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Deportuoja Vokiečiu miliciją
Lenkai pasirašo sutarti su Rumunija
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Užgyrė Simonso elgėsj
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Bolševikai numalšinę Petrogrado sukilėlius

Prancūzai deportuoja 
Vokiečių milicininkus.

------- 1 I

Vokiečiai milicininkai, esantys 
Duesseldorfe, atsisakė saliu
tuoti Francuzų armijos ofi- 
cieriams.

okupuotąją sritį. Vieną troką, 
kuriuo vežta automatiškieji 
revolveriai ir durtuvai, minios 
susigrūdusių gatvėse žmonių 
palydėjo ytin stipriais sveikini
mais.

bus galima, bet nedaugiau”, 
pareiškė Simons.

k Kalbėdamas apie galimybes 
tolimesniųjų derybų klausimu, 
užsienio reikalų ministeris pa
reiškė:

“Ar dabartinė padėtis yra to
kia, kad jinai leisiu mums ves
ti derybas ir ateity? Kai dėl 
manęs, kelią aš neužbarikada
vau negi sakiau, kad Vokieti
ja turėtų užimti kokią nors 
vieną poziciją”.

Butą partizaniškų debatų dė
lei . rezoliucijos, užgiriančios 
užsienio reikalų ministerio el
gesį. Juos sukėlė koalicijos 
partijų nariai. Galų gale re
zoliucija betgi buvo priimta
266 balsais prieš 49. Naciona- dengti, o todėl jurininkai jau 
listai ir didžiumiečiai socialis- traukiasi nuo kalbamųjų genė
tai balsavo kartu su valdžios rolų ir visos jų šaikos. 
bloku.

Pilnas kablegramo tekstas 
yra sekamas:

“Maskva, kovo 9. — Fantas
tingosios pasakos apie revoliu
cijas, mūšius gatvėse bei maiš
tus Petrograde, Maskvoj ir ki
tuose miestuose, kaip kad skel 
biama užsieniuose, yra tikri 
prasimanymai. Afera Kronštad- 
tc yra atskiras incidentas, ne
turįs jokio efekto kur nors 
kitur.

“Būrys carinių generolų ir 
Francijos šnipų pasinaudojo ki
lusiu nepasitenkinimu tarp 
Kroštadto jurininkų, kuriems 
laikinai atimta nepaprastosios 
porcijos; t nogi tarpu šitų kontr
revoliucionierių pienai tapo ati-

Skerdyklų darbininkai 
protestuoja. .

Vakar buvo surengta didelė 
demonstracija; samdytojai 
ryžasi supiudyti darbininkus.

CHICAGO, kovo 13. — Or
ganizuotieji skerdyklų darbi
ninkai subruzdo. Skerdyklų 
viešpačių pasikėsinimas mažin
ti algas ir ilginti valandas dar
bo sujudino dargi ir tuos dar
bininkus, kurie iki šiol nepri
klausė unijai, arba jeigu ir pri
klausė, tai nebuvo aktyvus or
ganizacijos rėmėjai — mažai 
ar visai nieko joje nedirbo.

Tatai liudija kadir vakarykš
tė skerdyklų darbininkų de- 

dalyvavo

L.

žinia buvo melas, apie tai sa
ko ir pati unijos valdyba. To
dėl nėra jokios abejonės, kad 
už paskelbimą tos žinios kapi
talistinė spauda 
apmokėti.

Organizuotieji
sako,
jame 
nuoš.
v • •ciųjų

“Baisus” pavojus 
Europai.

gavo riebiai

darbininkai 
kiltų streikas,kad jeigu 

dalyvausią nemažiau 85 
visų skerdyklose dirban-
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Turkija protestuoja.
Nacionalistų delegacijos nenori, 

kad Graikai pasiliktų Smyr- 
noj.

Luksemburgo kunigaikštijoj
ruošiama revoliucija, kuri...

Vokietija, 
Luksemburgo ku-

DUESSELDOBF, kovo 12.— 
Vokiečių apsaugos milicijos 
viršininkų nepajėgimas privers 
ti savus milicininkus, kad jie 
saliutuotų Francuzų armijos 
oficieriams, šiandie privedė 
prie to, jogei generolas Degout- 
te įsakė paleisti ■vrsjį apssmgos 
miliciją, esančių Duesseldorfe 

—tuksiantį tris šimtus vyrų. 
Beto, įsakyta, kad prieš 10 vai. 
vakare kalbamieji milicininkai 
apleistų miestą.

t Vienas Vokiečių mihcjos vir
šininkas, kurio būrio narys at
sisakė saliutuoti Francuzų ma
jorui, taj>o nuteistas užsimokė
ti tris tūkstančius markių, 
šiandie Francuzų kariuomenės 
koinanduotojams, genercįlui 
Degoutte ir gen. Gaucher, lai
kant posėdį, kalbamasai vir
šininkas buvo atėjęs ir papra
šė, kad jam butų leidžiama at
siprašyti. Francuzų generolai 
atsiprašymą priimt betgi atsi-

nenori saliutuoti.
metu laukiamąja-

sa'kė.
Milicininkas

Tuo pačiu
me komandanto kambary sto
vėjo nepalankusai milicininkas 
ir šypsojosi. Francuzų majo
ras kreipėsi į jį Vokiečių kal
ba:

“Man saliutuoti tamsta pri
valai”.

Milicininkas tečiau
“Aš nenoriu”, ir

vo.
nesaliuta-

vakar ta- 
Vokiečių 

atsiprašy-
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Petrogrado sukilėlius.
SU Rumanija

Norinčios apsisaugoti 
“raudonųjų”.

nuo

VIENNA, kovo 13. ----- Iš

Rumunijos šaltinių šiandie pa
tirta, kad sąvaite laiko atgal 
BushareMe kunigaikštis Sapie- 
ha pasirašė sutartį su Rumuni
ja. Svarbiausia toj sutartyj 
dalykas — kova prieš “nur- 
donuosius”, išlaikymas abiejų 
valstybių cielybės ir tam tik
ros ekonominės privilegijos. 
Lenkija, sako, gausianti prie
plauką prie Dunojaus upės.

Spėjama, kad pačioj Lenki
joj toji sutartis priimta dide
liu pasitenkinimu. Vis dėlto, 
Rumanijoj ji esanti kritikuo
jama. Kritikuojama tuo pa
matu, kad pastaroji valstybė 
Lenkijai suteikusi labai daug, 
bet pati gausianti visai maža. 
Rumanija pirmoj vietoj yra 
gamintoj ų-žemdirbių šalis. Bet 
nepparastai žemas Lenkų pini
gų kursas ekonominius tarp tų 
dviejų valstybių sentikius da
ro negeidaujamais.

Panašus incidentas 
po išspręsta dviejų 
milicijos viršininkų 
inu, būtent, prižadėjimu, kad 
ateity jie savuosius milicinin
kus privers saliutuoti Francuzų 
oficieriams.

Generolas Degoutte, užbai
gęs konferenciją su gen. Gai> 
cher’iu, reiškė pasitenkinimo 
padėtimi okupuotose srityse. 
Pasak jo. Prancūzai Vokie
čiams priparodė, jogei savo pa
reigas jie eina 
kartu ir griežtai,
rotas pažymėjo, jogei 
toj srityje visa yra 
tvarku.

Milicininkai apleido
Tuoj po to, kai generolas 

Degoutte paisrašė savo įsaky
mą, liepianti paleisti Vokiečių 
miliciją, trokai, prisėdę poli- 
cistų ir priversti jų bagažu, 
ėmė traukti iš miesto.

Prieš sutemą didžiuma mi
licininkų savaisiais trokais jau 
traukė Esseno linkui. Traukė 
turėdami priedinį įsakymą, bu
tent, apleisti netik Duesaeldor- 
fo miestą, bet ir visą naujai
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Reichstagas užgyrė 
Simonso elgesį.

Užsienio reikalų ministeris pa
pasakojo apie londoniškę 
konferenciją.

12.

tinkamai, bet
Beto, gene* 

okiipuo- 
raimi ir

miestą.

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis ii 

Kauno. Kiekvienas darbininkas 
privalėtų jį perskaityti. Num 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82 
33, 34, 35, 4 ir 5. Kaina 5 centai.

Gaunamas Naujienų ofise.

BERLINAS, kovo
Reichstagas Šiandie užgyrė Vo
kiečių valdžios nusistatymą kai 
dėl tų reikalavimų, kuriuos 
talkininkai statė kontribucijos 
išmokėjimo klausimu. Užgyrė 
po to, kai užsienio reikalų mi
nisteris davė ilgoką paaiškini
mą apie savo veikimą londo- 
niškėjo konferencijoje.

Dabartinę invazijų j neoku- 
puotas Vokiečių teritorijas už
sienio reikalų ministeris api
budino kaipo “bjauriausios 
rųšies puolimą, kokį tik gali
ma suruošti prieš by kurią 
valstybę”. Beto, Dr. Simons 
pareiškė, kad, jo manymu, dip 
tematinių santykių pertrauki
mas geidaujamos progos Vo
kietijai neteiktų, kadangi pa
saulio sentimentas tuo tarpu 
esąs jai neprielankus. Jis bet
gi nesutiko ir su tais, kurie 
sako, jogei “talkininkai, dabar
tiniu savo elgesiu, taikos sutar
tį padare beverte ir todėl lai
kytis josios Vokietijai nebėra 
reikalo”.
Sutartį išlaikyti esą reikalinga.

“Pildymas Versa&Ues’o tai
kos sutarties pasilieka, ir mes 
aiškiai ir griežtai turime nusi
statyti, kad šitas sąlygas pra
vedąs kiek tik visa tai mums

Sako, kad bolševikai sušaudę 
2.500 kareivių-pabėgėlių.
PARYŽIUS, kovo lį— Gau

tomis iš Fįntendijos pasienio 
žiniomis bolševikai, gavę nau
jų sustiprinimų, pagalios galu
tinai nugniaužę kilusį Petro
grade maištą.

Laimėtosios itarp Krasnaju 
Gorka ir Petrogrado kovo, kaip 
skelbiama, bolševikams davė 
galimybės atsteigti, savo pozi
cijas Finų užlajos pakraščiuo
se.

Bolševikų organas Izvestija 
skelbia, kad šiomis dienomis 
tajx) sušaudyta du tūkstančiai 
ir penki šimtai dezertirų-pabe- 
gelių, kurie kone visi buvo pa
bėgę iš Petrograde laikomosios 
kariuomenės burių.

Bolševikai atsiėmę Odesą.

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
12. — Ukrainos “revoliucinė” 
kariuomenė, Simono Petliuros 
ir generolo Maknos vadovau
jama, šiomis dienomis buvo 
užėmusi tris pietų Rusijos 
miestus — Ekaterinosflavą, Kle
vą ir Odesą.

Paskutinės žinios tečiau ro
do, kad Odesą bolševikai ir vėl 
yra atsiėmę.

Sukilimas, kaip skelbia čio
nai gautosios žinios, prasidėjęs 
vasario 25 d., kuomet Ukrai
nai užpuolė ir užėmė Odesą. 
Sovietų kariuomenė sukilėlius 
betgi stipriai supliekė ir išvai
kė. Vis dėlto, vieną savaitę 
vėliau kortos atsimainė. Uk- 
rainų būriai užpuolė miestą ir 
išvijo iš jo bolševikų kariuo
menės garnizoną. Maištininkai 
tuomet pakorę sovietų val
džios komisarus.

Ukrainiečiai, Rusų soliado- 
mokratų padedami, (tai vei
kiausia yra j>ačios žinių agen- 
tijog prasimanymas. Red.) per 
kelias dienas kontroliavę mies
tą. Vėliau betgi ukrainiečiai 
ėmę plėšt miestą, šito -sumi
šimo metu bolševikų kariuo
menė surengusi naują puolimą 
ir miestą atsiemus.
Sako, kad žinios apie sukili

mus Rusijoj esančios prasi
manytos.

