pioneer Fire Insurance Co.
PARSIDUODA bučernė ir
of America.
PARDUODU veik naują KastantinLIETUVIŲ KOLONIJA.
29 So. La Salio St. trečias augštas grosemė per 14 metų ant tos ką (Concertine).
Kam
reikalinga,
Farma
80 akerių, 40 po plugu, visa
vietos, neša gerą pelną. Kreip meldžiu ateiti pas mane.
aptverta, prie upės, arti dypo ir mokF. Vitkauskas.
REIKIA vyrų. į lietuvių vieš- kitės.
islainės,
su budinkais. Kaina $3,300. 44
626 W. 18-th St.
lakeriai,
20 po plugu, ant kranto upes
būtį; kambaris ir valgis. Labai
Tel. Canal 4968 1-as floras iš fronto.
I. Lyon
gyvuliai
ir budinkai, žemė moliu mai
keliaiminpatogi nakvyne
1781 So. Union Avė.
gyta.
Kaina
$2,800. Mes dabar turim
PARSIDUODA bučemė ir grosemė
mažų
ir
didelių
farmų ir katrie mano
kams. Kambariai dideli ir gali
r2 jiamas su dviem lotais garadžius auPARSIDUODA bučemė ir grosemė mobilius Chalmers 7 ypatų įtalpos, te apsipirkti ūkę tai dabar yra laikas
po du vienam kambaryj gy- pirmos
klesos. Biznis išdirbtas » per i Fordo troką, arklį ir vežimą noriu dėl pavasario prisirengti. Kreipkite.*
venti.
daugelj metų. Parsiduos pigiai, nes sa greitu laiku parduoti, nes išvažiuoju ypatiškai arba laišku platesnių žinių.
vininkas nori greitu laiku važiuoti i I^etuvon.
1606 S. Halsted St.
Jetuvon. Klauskite.
J. Barauskas
Tel.: Canal 5512
P. Smith 4624 So. Wood st.
1 2120 W 15-th Avė Gary, Ind.

PARSIDUODA namas ir du
otai. Namas mūrinis ant 3 aug
štų ir garadžius. Savininkas apeidžia miestą. Parduosiu pigiai.
Galima matyt po 6 vai. vakare.
906 W. 19 Place

MOKYKLOS

TIKRAS' BARGENAS
3 pagyvenimų naujas mūrinis na
mas po 5 kambarius, cemento apačia
elektro šviesa. Lietuvių apgyvento]
okykla.
mo ir Designing
vietoj.
budu jv
Musų sistema ir moky
C P. Suromski Co.
o
amato.
8346 So. Halsted St., Chicago, III. trumpu laiku išmoksite
Mes turime didžiausius ir Iriau
sius kirpimo, designing ir siuvimą
PARSIDUODA 5 kambarių bunga- skyrius, kur kiekvienas gauna geros
low ant 4 lotų, pietvakarinėj miesto praktikos besimokindamas.
dalyj. Didelė bamė, garadžius 1 auto
Visuose siuvimo skyriuose malino*
mobiliui, 1 karvė, 20 vištų. Teisingas varomos elektros jiega.
pasiūlymas bus neatmestas. Turiu
Kviečiame kiekviena ateiti by-iravažiuoti Lietuvon.
riuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū
A. Chemauski,
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygą.
4038 So. Carol Avė. Berwyn, <11.
Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurie*
PARSIDUODA bizniavas medinis madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
namas Cicero, III., arti lietuviškos
bažnyčios, 7 metų senas, rendos ne 190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kampas Lake St., ant 4-tą lobą.
šantis $80.00 į mėnesį. Parduosiu už
geriausį pasiūlymą. Savininkas iš
važiuoja į rytines valstijas. Kreipki’ VALENTINE DRESMAKING
tSs •
COLLEGE8
2827 W. 40 St., ant pirmų lubų.
6206 S. Halsted, 2407 W. Madisoa,
1850 N. Wells St.
AR NORI BŪT TURTINGAS
187
Mokyklos
Jsngt. Valstijose.
Mes perkam, parduodame ir maino
Moko
Siuvimo, Patterną Kirpi
me namus, farmas lotus ar kitką ką mo, Deslgrdng bizniui ir namam*.
tik jus turite Atliekame greitai gerai Vietos
duodamos dykai, Diplomai.
ir pigiai.
Mokslą*
lengvais atmokljlmai*.
C. P. Suromskis Co.
Klesos
dienomis
ir vakarai*. Pa3346 So. Halsted st. Chicago, III.
reikalaukit knygBH.
Tel. Seeley IMS.
PARDAVIMUI 3-jų pagyve
8ARA PATEK, plndnlnM.

