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Bolševikai pradėję ofensyvą
prieš Lenkus?

Pirmas Lietuvių

under the Act of March 3. 1879.

Chicago, III., Ūtarninkas, Kovo (March) 15 d., 1921
džią kuris
kilo Kronštadto
Remia
būtent tuo,
tvirtovėje,
kad siunčia tenai įvairių reik
menų.
Žinia sako, kad vakar Kronšladtan atvykęs specialiais lai
vas, pasiųstas Amerikos Bau-1
donojo Kryžiaus. Tatai sukėlė
ylių didelio entuziazmo. Belo,1
pažymima, jogei Raudonasai
Kryžius manąs siųsti ir dau
giau reikmenų, tik fa sąlyga,'
kad visa tai nepatektų bolše
vikams.

True translation filed vvith the post-

REGISTRUOKITĖS.

šiandie registracija. Kiek
vienas pilietis-baisuotojas,
kuris neužsiregistravo va
sario 25 d. ir kuris nuo to
laiko yra persikėlęs naujon vieton, privalomas už
siregistruoti.
Kitaip, visi tokie neuž
siregistravusieji piliečiaibalsuotojai negalės daly
vauti sekamuose rinki
muose, kurie įvyks balan
džio 5 dieną.
Tą dieną bus renkama
miesto raštininkas, iždi
ninkas ir aldermanai se-.
kamuose vvarduose: 4, 13,
17, 24, 26 ir 29.
Rigistravimosi vietos bus
atdaros nuo 8 vai. ryto iki
9 valandos vakare.
Tatai — registruokitės!

Die nra štiš Amerikoje

master at Chicago, III., March 15, 1921
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917
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Komunistu Darbiečių
byla.

Berlinas kreipiasi į Tau Atmetė reikalavimu sulaikyti
tų Lygą.
pirmesnį teismo nuosprendį;
kaltinamieji paduos apeliaciją.

Lietuva sutiko vesti de
rybas Bruksely
[15 Lietuvos Informacijų Biuro
Washingtone]

Vokietija protestuoja prieš bau
džiamąsias priemones, kurių
CHICAGO, kovo 14.— Tei WASH1NGTONAS, Kovo 12.
jai antdčjo talkininkai.
sėjas Hebei šiandie atmetė nu — šiandie gauta šitoksai “El
teistųjų komunistų darbiečių tos” kablegramas, išsiųstas iš
BERLINAS, kovo 14,— Vo advokatų reikalavimą sulaiky Kauno, kovo 11 dieną:
kietijos valdžia pasiuntė tau ti pirmesnį teismo nuosprendį
“Kovo 9, Ministerių Ka
...... . -..................... .
tų- lygos
sekretoriatui notą. prieš nuteistuosius, jų tarpe ir
binetas nutarė priimti pro
Protestuoja prieš tas baudžia komunistą milionierių Wilpoziciją tiesioginių derybų
mąsias priemones, kurių antdė- liam Bross Lloydą.
Bruksely ir dėl laikinosios
Artilerijos mušis tebesitęsia. 1
jo talkininkai dėlei to, kad Vo
padėties, sudaromos laukiant
1
Vis dėlto, teisėjas priėmė ki
kietija nepildžiusi savo parei
Iš Terijoki, esančio FinlcndiBruk sėlio derybų • rezultatų.
gų kontribucijos
mokėjimo tą advokatų reikalavimą, ku
jos pasieny,
pranešama apie
Vokiečiai dar kartą bandysią tartis
Vyriausybė padarys savo pa
riuo nuteistųjų komunistų ad
klausimu.
nesiliaujantį artilerijos mūšį,
stebėjimus.
su talkininkais
vokatams leidžiama — bėgiu
kuris eina tarp Kronštadto for
Klaipėdos krašto nepri
šimto dešimt dienų — paduoti
tų iš vienos pusės ir Krasnaja
Skerdyklų
viešpačiai
klausomų socialistų konfe
Pradej’o ofensyvą prieš Vietos laikraštis Nya Dagligt Gorka — iš kitos. Didžiosios
apeliaciją.
nenusileidžia.
rencija nusprendė, kad Aukš
Allehanda šiandie išspausdino Kronštadto kanuoles. sako, vi
Lenkus?
Komunistai darbicciai, kaip
čiausioji Taryba greičiau iš
žinią, kuri, kaip jisai pats sa siškai sunaikinusios geležinke
ilgiems
Girdi, algos darbininkams turi , jau žinoma, nuteista
spręstų Klaipėdos Likimą,
Sako, kad nuo aštuoniolikos ko, esanti gauta iš gerai pain lį — tarp Krasnaja Gorka ir
metams kalėjimo ir užsimokė
būti sumažintos.
priskiriant Lietuvai. ELTA.”
Sako, kad Oranienbaumo.
iki 20 bolševikų kariuomenės formuoto šaltinio.
ti tam tikrų sumų piniginių pagenerolas Budenny, kuris, so
Del šių derybų kai-kurie
Lenkų socialistų ir taipjau
divizijų jau artinasi prie
CHICAGO, kovo 14;— Ne- baudų neva dėlto, kad jie skelvietu
valdžios
įsakymu,
su
sa