NEW YORK, kovo 12.—“Ži
nių” apie “kruvinuosius suki
limus ir revoliucijas” Rusija 
gauna iš užsienių, kur tie pra
nešimai semiasi didžiumą rei
kiamųjų “faktų”. Tokių in
formacijų paduodama kablo- 
grame, kurį čionai gavo vie
tos laikraštis “Soviet Russia”. 
Kabiograma s datuotas kovo 9 
dieną ir pasirašytas buvusio 
vietos sovietų Rusijos biuro 
sekretorio Santeri Nuortevos.

monst racija.
' milžiniška minia įvairių tautų 

‘•Kol kas reakcininkai <hr ■ (lar|>ininkų _ ung|Ui lietuvių, 
kontroliuoja karo laivą Petro-1 lenku čekl^ ispanų> nogrlf, jr 
pavlovsk, l>ct musų kanirolės • ki,(| ‘ N5 tautin5s n6gi raginės 
šitą avantiūrą skubotai likvi- ■ llca|)ykant(>Si kllri šiaip kaj kn. 
(luoja. Priežastis, kodėl visa, (|a y(įn vaizdžiai pasircLškia, 
tai nebuvo padaryta anksčiau,! .j()j (|clllonslracii(>j nesimatė, 
yra tokia, kadmes noiėjome į yįSų veiduose ‘ tegalima jskai- 

tyti vieną: kovot, kovot už sa
vo teises iki paskutinosios.

išlikyti patį laivą ir žmones,! 
kurie tenai įkalinta.

“Sovietų valdžios kariuome
ne, Trockio ir T'ugačevskio va- 

dovaujama, padėtį pilnai kon
troliuoja. Maskvoje yra taip 
ramu, kaip kad šventadienio 
metu Naujosios Anglijos kai
mely. Gavus iš užsienio he- 
vielinių pranešimų, kalbančių 
apie kruvinus mūšius šiame 
mieste, čia jausta nežymus su
judimas su tam tikra priemai
ša juokų. Tie išgąstingieji 
pranešimai, matyt, yra taiko
mi tam, kad neprileidus atsiek
ti taiką tarp Rusijos ir Angli
jos bei Amerikos.

Buvusieji Rusi j (te sovietų 
valdžios biuro, New Yorke, na
riai nūdien dirba įvairiose so
vietų valdžios raštinėse. L. C. 
Martens šiomis dienomis apke
liaus Rusiją, kad tuo budu 
susipažinus su esamomis sąly
gomis. Buvusia sovietų val
džios biuro (New Yorke) tech
niškojo departamento viršinin
kas, Arthur Adams/ kartu su 
kitais Amerikos emigrantais, 
kurie mielu noru rūpinasi pa
dėti sovietų valdžiai, dabar 
skubotai organizuoja dirbtu
ves”.

sos skerdyklų darbininkai 

ginti sugebės, suprantama, 
gu jų kovon neįsimaišys tie, 
kur savo rankose turi “visas 
pasaulio galybes” — valdžios 
mašineriją. Kol kas jie sten
giasi lošti tarpininko rodę. 
Darbo sekretorius (ministeris) 
Lane’ iš Washingtono andais 
pranešė, jogei valdžia nenorėtų,

ap- 
• •
JC1-

LONDONAS, kovę 12. — 
vyriausioji talkininkų taryba šį 
rytą, St. James palociuje, pri
ėmė Turkų ir Graikų delegaci
jas ii’ formaliniai įteikė joms 
pataisytąją Severes’o taikos 
sutartį. Graikų delegacija jo
kio pareiškimo nedarė, bet už
taigi, Turitų delegacijos vardu, 
pareiškė protestą Sami Bej. 
Protestavo prieš pasiūlymą pa
likti Graikų kariuomenes pjar- 
nizoną Smyrnos mieste, ir taip 

jau dėlei to, kad rytine Traki
ja negražinama Turkijai. Prein 
jeras TJloyd George jiems • te
čiau išparodė, jogei pasiūlymai 
turi būt primami visoj pilnu
moj, o ne skirstoma į atskiras 
dalis.

Turkų ir Graikų delegacijos 
Londoną apleidžia sekamą pa-

kad tarp skerdyklų darbininkų nedėlį, kad pasitarus su savo 
ir jų samdytojų kiltų ^‘atviras valdžiomis.

Nelaimė
Kad kiek, šimtas žmonių 

užmušta.
butų

MITCHELL, S. D., kovo 10. 
—Čia gauta žinių, kad netoli 
Siox City, Cuthbert kaimely, 
pasažierinis Chicago, Mihvau- 
kee and St. Paul geležinkelio 
kompanijos traukinys nuošokęs 
nuo šėnių. Nė vienas pasa- 
žieris tečiau neužmušta. Tai 
dėlto, kad nelaimės metu trau
kinis buvo besustojus. Trau
kiny luivo apie šimtas žmonių.

BERLINAS, kovo 10. — čia 
vaikšto gandų, kad Vokiečiai 
tur būt sutiks prisiimt ant sa
vęs tas paskolas, kurių talki
ninkai yra užtraukę Jungtinėse 
Valstijose.

PINIGŲ KURSAS.
Subatoj, kovo 12 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 svaras ......
Austrijos svaras .........
Belgijos 100 frankų už 
Danijos 100 kronų ....
Finų 100 markių ......
Francijos 100 frankij . 
Italijos 100 lirų .........
Lietuvos 100 auksinų
Lenkų 100 markų ....

Norvegų 100 kronų....
Olandų 100 guldenų 
šveicarų 100 frankų ... 
Švedų 100 kronų ...... .
Vokiečių 100 markių .

. $3.90
. $024
. $7.40
$17.20

$2.95
$7.09

. $3.70
$1.65
$0.12

$16.20
$34.25
$16.90
$1.65 Kftd paskelbtoji laikraščiuose

karas”. Ji norinti, kad kilu
sius nesusipratimus ir viena ir, 
kita pusė stengtųsi išspręsti) Djįe|g vėtra LouisianOS 
gražumu — susilaikant. Jeigu, T... ,
darbininkai ir patys samdyto- ,l J
jai šitą valdžios pasiūlymą pri
imsiu, ji mielu noru patarnaus, 
kad tokio susitarimo atsiekus. 
Trumpai sakant, valdžia pasi
siūlė tarpininkauti.

Šitą valdžios pasisiūlymą pir* 
miatįsia priėmė darbininkai, o 
paskui ir samdytojai. Lieka 
dabar nužymėti laiką, kada ta
sai bendrhs abiejų užinteresuo- 
tųjų pusių pašilta rimas turės 
įvykti. Darfnninkai siūlo, kad 
toks susirinkimas įvyktų se
kamą pėtnyčią, kovo 18 dieną, 
Washingtone. Ką pa|>alkys 
Darbo sekretorius ir patys 
samdytojai, dar nežine. Bet 
anksčiau ar vėliau toks susirin
kimas vis tiek turės įvykti. Tik 
kas iš jo išeis — sunku pasa
kyti. Tuo labiau, kad iki šiol 
samdytojai griežtai laikosi sa
vo nusistatymo 
darbininkų algas ir ilginti dar
bo laiką kadir , čia dar taip. 
Suprantama, kad tokiame at
sitikime ir darbininkai nusilei
dimų daryti nenorės. Tatai juk 
reikštų gera valia išsižadėti vi
sų tų laimėjimų, kurių jie bu
vo įsigiję ilga ir sunkia kova. 
Jie vely pasirinks streikų. Apie 
jį darbininkai jau tariasi. Se
kamą seredą prasidės visatinis 
balsavimas —skelbti streiką ar 
ne. Balsavimo pasekmės bus 
žinomos gale šios savaitės.

Samdytojai visa tai perma
to, ir todėl ryžasi supiudyti pa
čius darbininkus. Vakar vie
tos laikraščiuose buvo paskelb
ta, kad negrai darbininkai, 
dirbantys skerdyklose, su or
ganizuotaisiais darbininkais 
tartis nenori, ir jeigu kiltų 
streikas, jie nešitreikuotų. Su
prantama, tai yra grynas me
las. Didžiuma negrų, dirban
čių skerdyklose, yra unijos na
riai, ir dagi veiklus nariai. Jie 
eis kartu su visais kitais savų 
draugai darbininkai. Jeigu 
tečiau rasis streiklaužių, tai jų 
bus ir negrų ir pačių baltųjų. 
Tokių niekuomet nestokojo.

mažinti

•r-

Trys žmonės užmušta, trysde- 
šimts sužeista; nuostoliai esą 
dideli.

SHREVERPORT, U., kovo 
13. —- šiaurvakarinėj Lousia- 
nos valstijos daly vakar siau
tė didelė vėtra. Vėtros metu 
trys žmonės tapo! užmušti, o 
trysdešįmts sunkiau ar leng
viau sužeista.

Nuostoliai busią dideli, apie 
penkis šimtus tūkstančių ar net

DUESSELDORF 
kovo 13. 
nigaikštijoj by valandą gali kil
ti komunistinė revoliucija 
Apie tai praneša vienas kon- 
suliarinis agentas, kuris čia 
šiandie atvyko. Jisai sako, 
kad toje kunigaikštystėje dar
bininkai labai nerimaują ir yra 
palinkę komunistų agitaciją 
skaityti grynu pinigu.

Kunigaikštijos valdžia rodo 
ytin didelio susirūpinimo. Ne
senai ji kai kuriems- darbinin
kų vadams įteikus ultimatumą. 
Reikalauja, kad iš atatinkamų
jų organizacijų butų pašalinta 
komunistų orgnizatoriai ir kad 
tos organizacijos ateity nebe- 
priimtų rusų ir vokiečių pini
gus skiriamus tam, kad va
rius komunistinę propagandą.

Koks bus darbininkų atsa
kymas, dar nežiną. Bet kad 
valdžia yra susirupinus, rodo • 
tas faktas, jogei šiomis die- 
nomis tapo pakviesta apie pen

ki šimtai Francijos kareivių. 
Tai padaryta todėl, kad pati 
Luksemburgo kunigaikštija te
turi tik 150 kareivių, ir todėl 
nesitiki, jogei ta jėga galės iš
laikyti tvarką.

Jeigu toj kunigaikštijoj kil
tų komunistinis maištas, tai 
jis duotų ženklą visiems Eu
ropos komunistams — prie vi
satinio sukilimo.

(Luksemburgo kunigaikšti
ja turi apie tris šimtus tūks
tančių gyventojų. Europoj nė 
pati toji kunigaikštija nė josios 
darbininkų judėjimas nelošia 
jokios rolės. Korespondento 
pasakos apie tai, kad sukilimas 
toje kunigaikštijoje gali būti 
“ženklų visiems Europos ko
munistams”, yra tik negudri 
pasaka. — Red.).

Plieno industrijos dar
bininkai nerimauja.

Gary’je vaikšto gandų, kad plie 
no darbininkų algos busian
čios sumažintos.

MADRID, kovo 13. — Ispa
nų karalius Alfonsas pakvietė 
Antonio Marra, kad jisai nau-

tų.
Marra yra kraštutiniųjų at

žagareivių vadas. Jisai, dabar 
užima buvusio premjero, Ed
uardo Dato, vietą. Dalo bu
vo nužudytas nežinomo puoli
ko praeitos seredos naktį.

GAR Y, Iiul., kovo 13.—Plie- 
no industrijoje jaučiama dide
lis nerimavimas. Vaikšto gan
dų, kad kompanijos ruošiasi 
mažint savo darbininkams al
gas. Ar šitie gandai turi ko
kio nors pamato, tuo tarpu 
suku pasakyti. Vis dėlto, dar
bininkams yra aišku, kad anks
čiau ar vėliu plieno industri
jos viešpačiai darys taippat, 
kaip kad dabar dro geležinke
lių ir skerdyklų kompanijos.