PARSIDUODA mūrinis namas ant
dviejų pagyvenimų 5 ir 6 kambarių
PAJIEŠKAU pusinirikes, nicr
Šiltu garu apšildomas; viskas puikiai
įrengta: elektros šviesa, gasas mau
ginus, moters arba našlės su
dynė
ir telefonas. Grindys ir kitkas
PARDAVIMUI
maža šeimyna, kuri mylėtų
'kietmedžio.
Lotas 40x125 pėdos, žod
Grosemė
ir
bučemė,
biznis
labai
ge
PARDAVIMUI automobilius MaxChicago* Lietuvių Draugijos Sav.
meldžiu
atsi,saliuno
biznį,
žiu,
viskas
pirmos
klesos. Parduosiu
rai
išdirbtas.
Su
namu
ar
be
namo.
wel, 5 sėdynių, išrodo ir bėga kaip
Paš. mėnesinis susirinkimas įvyks negreitai
arba
mainysu
ant biznio, bučer
Pardavimo
priežastis
patirsite
ant
džlioj, kovo 13 d. kaip 2 vai. po pietų šaukti tuojau. Vienam sunku naujas, modelio 25, tik ką perdirbtas,
•
nes
ar
grosemės.
Kaina
$9560 kreipstovyje. Pardavimo vietos.
Zwązek Polek svetainėje. Visi nariai apsidirbti. Vieta yra lietuviais viskas gerame
I
kitės
pas
savininką
bile
kada
2722 W. 47-th St.
priežastis, važiuoju Lietuvon.
Vertė
prašomi susirinkti — Shaikus, sekr.
j
7840 So. Lowe Avė Chicago,
apgyventa iš senovės.
$600.00, parduosiu už $325.00 Atsišau
Tel.
Vincennes
5282 Pirmas augštas
Chicago* Lietuvių Vyrų choras ren
kite nedėlioj, kovo 13 d. nuo 9
ryto
PARDAVIMUI saliunas, biznis iš
PRANAS
VITKAUSKAS,
gia linksmą Velykų vakarą nedėlioj,
ki 4 po pietų. 2019 String St. 3 blokai dirbtas per 12 metų, lietuvių koloni
kovo 27, Meldažio salėj. Bus šokiai 626 W. 18th St., Chicago, III. rytus nuo Halsted st. Antros lubos joj. Biznis gerai eina. Pardavimo prie PARDAVIMUI namas mūrinis,
6
su dainomis. Meldžiame kitų draugi Tel.: Canal 4968.
uo priekio. A. M.
pagyvenimų,
randos
neša
į
mėnesį
$90
žastis, savininkas kitos tautos — nelie
jų nerengti tą vakarą, kad nepakenk
taipgi parduodu limoziną ir garadžių.
tuvis.
ti mums. — Ch. Liet. Vyrų choras.
Parduosiu po vieną arba viską sykiu.
1942 Canalport Avė.
RJEffilA DARBININKŲ
Priežastis
pardavimo važiuoju Lietu
Tel. Canal 654
Draugybė* Lietuvos Vėliava Ame*
Savininkas
von.
MOTERŲ
rikoje mėnesinis susirinkimas įvyks
Ant.
Montrimas
PARDAVIMUI
nedėlioj, kovo 13 d., kaip 1 vai. popie
PARDAVIMUI bučemė labai geroj
2904
Wallace
St.
REIKIA merginos ar moters
tų. Davis Skvėro parko svet., prie
vietoj, apgyvento] lietuvių ir lenkų.
NETIRŠTA PROGA
45-tos ir Paulina gatvių. Visi nariai, stubos darbui ir prižiūrėti kūdi
Biznis išdirbtas per daugelį
metų.
PARDAVIMUI kampas
35-th PI.
o ypač tie, kuriems rupi draugijos la
Priežastis pardavimo — išvažiuoju į
ir Aubum avė., 6 flatų 4 ir 5 kamba
bas, kviečiami atsilankyti ir naujų na kius.
Rusiją.
Parsiduoda
puikiai
įrengta
rių
su maudyne, gasas toiletai ir ce
rių atsivesti
Komitetas.
2824 W. 18 str.
1669 Blue Island Avė.
mentuotas
skiepas, geram padėjime.
keptuve,
aptarnaujanti
didelę
Tel. Canal 4914.
Rendų buvo per pastaruosius 5 metus
Town of Lake. — Lietuvos Piliečių
miesto dalį — Joliet, III. Biznio
$180 į mėnesį ir galima dar pakelti.
Sąjungos 60 skyrius rengia prakalbas
Parduosiu
ant išmokėjimų
įmokant
Pardavimo
nedėlioj, kovo 18 d. Elias salėj, kam REIKIA patyrusių moterų skirsty yra $200 į dieną.
$5,000 ar daugiau; balansas ant mortpas Wood ir 46-tos gatvės. Pradžia mui skudurų ir popierų. Nuolatinis priežastis — savininkas pereina
PARDAVIMUI — 554 W 43-rd St. gečiaus. Atsišaukite pas mus ar kreip
didelė krautuvė su keturiais kamba I kitės į Universal State Bank. Kaina
6 vai. vak. Kalbės nesenai iš Lietuvos darbas.
atvykęs Dr. D. Alseika, Vilniaus- gy
West Side Metai and Refining Co. į kitą biznį. Keptuvė randasi riais užpakalyje. Dabar tušti. IŠrenda $14,000.00.
ventojas. Papasakos jdamių dalykų
2917 So. La Šalie St.
401 Meeker avė. Joliet, III. No vosime už $30.00 11 kambarių flatas
Koch and Co. 2603 So. Halsted st
viršuj išsirenduoja už $22, Parduosiu
apie Lietuvą ir ypač apie Lietuvos
Tel Yards 1148
nimų medinis namas,
pas už $2,750.00 Lengvi išmokėjimai.
Rytų okupantus lenkus. Kalbės taip REIKIA ” DARBININKŲ rėdami pirkti, kreipkitės
jau Dr. C. Kasputis ir J. J. Zolps. Kvie
kambarius. elektros
Pioneer Fire Insurance Co. pre
PADAVIMUI dvi geros cottage: 506
JOS W. HOUGH and SON
čiame gausiai susirinkti.—Komitetas.
VYRŲ
gasa ir kiti parankumai.
zidentą
4166 So. Halsted st.
W
42nd
st.
6
kambarių.
$2,200.
508
Virš Stock Yards Savings Banko
kitės:

Pajieškojimai

1921

939 W. 18th St.

po 6
šviesa,
Kreip

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Mokinama: kngliikos ir lietuviikoa
kalbų, aritmetikos, knygvedystis, ste
PARDAVIMUI 2 augštų 2 po nografijos, typevrriting, pirklybos tei
sių, Suvienytą Valstiją istorijos,
4 kambarius flatai. Atsišauki abelnos
istorijos, geografijos, polltlkinės ekonomijos pilletystls, dailiate:
raiystls ir tt
917 W. 35th St.
Mokinimo valandosi nuo 9 ryto iki
4 valandai po pietą. Vakarais nuo 6
NEMOKANT kitam rendos, gali tu ki 10 valandų.
rėti savo namą su mažai pinigų. Jn- 1106 SO. HALSTED 8T« CHICAGO.
mokėti 10-tą nuošimtį už lotą. Mes
pastatysime tau namą. Jei nori turėti
savo namą, ateik pasikalbėti su mu
mis. Nuvažiuosime apsirinksi vietą, o
Prirengiamoji ir prekybos dėl I
mes pastatysime namą. Tau nelėšuos
suaugusiu. Mokina
Mokina Lietuvių
Lietuvio
suaugusių.
nė cento pasikalbėjimas su mumis ar
ir Anglų kalbą; Grammsr
ba telefonuok Franklin 2446 arba krei
School, High School ir Preky
pkis ypatiškai.
bos dalyką. Prirengia prie kvo
111 W. Washington st. Room 246
timų j visa* augitesniasiae mo
kyklas.
Dienomis: nuo 9:00 r.
Klausk lietuvio pardavėjo. Savaitdieiki 4:00 p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80
nyj nuo 1 iki 5 po pietų. So. Hamlin
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.
ir W 63-rd Sts. Tel. Prospect 7354
—■
i
-I

i Leveskio Mokykla I