kietijos
finansinių
ekspertų,
Amerikos laikraščiai jau yra
Lenkijos pasienio.
reakcininkų spauda
viename
vo kariuomene
ėjęs iš pietų dalyke sutinka, būtent tame, kurie paruošė Vokiečių kontr- < veizint to, kad Chicagos sker bę nuvertimą valdžios jėga.
padarę griežtas savo išvadas.
dyklų darbininkai praeitą neRusijos
j
Maskvą,
—
atėjęs
į
pasiūlymus
londoniškeje
kon

Tečiau visas klausimas yra ga
STOCKHOLM. kovo 14.
kad kontrevoliucionierių lai
1 (Icildienį buvo surengę milži
Orelą
ir
prisidėjęs
pi
’
ic
maišti

ferencijoje.
na painus ir daryti kokias nors
Vietos laikraščio Aftonbaldet
mėjimas Rusijoje naudos Ia?uČekai tarsis su
nišką protesto demonstraciją,
ninkų.
Prisidėjęs
su
visa
savo
šiais
metais
Vokietija
darys
skubotas išvadas butų rizikin
korespondentas, esantis Latvi
kijai neteiktų.
kurioj
jie,
kaip
vienas
vyras,
Vengrais.
armija,
susidedančia
iš
šimto
ga.
jos sostinėj Rygoje, iš tenai
Lenkų socialistų organas Ro- dideliausių pastangų, kad pri- pusi reiškė prieš mažinimą al
dvidešimt
tukstanšių
vyrų.
Čia,
parodižius,
jogei
Vokietija
nevi