AUKSINAI LAIKINAI 
ATPIGO
Markės o kartu ir auksinai buvo pradėję eiti 
brangyn, bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt, 
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar 
yra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau. 
Markių ir auksinų kursui kjlant, kiekvienas dau- 
giaus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu 
Lietuvon, o jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn, 
tai dolerių mainymu į auksinus.
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisų pasiekia 
Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuojaus pri
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Bankų, kurs yra didžiausiu Lietuvos 
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos 
miestuose. — Pinigai yra siunčiami trejopu bū
du: perlaidomis, čekiais ir kablegramomis.
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
kasdien ir nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet ne- . 
deltomis.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
1739 South Halsted Street, Chicago, UI.

e
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of Chicago, III., under tha act of 
March 2nd, 187h.

Naujienos cine kasdien, fiskiriant 
nedtldienius. Leidžia NhujienU Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Du Talafonait Canal 1506 ir 
Canal 878.

Prieštaraujantys 
interesai.

Už kokios savaitės laiko 
bus plebiscitas Augštojoje 

March 17th, 1914, at tha Post Office Silezijoje, kuris nuspręs, ar 
ta teritorija turi priklausyti 
Vokietijai, ar Lenkjai.

Augštoji Silezija yra len
kų žemė, bet ji buvo per ke
letą šimtmečių po Vokieti- 

Uicitmkomoji Kaina) jos valdžia. Jos gyventojai 
C ~ _______ I8.oo priėmė vokiečių kultūrą, jr

TriSi ----------- ži® J* tūkstančiais ryšių suaugo
Dviem mšnesiams-----------------1.75 su .Vokietija. Ta provincija
Veinam minesiui -----------------1.00 v’4-1 • . . *tarp kitko, pristato žymią 

Clucagoje —- per nešiotojuai ‘joi; « r vr i • j* u 
Viena kopija_____________- oš daų anglies Vokietijos dirb-
vu»a*i----- 7b tuvėms. Netekus Augštosios

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj, Silezijos, Vokietija butų 
'skaudžiai sužeista ekonomi-

Pu»ėi metų------------------------- 4.ob niu žvilgsniu.
Trims mėnesiams ,, , 2.00 .
Dviem mėnesiams-----------------1.50! 1 atai žino visas pasaulis,
vienam mineriui *Wfir ypatingai gerai žino tal-

Uetuvon^ir^kitur^uisicniuaae! kininkai, kurie tenai paskyrė
pŽSTLiį....................... plebiscitą. Duodami progos
Trims mėnesiams------------------ 2.25 Inkams Stoti į kovą SU VO-

Mnigus reikia siųsti pašto Money kiečiais delei tos provinci-
Orderiu, kartu su užsakymu. i . . . ...
--_rr_______ , į į - los, talkismkai norėjo įteik

ti Francijai, kurios politika 
yra silpninti Vokietiją ir 
Dkprinti Lenkiją. Tokios po
litikos Franci ja laikosi, va-

Buvusis prezidentas Wil- dovaudamasi karo žvilgs- 
sonas atsisakė paleisti iš ka- nĮu. r
Įėjimo Debsą, nutęstą už tai, i 
kad jisai karo laiku smerkė 
karą. Be to, už tai, kad Deb- ienkams’"pasisektų 
sas nupeikė Wils.oną, tai de
mokratų vyriausybė atėmė 
jam teisę matytis su drau- 
galą ir rašyti laiškus. j

Nuo kovo 4 d. šios šalies jj buvo pasiekus prieš karą, 
administracija yra republi- o iš ko tuomet Vokietija 
konų'rankose. Nebėra Wil- mokėtų karo kontribuciją 
šono Baltamjam Name, ne- Francijai? 
bėra prokuroro Palmerio, 
nebėra Burlesono. 
persikeitė.. Bet Debsas dar 
vis tebesėdi kalėjime aklinai 
uždarytas nuo viso pasaulio. 
Kuo-gi tad republikonai yra 
geresni ?

Amerikos žvaigždėtų ir kalėtu 
musų trispalvių vėliavų, kurios 
lyg turėjo traukti fttydą vi* 
praeivių.

Tą pačią dieną Lietuvių tau
tos ir valdžios vardu Lietuvos 
Atstovas Amerikoje pasiuntė 
pasveikinimus naujajam "val
stybės prezidentui, vice-prezi- 
dentui ir valstybes sekretoriui. 
Šie pasveikinimai, išvertus lie
tuvių kalbon, skamba: “Jo 
Ekscelencijai Warren G. Har- 
dingui, Amerikos Suvienyti, 
Valstijų Prezidentui. Gerb. Pre
zidente: Vardan Lietuvos Res
publikos valdžios ir visų jos 
gyventojų, turiu garbės svei
kinti .Tusų Ekscelenciją iš 
priežasties Jūsų inauguracijos, 
kaipo Suvienytų Valstijų Pre
zidento. Lietuvos žmonės auk- 
lena savo širdyse ypatingą pri-

Priedas prie aukų apyskaitos 1920 metų
» ■ l .. ...............................1 /

(Aukos sausio m. 1921 m. per L. Misija).
1. Naujai prisiųstų aukų sausio mėnesyje:

1) Gynimo Komitetui ...........
2) . Liet, šauliams.....................
8) Liet. Raud. Kryžiui ..........
4) Sužeist. Kar. San. Reik.
5) Našlaičių prieglaudoms ...
G) L. Valst. reik. (L. Misijai)
7) Įvairių aukų.......................

$4,697.89 A., B. 100
. $8,225.01
.... 2,035.40
..... 683.75
.... 174.25

L. B. 350

..... 118.00

... 2,884.85
A. B. 50

Ar republikonai 
geresni?

Bet ekonominiai jos inte
resai eina kitu keliu. Jeigu 

j atimti 
Augštąją Sileziją iš Vokieti
jos, tai pastaroji niekuomet 
nebegalėtų pakelti savo pra
monę ligi to laipsnio, kurio

PINIGAI.
Iš Amerikos siunčiami pini

gai į Lietuvą; greičiausiai pa
siekia adresantus Lietuvos kai
muose, kada yra pasiųsti per

Federalę Paskolų Bendrovę
666 W. 18-th St., Chicago, 

kuri turi sąskaitiškus ryšius su 
Lietuvos Įlankomis.

Pinigai yra siunčiami paš- 
toms ir telegramomis, ir išduo
da savo čekius (draftus) ant 
Lietuvos bankų.

Keliaujantiems į Lietuvą yra 
sargiausiai ir patogiausiai vež
tis pinigus Federalės Paskolų 
Bendrovės Draftų formoj, išduo
tus ant Lietuvos bankų; tie ban
kai išmoka pinigus draftą savi
ninkui be jokių nuotraukų. Par
duoda laivakortes ant dviejų tie 
šiaušių į Lietuvą linijų, ant ku-j 
rių nereikia persėsti. Iš Montre- j 
ai į Eydkunus (netoli prie Kau
no), kaina $107.15.

Iš New York į Liepojų, kaina 
$145. Taip-pat ir iš Lietuvos 
į Ameriką.

Skolinama pinigus ant Ameri- ■ 
kos ir Lietuvos namų, žemių ir | 
ūkių: i

Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.

AR MYLI MUZIKĄ?
BETHOVENO muMko* kon- 

Mrvatorijoja moldnamai Skam
binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija 
ir harmonija. Baigusiems ii- 
duodami diplomai; įstoti galima 
visuomet.

Antanas S. Pocius,
Vedėjas

8259 So. Halsted Str. 
Tel.i Boulevard 9244Bendrai $19,701.15 A. B. 150 L. B.350

II. Pirmiau prisiųstų ir pagarsintų buvo likę, drauge su realizuotu 
Amerikos bonų pinigais:

Bendr. Valst. reikalams $584.27 W. S. S. 10
L. šauliams 02,135.40, L. B. 11,4000, B. ftėr. 110, W. S. S. 34.34.
L. Gynimo Komitetui 9,181,23, Lt B. 1,250, B. šer. 110, W.S.S. 5, Mk. 3,000.
L. Raud. Kryžiui 275.00

Bendrai $12,134.90, L. B. 12,650, B. Š«r. 220, W.S.S. 49.34, Mk. 8,000 
Naujų ir likusių bendrai $31,835.05, L. B. 13/100, A. B. 150, B. šėr. 220, 

W. S. S. 49.84, Marka 3,000.
III. Stambesnes (virš tūkstančio) vienkartinės aukos pridavė: 

Kolionijos vardas Suma Kam ?
Liet. Gelb. Dr. Chicago 2,000.00, L R. Kryžiui.
Westvilleslll. l/)40.60 L. Gyn. Komitetui.
Progresą Dr-jų sąryšis, Waterbury, Conn. 2,100.00, šauliams.
L. Eks-kareivių dr-ja Chicago, III. 2,521.65 Liet, kareiviams.

IV. Naujai (1921 m.) autų pasiųsta Lietuvon ir suvartota 
reikalams ant vietos: 9

1) L. Gynimo Komitetui $9,000.00 auksinais 500,000
$4,846.12 L. B. 1,250 b. šėr. 110 Marka 8,000

2) Lietuvosšauliams $9,000.00 auksinais 500,000
$1,160.81 L. B. 1,250.00 b. šėr. 110

8)hieLRaud. Kryžiui $2,935.40 auksinais 196,986
Liet. Raud. Kryžiui (Iš 1920) 275.00 auksinais 16,432

Sužeist, kar. (per Kr. Apsaug. Min.) 683.75 auksinais 41,440
Našlaičių Priegl. (Soc. Ap. D.) 174,25 auksinais 10.292
L. Valst. Reik, (ant viet.) 661.27 Am. Bon. 50, W.S.S. 10.00
Įvairios aukos: per Kr. Aps. Min. L. Kar. dovana ir sanit. reik.

2,531.75 auksinais 158,200
Worcoster, M ass,' Perl o jaus šauliams 353.10 auksinais 20,100
Šaulių org. (199.60) ir Gyn. Kom. išlaidos ant vietos 214.60

Tol. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
OfiaM vidurmieatyji 

ASSOCIATION BLD4I.
19 So, U SaHe St 

Valandos t 9 ryto iki 5 po pietą. 
Panedlliaifl Iki 8 vakar*. 

Namų Teki Hyde Park 8895

V. W. Rutkauskas
Advokatas

29 S©. La Šalie St Room BM 
Tai. Central 0391 

Vak.1 812 W. 88rd St. Chicago 
Tel. Yardi 4681.

nių veikiausiai tos priežastie 
delei, jog netoli viso miliono 
paeinančių iš Lietuvos asme
nų čion yra suradę apsaugą 
nuo sunkių gyvenimo priepuo
lių ir persekiojimų ir galimy
bę išnaujo sukurti savo lai
mingą būtį. Pačios Amerikos 
gerove visados primena Lietu
vos gyventojams, jog laja ge
rove naudojasi ir jų draugai 
ir giminės iš Lietuvos ir tie 
jų broliai piliečiai, kurie gy
vena po /Amerikos vėliavos ap
sauga. Del tos tat priežasties 
su ypatingu atsidavimu ir šir
dingumu linkiu Jūsų Eksce
lencijai ir visai tautai, kurios 
vadovavimui Jus esate pašauk
ti, ramiai ir laimingai kuoil- 
giausį laiką plėtotis. Reikšda
mas a ugščia tįsios pagarbos 
ženklus lieku Jūsų nuožemiau- 
siu tarnu,

Jonas Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje”.

Calvin Coolidge/ui, naujajam 
vice-prezidentui„ pasiųsta toks 
sveikinimas: “Gerbiamasai:
Leiskite man išreikšti Jums 
nuo savęs ir nuo Lietuvos val
džios ir tautos širdingiausiu 
linkėjimų iš priežasties Jusi 
apėmimo tos augštos vietos, 
ant kurios Amerikos liaudis 
yra Jus pastačiusi. Ypatinga 
smagu yra man reikšti tuos 
linkėjimus Tamistai, nes Mas- 
sacbusett’o valstijoj gyvena 
daug tūkstančių lietuvių ir at
keliavus man į Suvienytas Val
stijas pirmiausiai Rostone pri
sėjo širdingo priėmimo patir
ti. Kaipo Suvienytų Valstijų 
Vice-prezidcntni, Tamistai at- 
seis pildyti didžiai atsakomin- 
gos ir garbingos pareigos ir aš 
linkių Tamistai kuogeria tįsios 
pasekmės, kokia esi Tamista 
pasižymėjęs i,r kaipo Mas>a- 
chusetto valstijos gubernato
rius. Reikšdamas Tamstai 
augščiausios pagarbos ženklus, 
lieku Tamistos ištikiamas.