savo laikraščiui šiandie prane
botnik sako, jogei Rusų emig
gų ir liginimą valandų darbo; Nori padaryti ekonominę ir
Prie šios progos galima pri
patį
beje,
jis
padėjęs
užimti
ir
ša, jogei nuo aštuoniolikos iki
rantai esą kur kas didesni Len sai yra kalta dėlei didžiojo ka ir neveizint to, kad prieš tokį
minti naujį politikos įvykį, tai
politinę sutartį.
vis
dvidešimt bolševikų kariuome Orei miestą. Pranešimas
kijos. priešais nei kad bolševi ro. šiandie oficialiniai pareikš samdytojų žingsnį yra griež
nės divizijų, įskaitant artileris dėlto, dar nepatvirtintas.
kai. Gi kraštutiniųjų reakcinin ta, kad šiais metais užsienio tai nusistatę visi organizuotie
BUDAPEŠT, kovo 14.— Čia skelbimą Baltgudijos kaipo ne
[Kuomet generolo Vrangelio kų organas Gazeta Warszaw- reikalų ofisas išleis penkiolika
tus ir orlaivininkus, artinasi
ji ir neorganizuotieji skerdyk pareikšta, kad neužilgio tarp priklausomos respublikos su
prie Lenkijos pasienio. Žygiuo- avantiūra buvo pačiame įsisiū ska graudena, busią, by kuri tomų (knygų), . kuriuose bus lų darbininkai kituose mies Čeko-Slovakijos
ir Vengrijos savo sostine Vitebeske arba
tė daroma Smolensko, Vitebs bavime, ir tuomet skelbta, kad kita Rusijos valdžia Lenkams išspausdinta daugiau kaip ke tuose — skerdyklų viešpačiai busianti padaryta
Mėnesinis žurnalas
tam tikra Minske.
generolas Budenny prisidėjęs
busianti daug neprielankesnė, turi tūkstančiai slaptų diplo- nusilensti nenori. Vakar vietos ekonominė ir politinė sutartis, “Currcnt Ilistory” paduoda ži
ko, Mochilcvo ir toliau į Šiau
prie anti-bolševistinių jėgų ir
nei kad yra bolševikų valdžia.
rius esančiose apskrityse.
kalbamųjų valstybių nių, jog Lietuvos valdžia dar
dagi sakyta, kad jisai rengęs
laikotarpy tarp 1871 ir 1914 skerdyklų viršininkai pareiškė, į Abiejų
Sovietų valdžios pėstininkų
tuo prieš kelis mėnesius buk bu
metų — “tuoju tikslu, kad iš- jogei darbininkų algos turiu- diplomatai, kiek patirta,
divizija susideda mažiausia iš I operacijų prieš Kievą. Vis (įei
Pogromas Austrijos parodžius kaltinimus dėl ka čios būti sumažintos. Kitaip — , klausimu jau laiką tam tikrų vusi su Baltgudžiais susitanvketurių tūkstančių ir astuonių j to, kada Vrangelio kariuomenė*
kompanijos turėsiančios dide- neoficialiriių konferencijų.
si toj prasmėj, jog Baltgudsostinėj. •
ro.
”
šimtų kareivių, įskaitant arti
lių nuostolių.
I Kad tokia sutartis butų pa- žiai pripažįsta Lietuvos rubeTauridos ir atblokšta atgal į
leristus. Tuo bildu kalbamoji
Vis dėlto, tartis su savo dar- daryta, tam, sako, nemaža pa- žius, kurie buvo su Rusija nu
Krymą, kur vėliau ji galutinai Juodašimčiai kėsinosi suruošti
Žemes
drebėjimas
kariuomene, kuri, k«rip skelbia
bininkų įgaliotiniais kompani-; sidarbavę Francijos diploma- statyti, ir buk yra prisižadėję
skerdynę žydų.
tapo sumušta, patirta, kad gema, pasiųsta prieš Lenkiją, sii'jos neatsisakančios. Manoma,'faj,
patarti Vilniaus apskrities žmo
{nerolo Budenny kavalerija vis
Danvillėj ir kituose apielinki- kad pirmasai
sideda mažiausia iš,aštuonassamdytojų ir