Jonas Vileišis 
Lietuvos Atstovas Amerikoje”.

t

Valstybės Sekretoriui Char
les' E. Ilugbes’ui sveikinimas 
skamba: “Gerbiamasai: Var
dan Lietuvių Tautos ir Lietu
vos Valdžios tebūnie leista man 
ištarti širdingiausį Tamistai 
sveikinimą iš priežasties ap
ėmimo Suvienytų Valstijų Val
stybės Sekretorius vietos ir lin
kėti Amerikos Valdžiai ir Val
stybės Departamentui, kuriams 
Tamista pirmininkauji, laimin
gai ir garbingai atlikinėti visi 
reikalai. Reikšdamas Tamistai 
augštos pagarbos ženklus, pa
silieku Tamistos

Jonas Vileišis 
Lietuvos Atstovas Amerikoje”.

5)
0)
7)

8)
9)

Bendrai $31,836.05 auks. 1,446,450 L.B. 13,00 B.šėr. 220 W.S.S. 10 A.B. 50
V. Amerikos lietuvių visuotina aukų suma Lietuvai per Liet. Valst. Misiją

nuo pat pradžios iki 1 vas. 1921 m.:
ĮPLAUKŲ:

Pinigais ir Amerikos bonais ..
Lietuvos bonais........................
Bendr. šėrais ...........................
W. S. S........................ ....... .......

MOROICIAI !:
PASKOLOS ■

$146,077.72 
.. 13,000.00 
...... 220.00 
........  49.34

Vokiškomis Markėmis

Doleriais ......................
Am. bonais .................
L. bonais .............,......
Bendr. šėrais .............
W. S. S................ . ......

Vokiškomis Markėmis

IŠEIGŲ:

Bendrai $159,347.00 
....................  410,400.00

.......Z......... $145,927.72 
.....................  50.00

......................  13,000.00 

........................... 2207)0 
.............................. 10.00

Bendrai $159,207.72
........ ..   410,400.00 

LIEKA: x.............................................. .
Gyn. Komiteto ...........     A. B. 100 ...................................... 5.00
šaulių ..............;............................. '..........................W. S. S. 34.34

Tokiu budu Lietuvos Valstybės Įstaigos ir organizacijos (per Liet. Mi
siją Amerikoje) apturėjo nuo Ant lietuvių iki 1 vasario 1921 m» 

Doleriais ................................   $12,779.08
Vertes popierais .......................  13,280.00
Auksinais ............................................................. 9,342,031.40

Dolerių sumas ir nominale kaina vertės popierų išvertus auksinais, gauna
me abelną aukų sumą auksinais apie 11 milijonų.

Už gausias aukas Amerikiečiams priguli visos Lietuvos broliškas ačių.
Lietuvos Misija Amerikoje.

7 d. vasario, 1921 m.

VI.

Pranešimas
Liet. Am. Rūbų Išdirbimo 

B-vės dalininkams apleid
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

gyvenimo 
prisiųsti

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

■ Atperku ir pampinu mortgi- '
■ čius.
■ Atperku įvairių kompanijų ■
■ Šerus.

: KAZ. GUGIS :
Ofisas: 127 No. Dearbom st. ■

5 11 lubos. ■
Telefonas Central 4411

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

---------- r ... ,

European American Bureau 
Fabionas ir Mickiewičz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L, Fabionas

Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.

NOTARIJUSAS 
Keal Estate, Paskolos, 

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

Tek: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną

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

v—_____________ ___________ __ _/

sikėlėt į naujas
I I

vietas malonėkite
naujus antrašus.
Liet. Am. Rūbų Išdirbimo

B-vė, 809 W. 35-th St.
. Chicago, III.

Žydų Tautos 'Taryba neabe
joja, jog vyriausybe pasmerk
dama tuos laiškus, ras reika
lingą esant pareikšti savo san
tykius į juos tokioj formoj, 
kuri nepaliks abejojimų, kad 
yra visiškai neleistina išnaudo
ti valdžios aparatą kovai tari) 
Lietuvoj gyvenančiųjų tauty-

laikrašty “Dirva” iš 1920 m. 
rugsėjo 10 d. Vienas laiškas 
vra adresuotas ‘‘Lietuvai Gel
bėti Draugijai” Čikagoj ir pa
sirašytas Sveikatos Departa
mento Medicinos Skyriaus Ve
dėjos Dr. Aldonos Šliupaitęs, 
o antras, adresuotas minėtai 
Draugijai ir Amerikos Lietu
vių Daktarų Draugijai i,r pa
sirašytas Vidaus Reikalų Mi
nisterijos Sveikatos Departa
mento Direktoriaus J. Bagdo
no.

Pirmame laiške Medicinos 
Skyriaus Vedėja šaukia gydy
tojus — lietuvius kuogreičiail
sia važiuoti Lietuvon, nes ki
tataučiai, kaip vokiečiai, rusai, 
žydai stengiasi užimti visą kra
štą”.

Antrame laiške Direktorius 
Bagdonas pasiremia Dr. Šliu- 
paitės raštu ir pakartoja at-

f
Plebiscitas Silezijoje bus 

! po talkininkų 
priežiūra. Anglai daugiaus 
simpatizuoja vokiečiams, ne
gu lenkams. Bet ir francu- 
zai, delei augščiaus nurody
tosios priežasties, vargiai 
stengsis daryt kliūtis vokie- 
č-ams. O jeigu plebiscitas 
bus vedamas bent kiek beša
lišku budu, tai vokiečiai tik-

V aidžia vykdomas

Jausmai ir faktai.
Kai-kuriems žmonėms ne- p- 

patinka, kad “Naujienos” i rai paims viršlJ-
taip neprielankiai mini Lie
tuvos valdžią, kalbėdamos 
apie Vilnių. Jie sako, kad 
reikia turėti daugiau vilties, 
nes dar visa kas gali pasitai
syti. Lietuva, girdi, jau tu
rėjo daug visokių bėdų, bet 
kiekvieną kartą jai vis pa
vykdavo šioku ar tokiu budu 
atsikratyti nuo jų. Atsiras 
koks-nors būdas ir Vilnių at
vaduoti nuo lenkų.

Mes suprantame jausmus 
tų žmonių, kurie šitaip sa
ve ramina. Bet dalykas eina 
ne apie tai, ar ms gerai ar 
blogai jaučiamės; įįuo to Lie
tuvos padėtis nepersikeis. 
Jeigu mes norime padėti 
Lietuvai, tai turime . visų- 
pirma žinoti, ko jai reikia ir 
ką mes galime nuveikti. Tu
rime skaitytis su faktais, 
kad ir jie butų dar taip ne
malonus.

Faktai, kuriuos mes žino- 
hie apie Vilniaus klausimą, 
nieko gera nelemia, ir butų 
didelė klaida, jeigu mes mė
gintume įsivaizduoti, kad 
esą kitaip.. Per visus šituos 
metus, kada tvėrėsi Lietu
vos valstybė, amerikiečiai dailiai papuoštas su

Lietuvos atstovybės 
sveikinimai naujajai 
Amerikos administra

cijai.
[Iš Lietuvos informacijų Biuro 

Washingtone]
WASHINGTONAS, kovo 8. 

— Dauguma Amerikos lietu
vių lauke naujojo Jungtinių 
Amerikos Valstijų Prezidento 
ir jo nuskintosios pildomosios 
valdžios. Tat ir suprantama. 
Senoji demokratų administra
cija, įsivėlusi į nedalinąmosios 
Rusijos principus, kaip į ko
kių girtą, negalėjo užmatyti ir 
pripažinti Lietuvos Valstybės, 
kaipo atskiros ir savarankės 
respublikos. Prieš inauguraci
jos dieną (kovo 4), Lietuvos 
Atstovybėje buvo gauta daug 
užklausimų, ar negalėtu kaip 
nors ir svarbesniųjų lietuvių 
organizacijų atstovai dalyvau
ti tose iškilmėse. Tečiau buvo 
paskelbta, jog pati inaugura
cija busianti be jokių iškilmių 
ir ypatingų pakvietimų. Tuo
met prisėjo pasitenkinti tuo, 
kas kitų buvo daroma. Lietu
vos Atstovybės samdomas na
melis, kursai taip reiškia i yra 
atsigrįžęs į Pcnnsylvanijos 
avenuc, kuria keliavo visa in- 
angiiracijbs procesija iš White 
House į Capįtol ir atgal, buvo 

keletu

Tamretai at-

nes kitaip svc- 
geriausias vie-

dienose priiin- 
1 vokietis, 3

“ŽYDŲ BALSAS” APIE SVEI
KATOS DEPARTAMENTO 

POLITIKĄ.

(Iš žydų Reikalų Ministerijos 
Spaudos Skyriaus, Kaune).

“Žydų Balse” iš š. m. va
sario G d. Nr. 30 patalpintas' 
šisai straipsnis vardu “Sveika
tos Departamentas ir jojo po
litika”.

vykti Lietuvon, 
limšaliai užims 
tas.

“Paskutinėse 
Ii 4 gydytojai: 
žvdai”.

Apie tokį negirdėtą valdžios 
įstaigos pasielgimą Žydų Rei
kalų Ministeris D-ras M. Solo- 
veičikas įnešė Ministerių Ka
bineto posėdy paklausimą Vi
daus Reikalų Ministcriui ir Mi
nisterių Kabinetas sutiko tą 
klausimą svarstyti.

Vienu laiku ir Žydų Tautos 
Taryba kreipėsi į vyriausybę 
ir atkreipė josįos domės į tai, 
jog jei ištikrųjų valdžios įstai
ga išsiuntinėjo tokius laiškus, 
raginančius vi(eną gyventojų 
dalį išstumti kitą iš ekonomi
nių policijų ir šaukia juos ko
von prieš “žydų užmačią”, tai 
tokiam reiškiniui turi boti.pri
duota labai didelės reikšmės.

Toliau Žydų Tautos Taryba 
lurodo, jog ti,c laiškai visiš
kai prieštarauja pagrindam, ku
riais statoma Lietuvos valsty
bė ir jie stato keblioj padėty 
taipgi Žydų -Tautos Taryba, ku
ri taip dažnai pareiškė užsie
niuose, jog Lietuvoj įgyvendin-

Kaip mum teko patirti, Žy- 
<hi Reikalų Ministeris prieš ke
lias dienas pranešė žydų Tau
tos Tarybai, jog klausimas 
apie tuodu laiškus buvo ap- 
svarstytas Ministerių Kabineto 
posėdy iš š. m. sausio 26 d. 
ir Vidaus Reikalų Ministcriui 
davus ilgesnį paaiškinimą dėl 
to reikalo, priimta ši rezoliu
cija:

“Išklausęs Vidaus Reikalų 
Ministerio pranešimą, kuris 
pripažino, Direktoriaus Bag
dono pasielgimą t neleistinu, 
Ministerių Kabinetas pereina 
prie dienotvarkės”.

Mes esame įsitikinę, jog da
bar, Ministerių Kabinetui pa
smerkus Direktoriaus Bagdo
no pasielgimą ir tuo pareiš
kus jam savo nepasitiįkejimą, 
jis mum gerai žinomas prieš 
žydus atkreipta: jam pavesk 
Sveikatos Departamento poli
tiką, žinos kaip padaryti rei
kalingas išvadas.

Mes laukiame

Kazimieras Gugu*!
V«da vUokttm reikalus, iiatp kriminuliikaw. 

taip ir civiliikuose teismuose, Daro 
vieokitu dokumentus irpopieras>

Namtj Ofuaa.’
$82$ S. Halsted Ii

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

•diegto
UI N. Beartam l> 

1111*13 Unlty Bldt 
tfel. Central 441R

“Prieš kurį laiką Lietuvos 
žydai-išeiviai Amerikoj atkrei
pė Žydų Tautos Tarybos (Lie
tuvoje domę i du laįšk'tis, pa
skelbtus Amerikos lietuvių ta pilietinė teisių lygybė.

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai., vaka
re. Nedaliomis pagal sutarime. 
8261 So. Halsted St., Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite

DR. A. MONTVID 
CHICAGO 

Lietnvis Gydytojas ir Chirurgai 
25 East Washington St.' 

Marahall Field Annes 
18th fl. Ruimai 1827 

Telephone Central 8362 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

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

X-Spinduliai. Phone Armitaga 2010 
Rezidencijos ^elef. Albany 8710

’*!» m lt* Mjįb m AB M M M ^3 ■

-/ •. * T.’Pullmaa BMfi

AKUŠERIU
A, SHUSHO

Turlv patyrka< 
rpotcnj ligoM; ni- 

prfšin- 
rin ligonę fr Iradl* 

laike Hgee.
ID9S4 S. State Str. 

Ghlcaga, IU.
SRffiKire ar ra u mbb b mb b »

Pasidaryk sau vyną 
Vynuogės, Vynuogės 

Vynuogės-
Džiovintų juodų ir baltų 

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

COYNE BROS., 
119 W. S. Water St.

Chicago, UI.

Visuotinas (General) Contratorius

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

kainomis.
4401 So. Richmond StM 

Tel. Lafayette 2797

“LITUANIA” BALANDŽIO 13
“ESTONIA” BAL. 27

Tiesi kelione be persodinto iš New Yorko per Libavą 
, arba Hamburg—Eitkūnus

Į LIETUVĄ
Laivai išplauks kas 14. d. Dideli dviejų šriubų pašto laivai išplauks

“ESTONIA” KOVO 16
“POLONIA” KOVO 30
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas 
K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. La Šalie St 

CHICAGO, ILL.

NEW YORK. N Y.
BALTIJOS AMERIKOS LINU

‘‘♦2, BROADW4Y Nt'W YORK. N Y. ‘

Kas Gal Užginčyti!
Kad apdraudimas (insurance) nėra geras daiktas?

Kas yra apdraudęs savo namą, savo visą judinamąjį turtą, savo 
automoblių ir t. t. nuo ugnies, vėtros, perkūno, susikulimo, pavogi
mo ir kitų nelaimių, tas atmeta daug rupesties nuo savo galvos, nes 
žino, kad jeigu atsitiktų kokia nelaime su apdraustais daiktais, jo 
pinigai neprapuola. Apdrauskite savo tuitą musų ofise.

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3391 So. Halsted St., Chicago, III

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
Panedčliais, Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 3 vai. po pietų.



Panedelis, kovo 14 d., 1921 
g— i ....... __________________________

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- i 
ti pinigus, nes Suv. Valstijų ir Chicagos miesto vald
žios yra depozitoHais šio banko ir pinigaLyra išmoka- | 
tai ant pirmo pareikalavimo.
Banko Tur

tas apie
$3,000,000.00

Lietuviu Rateliuose
DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS.

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!

Capital and 
Surplus 

$250,000.00

Vakar vakare, kovo 13 d., 
Mildos svetainėj Tėvynės My
lėtojų Dr-jos 22 kuopa suren- 

I gė šeimynišką vakarėlį Nors 
oras buvo blogas — lijo, bet 
nežiūrint to, svečių susirinko 
gražus būrelis. Susirinkusieji 
pirmiausia smagiai palinks
mino šokdami beį įvairias žais
mes žaizdami. Paskui draugi
jos narės-moterys visus pakvie
tė prie vakarienes 
vaišino. Svečiams 
Dr-jos pirmininkė 
vaitienė trumpai

Sankrovos• 
kalas tik

S35

Ir vėl mes pasirengę paaukauti ui sankrovos lėšas, keturiasde
šimta augltos 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 adatą veltui.

Alos Victroloa yra visiškai naujos ir turi dešimties metą raš
tišką dirbtuvės gvaranciją. Tik pagalvok apie tai, dideli augštos 
rųšies gvarantuota Victrola su rekordais ir adatomis tik už $35.00. 
Sitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariame nepra
leisti.

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

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

Ateik ir persitikrink patsai. Nėra prievartos kad plrktum.

Dr. A. H. Eiumenthal
AKIU SPCCIAIJSTAS
Aldo RgumteuMa PrM

Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną, 
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 8L 

Teiephone Yards 4817 ' 
Boulevard 6487

vartė jam 
pagerintą Oph- 
thalmamator. Y- 
patinga dama at« 
kreipiama i vai-

Banko valandos 
visiems paran
kiausios: subato- 
mis atdaras visą 
dieną iki 8:80 va
kare ir utamin- 
kais vakare nuo 
6 iki 8:30. Papra
stom dienom nuo 
9 iki 4 valandą 
po pietų.

PINIGAI LIETUVON
Geriausiai dabar pasiunčiami 

Per šį Banką.
Gvarantuojame pristatymą.

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

PASINAUDOKITE PROGA. PIRKITE 
DRAFTUS ŠIANDIE.

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

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted Str., Chicago, III. |

ŽVAIROS AKIS 
špecialis Pasiūlymas 

žvairos akįs ištaisomos.
be skausmo chloroformo ir ligonbučio, už vieno atsilankymo į mano 
ofisą, su pagelba specialos metodos. Galiu jums nurodyti šimtus 
laimingų pacijentų, kurių žvairos akįs likosi ištaisytos. Užklauskite 
nekuriu vardu ir ’adersų. Gal būti pažįstate tulus jų. Nekankinki- 
tės ilgiau. Žvairos akįs daro nerfialonumą kaip biznyje taip ir drau
gijoje. Ateikite pas manęs pasitartų. Pats gydau panašius dalykus. 
Mano kainos ir išlygos esti labai prieinamos.

33> PIGIAU
Tik Per Vieną Savaitę

Moters ir Vyrai.
Kada gerklinės gilelės pagenda, jos pasidaro lizdu visokių nuo

dingų bacilų. Jos iššaukia sausligę, galvos, krutinės ir pilvo skau-y 
dėjimą. Kaip pastebėsite tokius apsireiškimus, o gilelių ^embimą, 
tai tuoj duokite jas išegzaminuoti. Aš jas pagydalu arba sugedusias

Aklumas ir kurtumas pasidaro delei apsileidimo. Neapleiskite 
savo akių, tuoj eikite prie gydytojaus, kad priskirtų jums akinius. 
Nepatikėkite savo akh| pardavikams akinių arba optikams. Duoki
te gerai ištirti savo akis. Aš per 21 metą gydau akis ir visokias 
ligas akių, ausų, nosies ir gerklės. Prašalinu gerklės gileles, ištai
sau kreivas noses ir gydau krutinės ir gerklės ligas. Atveskite sa
vo kūdikius išegzaminavimui. Pasakysiu jums teisingai, kas jums 
kenkia ar jie turi adenoidus arba turėjo gerklės giles.

Aš išgydysiu juos, mano ypatingas gydymo būdas pritraukia 
man daugybę ligonių, kurie buvo laikomi neišgydomais jeigu jaučia
tės, jog jūsų gerklė nesveika — ateikite pas manęs.

Ištaisymas žvairų akių, tai mano speciališkumas.
Taipogi .išėmimas gilelių iš gerklės be užmigdymo. Ligonis už 

15 minučių po išėmimui gali keliauti namon.
Be riziko. Be skausmo. ___
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

Akis, Ausjs, Nosės, Gerklė
Vienos duris i šiaurę 

nuo sankrovos Fair.

Valandos: nuo 9 iki 5 
v. v. Nedėliomis nuo 
10 iki 12 vai. dienos.

°n 120 So. State St., 2 augštis, Chicago, III.
■■iinuBUUHDBnmuuuuumnmmuuBi

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Kam be reikalo kentšti? Mano spe

cialia gydymo būdas ifigydJ jau daug 
žmonių nuo kaspiniri§3 kirmėlės, kurie 
buvo nebetikę 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 j gerklę 
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro, 
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.

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

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

DR. DICKSON
1645 West 47th Street

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. 
Nudiltomis nuo 10 iki 12 diena.

ELEKTRA
Avieną ir pajiegą suvedame J senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892. Chicago, I1L

ir maloniai 
užkandus 

p-nia Kal- 
paaiškinus 

I tikslą kalbamojo vakarėlio pa
kvietė p. Valančauskų pabūti 
vakarėlio pirmininku. P-s Va- 
lančauskas, prataręs keletą žo
džių, pakvietė kalbėti D-rą 
Stepulionį. Jis kalbėjo T. M. 
Dr-jos reikalais ir pranešė, kad 
draugija šiomis dienomis iš
siuntė gana daug knygų Lietu
von. Paskui kalbėjo D-ras Zi- 
montas, aiškino apie svarba 

Ipriklausti T. M. D-jai ir apie 
draugijos tikslus. Sake, kad 
draugija yra daug pasidarbavus 
musų gimtojo krašto budini- 
mui dar tuomet, kai tenai ne
buvo savos spaudos, Tais lai
kais ji'siųsdavo knygas į Lie
tuvą — slaptais keliais, kontra
banda.

Beje, P-13 Ralauskaitė šau
niai padainavo akomponuo- 
jant p-lci S. Staniuliutei; jodvi 
ir antru kartu iššaukta. Vėliaus 
kalbėjo Dr-as Graičimas; gi 
svarbiausiuoju šio vakaro kal
bėtoju buvo nesenai atvykęs iš 
Lietuvos D-as Alseika. Ką jis 
kalbėjo nežinau, nes neturėjau 
progos jo kalbos išgirsti. Vaka
rėliu matyli, visi buvo paten
kinti. —Vincas.

Juozo Siedžio nusižu
dymas.

Paliktame laiške sakosi pagri- 
sę« jaln nelaimingas jo ‘ 

gyvenimas.

kovo 10 
pietų šo- 
nusižude 

3364

Praeitų ketvergę, 
dienų, apie 1 vai. po 
vinių iš revolverio 
Juozas širdis, gyvenęs 
South Halsted gatvėj. Velionis,
matyt, jau ilgesnį laiką gal
vojo apie nusižudymų, nes pa
liko gana ilgų raštų, kuriame 
piešia visą savo gyvenimo is
toriją ir sako, kad to jo gyve-

laimės, kartumai, kentėjimai, 
apsivylimai. Ypatingai nelai
mingas buvęs jo šemyninis 
gyvenimas. Visa tat jam taip 
pakyrėję, kad nebelikę nie
ko kita kaip tik kulipkos pa
galba padaryt savo kentėji
mams galą. Savo istoriją jis 
baigia šitokiais žodžiais:

“Baigdamas savo kruvina 
istorijų rašyti, sakau labai, 
nuoširdų sudieu visiems lietu- 
viems, pažįstamiems ir nepa
žįstamiems, labiausiai visiems 
Chicagos vaikinams ir mergi
noms — ir toms, kurios my
lėjot mane pajuokt, bet neži
nojot tikros mano priežasties. 
Aš viską kantriai nukentėjau ir 
atleidžiu jums; meldžiu visų 
atleisti ir man, jei ką užgavau 
nesuprasdamas kaip prigulin
čiai pasielgti.”

Velionis Juozas Šiedis kilęs 
iš šielų (ar Siūlų?) kaimo, 
Naumieščio vai., Tauragės 
apskrities; paliktame rašto jis 
savo amžių paduoda 38 metus. 
Amerikon atvykęs 1903 metais 
ir čia turi du broliu ir dvi se
serį, kurių vienas brolis, Ka
rolis šiedis, gyvena Detroite, 
antras brolis Antanas ir se
suo gyvena Springfielde (111.), 
o viena sesuo Chieagoj.

KAM TATAI ŽINOTINA.

Gavome šitokį pieštuku 
šytų laiškelį:

“Antanas Paplausimas,
Dantis ant 22 Western av.