nėms balsuoti už Lietuvą, jei
VIENNA, kovo 14. — Kad
•dar tebėra ytin žymiu bolševisniuose
miesteliuose
jausta
dešimts astuonių tūkstančių ir
gu butų daromas plebiscitas.
kokios, vakar čionai butų įvy
tinej armijoj veiksniu].
žemės drebėjimas.
dvieju šimtų vyrų].
pelnyčių
mas Įvyks s
kusi didelė skerdynė
žydų.
Juodašimčiu darbai
Buk delei tos priežasties len
Maištas Omske.
VVashingtone.
Skerdyne neįvyko tik ačiū tam,
DANVIIJLE, Ilk, kovo 14.
netoli Polotsko, esančio į šiaur
Unijos viršininkai pareiškė, Pasvaigusi minia užpuolė Non- kams nebuvę kitos išeities,
(INAS, kovo 14. — (na kad juodašimčiams kelią pas- šį rytą čia jausta ytin stiprus
kaip nuo plebiscito atsisakyti.
vakarius nuo V tebsko, kelios vaikšto nuolat pasikartojantys
kad jie didelių nusileidimų ne
partisan
lygos
darbuotojus
Visas lenkų apimtas koridoras
divizijos raitelių, kartu su leng- gandai apie anti-bolševistiniujs ke juos. Vis dėlto, keliūtas žy žemės drebėjimas Iš karto ma darysią.
ir
primušė.
tarp Lietuvos ir Rusijos yra
vaja artilerija, skubotai eina maištus Omske ir Krasnojar- dų stipriai apkulta ir šiek tiek nyta, kad tai kokios nors eksjuk grynai baltgudžių kraštas
į priekį. Matyt, turima tikslo
nuosavybės sunaikinta. Juoda pliozijos davinys, bet kadangi,
“
Negeidaujamieji
”
GREAT
BEND,
Kas.,
kovo
14.
ir todėl lenkams reikėtų iš to
drebėjimas pasikartojo bent
suruošti puolimą kur nors apie
šimčiai
užpuolė kelias žydų
—Vakar vakare vietos “pilie koridoro kraustytis. Nežinia,
Mušis Kronštadte; maištininkai krautuves ir šiaip nemaža lan kelia tą kartų, tai galutinai įsi
Detroito išvežta trysdešimts čiai” čionai buvo surengę de ant kiek stipri bus pati Balttikinta,
jogei
čia
neesama
ekspasiduodą.
gų iškūlė. Visa tai betgi įvyko
septyni “negeidaujami sve- monstraciją prieš Nonpartisan gudija, bet atsiradimas aikštėj
Bolševikai atsiėmę Krasnaja
pliozijos.
Nuostolių
nėra.
nežydais apgyventoje
miesto
timšaliai.”
NEVV YORK, kovo 14.
lygą. Demonstracija užsibaigė šios naujos respublikos suda
Gorka.
Jeigu juodašimčiam s
Vietos rusu laikraštis “Soviet dalyje.
tuo, kad pasvaigusieji “pilie ro visai nau
TERRE H AUTE, Ind., kovo
apsiekti žydais
DETROIT, kovo 14.— Šian- čiai”, tikriau sakan juodašim- Ii jMikeisti ir visus dedamus
Russia” šiandie gavo iš Mask butų pavykę
šiandie čia gauta iš Finlendijos vos sekamą telegramą, datuo apgyventąją miesto dalį — te 14.— Šį rytą čia jausta stiprus die iš šio miesto išvežta tryssostinės Helsingforso žinių. Sa tą kovo 11 dieną ir pasirašytą nai jie butų suruošę tikrą vel žemės drebėjimas. Nuostolių dešimts septyni negeūlauja- buotoju, J. E. Stevic ir A. A. plianus ant tiesioginių derybų
Lietuvių ir Lenkų, kurios <lar
tečiaus nepadaryta jokių.
ko, kad sovietų valdžios ka Rusų Telegrafo agentijos, ofi niava.
mieji svetimšaliai, Visi veža- Persona. Abudu ištempta iš už mėnesio ža<ia įvykti Belgiriuomenė atsiėmusi iš sukilė cialiojo Rusijos žinių biuro:
kaltinania
Delei pogromo
mi Nevv Yorkan - ant Ellis miestelio, primušta ir apipilta jos sostinėj Briuselyje.
PARIS,
III.,
khvo
14.
—
šian