(Scka ant 4 pusi.}

ra-

gy-

sankrovos 
kaina tik

Mes pristatome visiškai veltui visur mieste, taipgi, Cicero, dfh BU 
Berwyn, South Chicago, Hammond, Harvey, Hindądle, Gloncoe, Chi- M" g ■ g 
rago Ilights, Gary, Lyons, Blue Island, Šummit, Bellwood, Burn- B UBK
hain, Elgin, Aurora, ir tt., taipgi siunčiame per C. O. D. Priimame V
Liberty Bondeus. ~ H ■

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

Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris v
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvis ____________

licitacija Licitacija
Utarninke, Kovo-March 

. 15-tą 1921.
Pradžia lygiai 10 vai. ryto.

Mes išparduosime didžiausių 
štaką v

RAKANDŲ
(Furniture)

1906 —8 S. Halsted St.
Kokio niekad nebuvo.
žinomas kaipo Consumer’s 

Furniture Co.
Chicago, 111.

Tel. Canal 1770
Tavoras susideda iŠ:

5 karai su augštos rūšies valgo- 
tnajin kambarin krėslų, odinėms 
ir medinėms sėdynėms 40 skir
tingų madų.

šios kėdės yra pirktos iš dide
les pietinės dirbtuvės.

— Taipgi -X-

2 karu “Kroehler” Duofold se
tų, davenportų ir pavienių duo- 
foldų.
1 karas indams šėpų visokių hi-

šių.
1 karas kuknios krėslų.
100 medinių lovų — visokių spal

VŲ.,
100 komodžių
100 supamų krėslų.
75 skaitymui stalų.,
50 buffetų
50 valgomajam kambariui stalų
50 miegamajam kambariui krės

lu
50 ledui laikyt (ice box) 

drapanoms (chifforobes) 
Chiffoniers, drabužiams 
seklyčių setui 
krėslų ir supamų krėslų

— Taipgi —
China elosets, pastaukos, aržuo- 
linūs, kaštaninės ir mahogany.

Kūdikiams vežimėliai.
250 kaurų visokios kokybės.
200 plaukinių ir bovelninių mat- 

rasų.
— Taipgi — 

Ant grindų pastatomų lempų ir 
šilkinių šeidžių. 2 karai pilkai 
enemeliuotų springsų 1000 jar
dų įspausto linoleum.
Ir daugybė kitų dalykų, kurie 

perdaug užimtų vietos paminėti.
Viskas bus parduodama už 

cash kas augščiau įsivarys be 
aprubežiavimo. Yptingai atidos! 
Kiekvienas pirkėjas turi šiek 
liek įmokėti. Ta vorai nebus 
parduodami be įniokėjimo.

Išpardavimą tvarko
HARRY BRONFELD( licitaci- 
ninkas.

Kaip jūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akis aša
roja, raidės susibėga kuomet ąkai 
tai, pailsta akis besiuvant, jei taip, 
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią patar
navimą.

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So Ashland Ave^ Chicago, 
kerti 18-tos gatvės; 3-čios lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viriui PLATT’S Aptiekos 

Tėmykite mano paraią.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

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

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

Physician and Surgeon 
Speęialistė moterų ir vaikų ligų. 

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

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

OR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgas 

Akušeres
3203 So., Halsted St., Chicago. 

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

50
40

50

Tikros odos
Abi pušiai dčvėjami overko 

tai, kurie pdrsidavinėjo po $75.- 
00, $85.00 ir $100.00 Mieros nuo 
36 iki 46. Tamistos pasirinkime 
už $30.00.

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

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

S. Gordon
S 1415 S. Halsted St.

Jelephonę Yards 5834

Dr. P. O. Wiegner 
{Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš- ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
8325 So. Halsted St., Chlcago4

I III i | 1 Hl.WJ-WfHr-^W.MSHgŽg

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. StrikoFia

Lletuvys Gydytojas Ir Chirurgu 
Perkelia ofisą j People Teatrą 

1616 W. 47 St., Tel. BouL 160 
Valandos] 1 iki 8 po pietų.

6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 rjU 
Bes. 2914 W. 48rd Street 

Nuo ryto iki plot.
Teiephone McKlnley 268

........  . --HA----——

Dr.C.Z. Veželis
Lietuviu Dantistu

4712 So. Ashland Ava. 
arti 47-tos gatvis

| DR. YUsKA
f 1900 S. Halsted St.

T«l. Canal 2118
OfiM valandos: nuo 10 ryta Ud 

8 vakare.
P Rezidencija: 2811 W. 63rd 8L
& Tel. Prospect 8466

DR. R. WAGNER
Mano spccialis gydymas yra 

Chroniškų, nerviškų ir moterų litų* 
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 
L i ------- ----s

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas! 2201 W. 22nd St., kampu 
Leavitt St Phone Canal 6222. Va- 
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki 
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 3114 
W. 42nd St Phone Ijafayetto, 4988. 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

NEPAMIRŠKIT

Kur jus galit gaut sutaisyt visokius 
naminius rakandus už prieinamą kai-

A. J. Kalasauskas,
2123 W. 23-rd St.
Tel.: Canal 5895

ną.

Tel. Yards 8664
Mrs. A. Michniewicz

1 AKGIKRIA
Į3n| Baiguri Aku- 

šerijoa kolegi- 
! ją; ilgai prak- 

į ' •' tikavusl Petin-
silvanijes hoa- 
pitalisa. Pa-

V sėkmingai pa-
.ję-;. tarnauja prie 

gimdyme Lue 
da rodą visa- 
kiose ligone 
moterimi ir 

merginama,
1118 S. Halsted St, Chicago, HI. 

(ant antrą lubų)
Nuo 6 Ud 11 ryto ir 7 fld yllal y.

DR. M. HERZMAN
U RUSIJOS

Gertd lietuviams žinomas per 29 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas Ilgas, 
▼yrą, motorą Jr vaiką, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Labaratorijal 106 K 
18th St, netoli Fisk St

ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais. 
Dienomis t Eaaal 

8116 arba 867
Naktimis! Drezel 

_____  950 - Drovai <186
GYVENIMAS! 8412 S. Halsted St

Telephona!!

Tel. Canal 65
« LIETUVIS DAKTARAS

« Dr. J. Sarpalius g
* 1424 So. Halsted St B
■ Vai. 10 iki 12; 8 Ud 6; 6 iki 8.
» NedėUoms 10 — 12.

Gyvenimo Tel. Yards 5098.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akiy 

Specialistas
Palengvins aidų įtempimą, kuris 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

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

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

Teiephone Yards 5089

Dr. M. Stupnicki
8107 S. Morgan SL Chicago
VALANDOS! Nuo 8 iki 11 rytą 

ir nuo 5 iki 8 vakare.

VMIIHHBIHBHHHBHHHHHMHĘ';
Jj Teiephone Yards 1682

g DR. J. KULIS I
LIETUVIS

į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Įį!
M Gydo visokias ligas motorą, vai

kų ir vyrą. Specialiai gydo Um- P 
panėias, senas ir paslaptin

gas vyrą ligas.
E 8259 So. Halsted St., Chicago. f

Telefonas—Boulevard 9199
DR. C. KASPUTIS

—Dentistae—
8991 S. Halsted St., Chicago, DL 

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

DR. JOHN N. THORPE 
Gydytoju ir Chirurgu 

1687 W. 61 st. kamp. Marshfield av.
Yalanden iki 9 ryto, nu S Ud 

< ir nuo 7 Ud 9 vakare. 
TaL Prospaet 1167

l — —*

Akušetka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis .prie 
gimdymo ir duodu patarimu mo
terims ir merginoms. Antrašui 
8333 So. Halsted St., Chicago, Ilk 

Phone: Boulevard 4121.
........................... —

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. L H. GINDICH

DENTISTASMm savo darbą gvarantuojame 
Kalbame visas Europiikas kalbas. 
8804 So. Kedrie Ave^ Chicago, III.

Arti 88-th Street 
V.. ..... .. ............ .......... i ■■■/

Telefonas Pullman 866
DR. P. P. ZALLYS

Lietavys Dantistas 
10841 S. Michigan Av„ Romiau*
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną. 
Nuo 1 po pietų Hki 9 vakare.

DR. CHARLES SĘGAL 
Praktikuoja 16 metai 

Ofisu
1729 So. Ashland Av&, I labu 

Chicago, Illinois.
Specialistu džiovu 

Moterišką, Vyrišką Ii 
Vaiką Ligą. 

OPISO VALANDOS!
Nuo 10 Ud 12 v. ryto, nu I 
iki 5 v. po piet ir nuo 7 Ud 8iM 
▼ai. vakaro. Nodiliomis nu 
10 vai. ryte iki 1 vai. pe pint 

Telefonu Drezel 6881

DR. G. M. GLASE2
Praktikuoja 29 metai 

ori****
8149 S. Morgan St., kerti 88 Si 

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moterišką ir Vyrišką.
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS*

Nuo 10 ryto iki 8 po pietą, 6—8 
yakare. Nedaliomis nuo 9—| 

po piet, 
Teiephone Yards 687

TeL Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIU9
Gydytojas ir Chirurgu

3803 So. Morgan Street. 
Chicago, I1L

? ....... \
Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORJS
GYDYTOJAS IR CHIRHRGAfl

Valandos! 10 Ud 12 ryto; 1 Ud 4 p 
piet 6 Ud 9 vakare 

■ediliemis nuo 9 iki 11 rytoh 
1821 & Halsted St, 

Kampu 18 ir Halsted St

Rez. 1139 Indopendenco Blvd. Chicago 
Teiephone Van Buren 294 

Oft.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicąfco
Teiephone Dr ver 9693 

Valandos: 10—11 ry .j; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10-42 dieną.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22sd & So. Leavitt Sfa.

CHICAGO.
Valandosi 9:80 ryto iH 18 dieną 

nuo 1 po pietą Iki 8 vakare

Tel. Pullman 842
DR. L E. MAKARAS 

Lietavys Gydytoju ir Chirurgai 
10900 Michigan Av<ų Itoceland* 

Vai. 10 Ud 12, 2 Ud 4 ir 6:81 
iki 8:80 vak.

Tel. Austin 787
DR. MARTA

2 0WIATT—-S ASS.
Kątik sugrįžo ii Californiju Ir 

▼41 tos savo praktikavimą pe Na.
6208 W. Harrison St 

Valandos! 8—12 kasdieną ir 6—t 
vakare išskiriant nedildienius.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 267
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(Tąsa nuo 3-čio puslapio)

vena n t is ant 21 Str. Marsz- 
pel [Marshfield?] Bulvaro, 
Doglas park, Chicago, susirg- 
dytas ir kabinamas be jokių 
prasižengimų Ir\ving Park Du- 
nig A. 4 Ward. Prašau gimi
nių iš savo pusės paliuosuot 
arlia atlankyt kaipo ligonį. — 
Antanas Paphnvskas, j Suvalkų 
gubernės, Mariampolės pav., 
gmino Kvretiškio, kaimo Barš
tinės”. 14 £ i m

Milionierio byla.

Hebertas Crane Jr. vėl 
jo teisman Louisės Sturm 
loj, kur jis yra kaltinamas už 
išdarkymą 13 metų mergaitės. 
Teisme buvo jam užduota pai
nių klausimų. Teisėjas viską 
išklausęs jo ir jo liudininkų 
pasakė, jog jis neabejojąs, kad 
kai kurie liudytojai neteisybę 
saką. Del to bus dar kitas 
tardymas. Taigi jei tas vaiki
nas neturėtų kas jam užstato 
kaucijos $5,(MM), t urėtų sėdėt 
kalėjime.

sto-

sipažinę, kad jie jau buvo pri-f 
sirengę užpulti Cassidy & Fran- 
lin kompaniją, kada ta butų 
mokėjus algas savo darbinin
kams. Bakcris Buvo ‘‘base- 
ball” žvaigžde ir neblogas 
“footbali” žaidėjas Notre Da
ine kolegijoje, kuri savo atle
tiškais gabumais tokia garsi. I

PRANEŠIMAI
L G. D. -r- šiandie, kovo 14 d., kaip 

7:30 vai. vakaro įvyks visų lietuvi*., 
susirinkimas Raymond ftapeloj, 81C 
W. 31-ma gve. Teiksitės atsilankyt 
ir nesivėluoti. Bus išduota Centro sek
retoriaus svarbus pranešimai. ’—Dr. 
A. L. Graičunas, L. G. D. Centro sekr.

REIKIA DARBININKŲ 
VYRŲ

REIKALINGAS kostumeriškas siu
vėjas prie vyriškų ir moteriškų drabu
žių. Atsišaukite

PEOPLES TAILOR
10715 Michigan Avė Roseland, III.

PARDAVIMUI NAMAI-žEMfi

Stokjardy darbininkai balsuos 
dėl streiko. i

Town of Lake. — Balto Dobilo Kliu' 
bas laikys extra susirinkimą utamin 
ke, kovo 15, 8 v. v., 4558 S. Marsh 
field avė. —F. Venskus.

REIKTA patyrusio vyro pardavė ji 
mui vyriškų aprėdalų smulkmenų ir 
čeverykų. Atsišaukusia turi mokėti 
anglų, lietuvių ir lenkų kalbas.

Lusting’s Dept. Store, 
3410—12 So. Halsted St.

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

A. W. & C. P.
515 W. 81st St.

Alsi-

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

d

i

*

i

Pa j ieškojimai

Kova . banditų su policija.

Buckminsteris sgautas.

AUTOMOBILIAI

Atėmė brangy žiedą.

Suėinė degtinės už $100.000

šiuo

PARDAVIMUI
Norėjo užmušt D’Andreą NETIKĖTA PROGA

PADEKAVONĖ

4166

J. MARKEVIČIUS

Pranešimait

IR VĖL NAUJIENA.

čių.
JIEŠKO DARBO

25

VIEREIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Gabrie- 
brolau, 
žinanti, 
svarbi

POVILAS POCIUS, 
1621 Union Avė.

M

i ,t.
-i

PARDAVIMUI saliunas ] 
apgyventoj vietoj. Biznis išdirbtas 
nuo senai. Priežastį pardavimo patir
site ant vietos.

Naujienos num. 226.

Jonas Lekauzis
2401 Dace St., Sioux City, Iowa.

PAJIEŠKAU draugo, Antano Žie
do, pirmiau gyvenusio. Sioux City, 
Iowa. Atsišaukite, turiu svarbų rei- 
calą.

J

REIKIA patyrusių moterų skirsty
mui skudurų ir popierų. Nuolatinis 
darbas.

West Side Metai and Refining Co.
2917 So. La Šalie St.

1336 S. 49th Ct, Cicero, III.

RAKANDAI

NAMAI-ŽEM8

1

Savininkas 
Ant. Montrimas 

2904 Wallace St.

ONEIDA LAND CO 
McNaughton, Wis.

š priežasties nesusitaikymo 
pusininku. Atsišaukite

3404 S. Halsted str.

Sjedalinui Moterą Ilgo* Ir Chirurgija 
1145 MILWAWKEE ATE. CMICAEO.

i

PAKEITIMAI POLICIJOJ.4

Praeitą subatą policijos vir
šininkas Fitzmorris padarė di
delių pakeitimų Maxxvell ir 
EngcKvoodo policijos persone- 
le. 712 policistų įr detektyvų 
pamainyta, kai kurie suspen
duota. Tai dėl jų patvirkimo 
ir apsileidimo tarnyboj.

Dauginu kaip 40 šūvių tapo 
iššauta tarp policijos ir ban
ditų imtinių prie 1718 So. Mor
gano gatvės, iki policija Įsi
gavo vidun ir suėmė keturis 
žmogžudžius. Manoma, kad 
tie patys bus nušovę ir Aleksą 
Vitartą, apie kurį jau rašėme. 
Detektyvai suuodė tą jų lizdą 
pagal automobilį, kurį buk jie 
vartoję ir Vitarto užmušime. 
Suimtųjų vardai: Frankas ir 
Josephas Regulai, broliai, Char
les Schabingeris ir Emilis 
tekąs. Visi keturi gyveno 
noj vietoj.

Ma- 
vie-

PARSIDUODA saliunas lįetuvlų 
apgyventoj vietoj. Parsiduoda pigiai 
š priežasties nesusitaikymo su savo

Daug pastangų buvo dėta, 
kad sulaikius S tok jardų bosus 
nuo mažinimo darbininkams 
algų, bet galų gale prisieto 
darbininkams pavartoti prieš 
kapitalistus paskutinis savo 
ginklas—streikas. Užvakar iŠ 
Onialia, kur darbininkų atsto
vai laike savo posėdžius, tapo 
paskelbta, kad iš Chicagos bus 
išsiuntinėjama Stokjardų dar
bininkams balintai balsavimui 
ar eiti streikuoti.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio Juozapo Sabo 

girdėjau, kad atvažiavo Amerikon. 
Paeina iš Suvalkų rėd. Mariampolės 
pav.panemunės valsč., Pažaslio kai
mo. Vainatrakų kas žinotų apie jį ar 
jis pats meldžiu pranešti man.

Simanas Sabas,
1739 So. Halsted st. Chicago, III.

RlflklA agento prie drug storio bi
znio. Turi kalbėt lietuviškai, lenkiškai 
ir angliškai. Bus alga ir komišinas. 
Atsišaukite.

J. Sinkus,
3301 So. Halsted St.

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

1315 W. 18-th St.

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

Stanislovas Valveikis
820 W. 35 Place Chicago, III.

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
tų su šeimyna. Paliko moterį 
Marioną, po tėvais Izaičiukd, 
sūnų Jurgį 14 m., Juozapą 12 
m. ir Edvardą 3 metų; 2 brolus 
Amerikoje: Jurgį ir Tadeušą 
taipgi du Lietuvoj — Joną ir 
Klemensą. Visi liekame didelia
me nubudime 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.

Ant atminties metų sukaktu
vių. Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Antanina Apanavičienė, po tė
vais Kačiuliutė, 29 metų am
žiaus, 15 d. kovo 1920 m. 9:30 v.
ryte, palikdama vyrą Justiną 
Apanavičią, sūnų Stanislovą 3’6 
metų ir dukterį Oną, 3 dienų, 
kuri po motinos mirties į du mė
nesiu persiskyrė su šiuo pasau
liu.. Velionė paėjo iš Šuva kų 
rėdybos nuo Naumiesčio. Velionė 
išgyveno 7 metus šioj šalyj, b 
metus su šeimyna. Paliko moti- 
ia Lietuvoj, du brolius, dvi se
seris ir du brolius šioj šalyj.

Ak, kaip liūdna pamislyt! Ue- 
Jrdė mirtis atimdama gyvybę 
luarde visą gyvenimą. Ilsėkis 
mano miela ir lauk mus, o mes 
tavęs daugiau nesulauksime. Il
sėkis, lai būna lengva šios ša
lies žemelė. Pasilieka nuliūdi
no ant visados vyras Justinas 
Apanavičia ir sūnūs Stanis’ovas.

1616 Ruble St., Chicago, 111

Tel. Monro® 2804

4

Zuza- 
išlijK) 
namų 
vaikė-

Kaip tik dvi moterys, 
| na ir Einma Lunde 
iš atuomobilio prie savo 
durų, jas sulaikė trys 
zai, kurių vienas atstatęs re
volverį pasakė: ^Nusimauk žie
dą!” “Na, jus neblogą ir žie
dą gaunate — užmokėta už jį 
penki tūkstančiai dolerių.” 
sakė moteris ir paskui dar 
vo priversta ir savo švarką 
duoti. Tada vagys dar
ėmė penkis dolerius iš šoferio 
ir nuvažiavo su savo automo
bilių.

bu- 
ati- 
at-

Liepsnoja politiška kova 19 
vvarde. Žmones kalba, kati tai 
tas, tai kitas grmnojama už
mušti. O D’Andreą, pasak jo 
paties, jau buvo revolveriais 
surėmę keli vyrai ir liepę ruoš
tis prie mirties, bet, jo laimei, 
įėjo tąsyk į vidų jo draugai 
ir pavojų prašalino. Vienas 
vaikinas areštuotas ir, mano
ma, kad bus vienas iš tų, kur 
užmušė Roymondy ir jo šali
ninką. O tas trečias, kur buvo 
nužudytas, tai ne tos politiškos 
kovos auka. Jis savo gyvastį

Kolegijos žvaigždė suimtas 
kaipo banditas.

George Bakeris, kuris pasida
vė pravardę Richmondas, ir 
jo d ra ligas Beemans užvakar 
buvo detektyvų suareštuoti ir 
abudu prisipažino, kad jie api
plėšė Atlantic ir Pacific krau
tuvę ir peršovę ten buvusį 
žmogų. Be to j>as juos rasta 
ir brangmenų. Taipgi jie pri-

Fredrikas K. Buckminste- 
ris, kuris buvo išbėgęs iš Chi- 
cagos 1918 m. pridaręs žmo
nėms daug visokių šunybių ir 
pa glemžęs svetimo turto dau
giau kaip $2,000,000, ir kuris 
bu vo j ieškomas po visų pasau
lį, užvakar tapo sugautas Jack- 
sonvillėje, Fla. Dabar detek
tyvai išvažiavo pargabenti jį 
į Chicagą.

Valdžios agentai praeitą pel
nyčių suėmė vi,są vagoną deg
tinės vertės už $1 (X).(XM). Są
ryšy su tuo areštuota broliai 
Abe ir George Marco.

Legislatoriai išspręs augštų 
rendy klausimą.

Chicagos dėl augštų , reiuhj 
klausimas nuvažiavo į Sprihg- 
field, kur legislaturos bus iš
spręstas.

šiuomi nužemintai dėkavoju Dr. 
Dicksonui už išgydymą, kurią liga sir
gau per daugelį metų

Kartu patariu visiems lietuviams, 
kurie serga bile liga, kreiptis ;rie Dr. 
Dicksono po numeriu 1645 We$t 47-ta 
gatvė, tarpe Marshfield ir Paulina gat 
vų.

Dramos Kursų 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 
Habickaitė scenoje stato tris 
vienaveiksmių veikalų iš ku
rių 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.
Chicagos Lietuvių Vyrų choras ren

gia linksmą Velykų vakarą nedėlioj, 
kovo 27, Meldažio salėj. Bus šokiai 
su dainomis. Meldžiame kitų draugi
jų nerengti tą vakarą, kad nepakenk
ti mums. — Ch. Liet. Vyrų choras.

PAJIEŠKAU savo pusbrolių, Mar
tyno ir Baltramiejaus Juknių, Kauno 
rėd., Raseinių apskr., Pagramačio pa
rap., šukviečių kaimo. Meldžiu atsi
šaukti, arba žinanti juos, molonės 
pranešti, nes turiu svarbų reikalą.

Petras Balsieris
P. O. Box 308,

Frankfort Heights, III.

REIKIA.
Agentų ir kolektorių prie svei

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

CHICAGO MUTUAL 
CASUALTY CO.,

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

PARSIDUODA bučernė ir grosernė 
kartu arklys ir vežimas. Biznis išdirb
ta per 11 metų; neša gerą pelną. Lie
tuvių ir kitų tautų tirštai apgyventa. 
Priežastis pardavimo, patirsite ant 
vietos. Atsišaukite į trumpą laiką. 
Savininką galima matyti po pietų iki 
8 vakare.

1801 So. Peoria St., Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS 
VICTROLA

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

2810 W. Harrison Si.

PARSIDUODA 18 pagyvenimų api- 
naujis 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 i Californiją. 
Atsišaukite pas

J. Zacker, 3301 So. Halsted Str.

i

PAJIEŠKAU savo drauges Mortos 
Žiliūtės. Paeina iš Krekenavos parap., 
Papalčių kaimo, dabar gyvena Chica- 
goj; meldžiu atsišaukti, ar kas žinot, 
praneškit jos antrašų šiuo adresu:

Magdelena Sipavičienė,
2637 Van Buren Plece, Gary, Ind.