lių Krasnaja Gorka tvirtovę,
“Maskva, kovo 11. — Kron Austrų anti-semitai, kurie šio die, apie šeštą valandą ryto, salos, iš kur jie bus depor- smala. Atlikę niekingąjį dar
esančią pietiniame Finų užla štadto gatvėse mušis dar tebe mis dienomis čionai savo kon
bą, juodašimčiai paliepė, kad
tuoti.
čionai
jausta
žemės
drebėji

jos pakrašty. Dabartinis tvirto sitęsia tarp maištininkų iš vie gresą laiko.
Kongreso metu
Spėjama, kad tokių jau "ne abudu primuštieji tuojaus ap
LIVEBPOOL, kovo 13. —
vės garnizonas susidedąs dau nos ir lojai i ilgosios sovietų val kai kurie delegatai pasakė ait mas. Triobėsiai stiprokai suk geidaujamųjų” Nevv Yorkan leistų netik patį miestelį, bet Skelbiama, kad didis Italų
rėsta, bet nuostolių nepadary
giausiai iš kadetų burių.
vežama ir daugiau — iš kitų ir Barton apskritį, kuriame mokslininkas Marconi išradęs
džios kariuomenės iš kitos pu rių kalbų prieš žydus ir ragino ta.
priemonių stvertis,
kalbamasai miestelis randasi. naują būdą kaip apsaugoti lai
šios šalies miestų.
Gautosios čia žinios sako, sės. Kai kurios maištininkų lai griežtųjų
Užpuolime dalyvavo apie du vus nuo nelaimės —- ūkanų
kad po to, kai tapo sušaudy komosios tvirtovės jau pasida būtent: pogromų ir tt. Gi va
CHięAGO,
kovo
14.
—
Cbikar įvyko didelis viešas susi
šimtai juodašimčių.
metu.
tas orlaivininkų stoties virši vė.
cagos universiteto sei/mografas
“čionai gauta
pranešimas rinkimas, kur taipjau varyta šį rytą užrekordavo Isliprų že
ninkas Kolesovas ir keturiasdeDespotu darbai
stipri
anti-semitinė
agitacija.
nuo
Trockio,
kuris
dabar
ko

šimts kitų maištininkų, sovietų
mės drebėjimą. KSf^toli jisai
valdžios karo ministeris Leo manduoja sovietų valdžios ka 'To pakako. Užsibaigus mitin turėjo vietos, negalima pasa Pakorė penkis sinnfeinerius.
veikiančią
prieš gui, didelė minia žmonių eme
nas Trockis davės įsakymą nu riuomenę,
apgyventąją kyti.
DUBLINAS, kovo 14.— šian
gabenti kelias sunkiąsias ka Kronštadtą, jogei neužilgio bu traukti į žydais
miesto
dalį.
Dainuota
tam
tik

sianti
pravesta
galutinė
šitos
die Mount Joy kalėjime pakar
li uolos į Oranienbaumą,
prie
Ir
vėl.
rų anti-semitinių dainų ir su
ta penki sinn fei n organizaci
Finų užlajos — ties Kronštad avantiūros likvidacija.
Kely
Markės o kartu ir auksinai buvo pradėję eiti
jos nariai. Pakaria dėl to, kad
“Maskvoje gauta žinių, kad kauta: “šalin žydus!”
to tvirtove.
LONDON,
kovo
14.
—
Čia
brangyn, bet dabar laikinai vėl atpigo, gali būt,
Kutais, pastaroji Gruzinijos re juodašimčius tečiaus pasitiko gauta žinių, kad Petrograde ta jie kadaise buvę užpuolę miKronštadtui stokoja maisto.
kad neužilgo pradės eiti brangyn. Todėl dabar
akcininkų atspara, tapo paim policija, ir, po trumpos imty po paskelbta generalinis strei litarinę Anglų policiją.
yra gera proga pasiųsti pinigų Lietuvon pigiau.
Šitas Anglų valdžios elgęsis
Sako, kad padėtis Kronštad- ta. Valdžią pasiėmė į savo ran nės, išvaikė juos.
kas. Darbininkai, sako, reika
Tai dėl kas revoliucionieriai. Tuo bil
te esanti labai rusti,
laują sušaukti Steigiamąjį Sei sujudino visą Dubliną. Dauge
Markių ir auksinų kursui kįlant, kiekvienas dau
lis darbininkų nedirbo.
Prie
stokos maisto.
du visa Gruzinija dabar yra so True translation filed with tho post- mą.
ginus laimės pasiskubinęs su pinigų siuntimu
maste? at Chicago, III., March 15, 1921
Mount
Joy
kalėjimo
buvo
su