PAJIEŠKAU savo mylimos drau
gės Olesės Sakaitės, Kauno rėd., Treš
ku miestelio. Meldžiu atsišaukti 
antrašu:

Antose Radvilavičaitė 
Po vyru Vaitkevičienė, 

118 N. E. 15-th St.
Mason City, Iowa,

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

Dominikas Želvis 
Curtisville, Pa.

PAJIEŠKAU Jokūbo Simonavičiaus, 
Kauno rėd., Biržių pav., Dervonokių 
kaimo, Pasvalio apskr., pirmiau gy
veno Chicago, 3315 So. Morgan St. 
Malones patsai atsišaukti, arba žinan
ti teiksis pranešti šiuo antrašu:

Kazimieras Skaistis
P. O. Box 106, Benld, III.

PAJIEŠKAU dėdės Juozapo Skaisčio. 
Ilgą laiką gyveno Hazleton, Pa. Ma
lonėkite atsišaukti, nes turiu tris laiš
kus jums iš Lietuvos.

Kazimieras Skaistis 
....P, O. Box 106, Benld, III.

JIEŠKAU darbo į bučernę. 
Turiu 15 metų patyrimą tame 
darbe ir 6 kalbas kalbu.

JIEŠKAU darbo į bučemę. Turiu 5 
metų patyrimą; kalbu lietuviškai, len
kiškai, rusiškai ir angliškai. Praneški
te šiuo antrašu:

S. Norkus,
315 E. 14-th St., Chięago Heights, III.

JIEŠKAU darbo ant ūkės prie lietu
vio ūkininko. Esu apsipažinęs su vi
sais ūkio darbais. Galiu Fordo karu 
važiuoti ir nusimanau pataisyt, 
metų amžiaus.

John Bes. Downer, 
Roberts, Wisc.

REIKIA merginos ar moters 
stubos darbui ir prižiūrėti kūdi
kius.

1669 Blue Island Avė.
Tel. Canal 4914.

UŽSIDIRBSITE EXTRA 
PINIGŲ.

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

Pioneer Fire Insurance Co. 
of America.

29 So, La Šalie St. trečias augštas

PARDAVIMUI Fordas, žieminis, 
su daug extra dalykų, 1921 metų. Ex- 
tra stearing block, spidameter laikro
dis, foot exalarator, eut out, eather 
spot ligth, starter, shack absorber, 
motor meter extra tajerai,31x4. Par-Į DAonAUTMin i «davimo prežastis - perku naują.1 „XA"DAVIMUI, namaxs ^urinm,. 6
Kaina - $600. Karą galima matyt vi- Į mtaesi $90
sada. 251—115 St. talpfl P.an*u°du limuziną ir garadžių.

D Petravičia Parduosiu po vieną arba viską sykiu.
10543 Michigan Avė. Priežastis pardavimo važiuoju

e von.
Lietu-

PARSIDUODA 1918 Hudson touring 
car su cord tajerais. Permalevotas; 
atrodo ir bėga, kaip kad dienoj aplei
dimo dirbtuvę. Parsiduoda už $875.

Central Motor Sales Co., 
1458 So. Michigan Avė.

Tel. Victory 3594.

PARDAVIMUI kampas 35-th PI. 
ir Aubum avė., 6 flatų 4 ir 5 kamba
rių su maudyne, gasas toiletai ir ce
mentuotas skiepas, geram padėjime. 
Rendų buvo per pastaruosius 5 metus

PARSIDUODA 1918 Dadge touring $130 į mėnesį ir galima dar pakelti, 
car. Permalevotas ir bėga kaip 
jas; parsiduoda už $685.

Central Motor Sales Co.
1458 So. Michigan Avė.

Tol.: Victory 3594

nau- Parduosiu ant išmokėjimų įmokant 
$5,000 ar daugiau; balansas ant mort- 
gečiaus. Atsišaukite pas mus ar kreip 
kitės į Universal State Bank. Kaina 
$14,000.00.

Koch and Co. 2603 So. Halsted st 
Tel Yards 1148

PADAVIMUI dvi geros cottage: 506 
W 42nd st. 6 kambarių. $2,200. 508 

Parsiduoda puikiai įrengta W 23-rd St. 7 kambarių $2,000. Vanos 
keptuvė, aptarnaujanti didelę1 gasas, duosime ant išmokčsčio. 
miesto dalį — Joliet, III. Biznio; 
yra $200 į dieną. Pardavimo I 
priežastis — savininkas pereina 
į kitą biznį. Keptuvė randasi 
401 Meeker avė. Joliet, III. 
redami pirkti, kreipkitės 
Pioneer Fire Insurance Co. 
zidentą

A. Algminavičių, vu i ii
29 So. La Šalie St. 3 augštas šyta. Kaina $2,800. Mes dabar turim 

_________________________________ mažų ir didelių farmų ir katrie mano
te apsipirkti ūkę tai dabar yra laikas 

PARSIDUODA grosemč labai ge- dėl pavasario prisirengti. Kreipkitės 
roj, lietuvių ir lenkų apgyventoj ypatiškai arbajajšku platesnių_ žinių, 
apielinkė. Biznis išdirbtas per daug 
metų — cash. Atsišaukite.

4536 So. Hennitage Avė

Jos W. Hough and Son,
So. Halsted St. Virš Stock Yards

’ Savings Banko
No- 
pas 

pre-

PARSIDUODA bučemė ir grosernė 
lirmos klesos. Biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Parsiduos pigiai, nes sa 
vininkas nori greitu laiku važiuoti 
jetuvon. Klauskite.

P. Smith 4624 So. Wood st.

\-----------------
LIETUVIŲ KOLONIJA.

Farma 80 akerių, 40 po plugu, visa 
aptverta, prie upės, arti dypo ir mok- 
slainės, su budinkais. Kaina $3,300. 44 
akeriai, 20 po plugu, ant kranto upės 
gyvuliai ir budinkai, žemė moliu mai-

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

lietuvių paimti mažą mortgečių. Ateik ir ma- 
tyk mane Skubski

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

PARDAVIMUI vaistinė lietuvių ap
gyventoj apielinkčj. Daroma labai ge
ras biznis receptų pildyme. Kaina 
$7.000; pusę cash likusią sumą leng
vais išmokėjimais. Atsišaukite į Nau- 
jenas po No. 228

PARDAVIMUI GROSERNB 
LIETUVIŲ APGYVENTA 
TA.

PARDAVIMUI
Grosernė ir bučernė, biznis labai ge 

rai išdirbtas. Su namu ar be namo.
Pardavimo priežastis patirsite ant 

vietos.
2722 W. 47-th St.

PARSIDUODA labai greitai ir pi-1 
giai, beveik už pusę kainos kiek yra 
vertas, didelis Garage, 50 automobi
lių įtalpos, ir didelė “repair shop”. 
Biznis gerai išdirbtas, puikioj naujoj 
apielinkėj ant South Side. Pardavimo 
priežastis —- savininkas guli ligonbu- 
ty ant lovos. Turi būt parduota į 5 
dienas. Nepraleiskite Šitos progos, 
atsišaukite tuojaus pas

J Zacker 3301 So. Halsted Str.

DIDELIS BARGENAS

Pardavimui 5 akerių far- 
ma arti Chicagos; visa gera 
žemė, tinkanti daržovių au
ginimui. 3 blokai nuo gele
žinkelio stoties.

40 akerių visa ^dirbama 
žemė; 25 mylios iš vidur- 
miesčio, Vs bloko nuo stoties. 
Geriausia apielinkė. Nepra
leiskite šios progos. Ateikit, 
arba rašykit.

P. BAUBLY,
1404 W. 18-th St., 

Chicago, III.

STOCK’AI—SŠROS
PARSIDUODA 15 Co-opCra- 

tive Šerų. Padarykit pasiūlymų.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

PARSIDUODA labai pigiai 4 pa
gyvenimų, po 5 ir 6 kambarius, nau
jas mūrinis namas, kietmedžio tri- 
mingai, vanos, elektra ir karštu van
deniu apšildomas. Rendos neša $1,600 [ 
metams, didelis lotas 80x125 pėdų, 
gražioj vietoj ant South Side. Šian
dien tokio namo nepabudavotumėt nė 
už $20,000. Greitu laiku parsiduoda 
tik už $13,000, pusę reikia įmokėti 
“cash”. Pardavimo priežastis — savi
ninkas turi išvažiuoti į kitą miestą. 
Atsišaukite pas

J Zacker, 3301 So. Halsted St.

Vyrų ir Moterą Rūbų rurpi- 
mo ir Designing .Mokykla.

Musą sistema ir mokymo bodu jąs 
trumpu laiku išmoksite viso amato.

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

Visuose siuvimo skyriuose mašinos 
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekviena 
riuo laku, dieną ar vak 
riti ir pasikalbiti dėl sąlygą.

Paterns daromos sulig mitros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bot kurios 
madą knygos.

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

Kampas Lake St, ant 4-tą lubą.

’ VALENTINE DRESMAKINO 
COLLEGES

62» 8. Halsted, 2407 W. Madiaoa, 
1860 N. Weih St.

187 Mokyklos Jnngt Valstijose.
Moko Siuvimo, Patterną Kirpi

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

ateiti by-ku-

i I

PARSIDUODA 5 pagyvenimų mūri
nis namas ir krautuvė. Parduosime 
už pirmą teisingą pasiūlymą. Namas 
atrodo, kaip naujas ir apsimokantis. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie-

I tos. 2844 W. 38-th St.
8 lubos 1S užpakalio.

SARA PATEK, flmbtakl.

NEMOKANT kitam rendos, gali tu- 
!rėti savo namą su mažai pinigų. Tn- 

PARDAVIMUI bučemė labai geroj'mokėti 10-tą nuošimtį už lotą. Mes 
vietoj, apgyventoj lietuvių ir lenkų, pastatysime tau namą. Jei nori turėti 
Biznis išdirbtas per daugelį metų, savo namą, ateik pasikalbėti su mu- 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju į mis. Nuvažiuosime apsirinksi vietą, o 
Rusiją. ,mes pastatysime namą. Tau nelėšuos

2824 W. 18 str. 'nė cento pasikalbėjimas su mumis ar-
--------------------- ,-------- _—----- ------- i ba telefonuos Franklin 2446 arba krei 
1-------------- pkis ypatiškai.

_ | 111 W. Washington st. Roofri 246 

PARDAVIMUI — 554 W 43-rd St.»K1»uak lietuvio pardavėjo. Savaitdie- 
didelė krautuvė su keturiais kamba- nyJ nuo 1 iki 5 po pietų. So. Hamlin 
riais užpakalyje. Dabar tušti. Išrenda ir W 68-rd Stą. Tel. Prospect 7354 
vosime už $30.00 11 kambarių flatas 
viršuj išsirenduoja už $22. Parduosiu 
už $2,750.00 Lengvi išmokėjimai.

JOS W. HOUGH\ and SON 
4166 So. Halsted st. 
Virš Stock Yards Savings

PARDAVIMUI modemiška muro 
bungalow su visais įrengimais, prie 
So. Troy St. Didelis lotas — 125x125 
pėdas. Reikia apie $2,000 cash. Atsi- 

Banko šaukite Universal State Bank, 38rd ir 
iHalsted Sts. arba

Coch & Co.
2603 So. Halsted St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: antikos ir lietuviikoi 
kalbų, aritmatikos, knygvedystCs, ste- 
nografijos, typ«writing, pirklybos tei
sių, Suvienytą Valstiją Istorllos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinšs ekonomijos pilietysUa, dailia- 
rašystls ir tt

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Ild 
4 valandai po pietą. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST. CHTCAEO.
—1,1 1 ■ ■■ - - . L .

Leveskio Mokykla 
Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių 
ir Anglu kalbų: Grammar 
School, Hlgh School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų i visas augštesniasias mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r. 
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:80iki 9:80 
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.