maištas vietine respublika.”
Kaip pranešama,
as required by the act of Oct. 6, 1917 oujul'j. uasnanasaaHBeaHnaMaBaBaeaMB
Lietuvon, o jeigu pats ketina važiuoti tėvynėn,
sirinkusi didelė minia žmonių.
Maskvoje tapo užgniaužtas —
tai dolerių mainymu į auksinus.
Žmonių pasipiktinimas dide
po didžiai kruvinų mūšių, ėju True translation filed vvith the post- Dar kartą bandysią tar
PINIGŲ
KURSAS.
master at Chicago, III., March 15, 1921
Pinigai siunčiami per Naujienų ofisą pasiekia
lis.
sių to miesto gatvėse.
tis su talkininkais.
as required by the act of Oct. 6, 1917

Amerika padedanti maištininkams
Pogromas Austrijos sostinėje

C C

v

C

j

AUKSINAI LAIKINAI
ATPIGO

Budenny ir vėl “prisidėjęs”
prie maištininkų.
STOCKIIOLM,X Jįovo 14. —
SOCIALDEMOKRATAS.

Amerika padedanti
Kronštadto maišti
ninkams.
Amerikos Raudonasai Kryžius
siunčiąs jiems reikmenų.

Musų draugų laikraštis iš
Kauno. Kiekvienas darbininkas
BERLINAS, kovo 14. — Vie
privalėtų jį perskaityti. Num tos laikraštis
Vossischc Zei24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82 tung išspausdino žinią, jogei
33, 34, 35, 4 ir 5. Kaina 5 centai. Amerika remia kontrrevoliuci
Gaunamas Naujienų ofise. nį judėjimą prieš sovietų val-

Vokietija gal įteiksianti naujų
kontr-pasiulymų.

Vakar, kovo 14 d., užsienio pini-'
S kaina, perkant jų ne mažiau kaip
25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pingais šiaip:

BERLINAS,
kovo 14. —
Šiandie čionai pasklydo žinių,
jogei esą galimas daiktas, kad
Vokietija įteiks naujų pasiūly
mų talkininkams —• kontribu
cijos išmokėjimo
klausimu.
Žinios pasklydo po to, kai ta
po pranešta, jogei sekamą pėt
nyčią įvyks susirinkimas Vo-

Anglijos 1 svaras ................... $3.90
Austrijos svaras ..................
$024
Belgijos 100 frankų už........... $7.40
Danijos 100 kronų ............... $17.15
Finų 100 markių ................... $2.95
Francijos 100 frankų ........... $7.04
Italijos 100 lirų ...................... $3.70
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65
Lenkų 100 markų ............... $(U2
Norvegų 100 kronų ........... $16.17
Olandų 100 guldenų . ......... $34.25
šveicarų 100 frankų .......
$16.92
Švedų 100 kronų ............... $22.67
Vokiečių 100 markių.......... $1.65

/

Pagavo premjero Dato
užmušėjį.
MADRIDAS, kovo 14.— Vie
tos policija šiandie
areštavo
vieną Antaneo Petro.
Sako,
kad tai esąs tas pats žmogus,
kur praeitų seredą nužudę Is
panų premjerą Eduardo Dato.
Areštuotasai, girdi, jau prisipa
žinęs. Policija sako, kad jisai
esąs anarchistas.

■■

Lietuvos trumpiausiu laiku ir yra tuoiaus pri
statomi paėmėjams per Lietuvos Prekybos ir
Pramonės Banką, kurs yra didžiausiu Lietuvos
banku ir turi savo skyrius didesniuose Lietuvos
miestuose. — Pinigai r/ra siunčiami trejopu budu: 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’ nedėliomis.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
1739 South Halsted Street,
Chicago, HL •

NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuvos Laisves Paskola.
(Tąsa).
7. SHENANDOAH, PA. APSKR. (16 stočių)
Kvota $400,000.
Stovis vasario mėn. 1 d. .. $46,214.62
Skirtumas apie .... ............... 353,785.38

Cumbola
Frackville
Freeland
Girardville
Gilberton
Hazleton
Kulpmont
Mahanoy City
Minersville
M t. Carinei
New Philadelphia
(Silvcr Crcek)
Pahnerton
Shenandoah
Shaniokin
St. Clair
Tama<[ita
Be Stočių

1,000.
10,000.
5,000.
10,000.
10,000.
7,000.
2,000.
80,000.
50,000.
30,000.
30.000.

300.00
625.42
704.06
1,620.00
1,752.40
1,670.00
228.60
4,610.00
1,420.00
8,143.74
5,682.14

Grand Rapids, Mich.
Saginaw, Mich.
Youngstovvn
Bo^ Stočių

7,220.001 ■
100.00 I
1,036.00 1

60,000.
2,000.
10,000.
103,000.

Isivalykite savą kraują.

$400,000.
$85,876.24
Pavieniai Lietuvos Misijai pridavė $61,302.49
III. Imant apskričiais, paskolos rezultata':
Stovis
Nuošimti j,
Paskirtos kvotos
Chicagos apskr. 520,451.93
52%
Bostono apskr. 280,788.16
49%
232,088.70
3)
202,426.03
D
96,173.97
85,876.24
6) Clevelando
66,759.81
7) Wilkes Barre
46,214.62
«) Shenandoah
Pittsburgh
60,164.99
10) Liet. Mis. Raštine 61,302.49
Stotiems ncpriskaitytų 6,350.40*

511.20
15,986.34
Bendrai
$1,667,597.34
891.00
IV. Paskolos upelis menesiais:
652.70
1920 m.
1,113.30 Sausis
Vasaris
Kovas
$46,214.62
$400,000.
Balandis
Gegužis
8. CHICAGO, ILL. ir VISI VAKARAI (50 st.) Birželis
Kvota $1,000,000.
2,000.
100,000. i'
5,000.
10,000
5,000.
61,000.

Stovis vasario mėn. 1 d. .. $520,457.93
Skirtumas apie ................... 479,548.07

CHICAGO:
i
155,000.
Bridgeport (4)
Petkus
Elias
Šatkauskas
Lietuva
Town of Lake (3 stotys) 160,000.
Viscount
Baltutis
Draugas
18th ir Union Avė. (2 st.) 90,000.
Dargis
Andrulis
West Side
80,000.
Krotkus
North Side
35,000.
Rugienius
Jovaišas

Roseland
40,000.
Kuizin
West Pulhnan
10,000.
Kim. Paškauskas
P. Baltutis (iš įvairių st.)
8,000.
St. Charles
Spring Valley ir
10,000.
apielinkes
30,000.
VVaukegan
Kansas City, Kaus.
8,000.
2,000.
So. Englewood, III.
St. Louis Mo.
5,000.
5,000.
Seattle, Wash.
2,000.
Tilden, III.
5,000.
So. Omaha, Neb.
1,000.
Milburton, Ok.
3,000.
Aurora
3,000.
Beloit, Wis.
30,000.
Cicero
Clinton, Ind.
2,000.
10,(M)0.
Chicago Hts.
E. St. Louis
8.0(X).
10,000.
Gary, Ind.
20,000.
Ind. Harbor, Ind.
30,000.
Kenosha, Wis.
2,000.
Kewanne,
15,000.
Melrosc Pk.
10,000.
Mihvaukee, Wis.
20,000.
Rockford
8,000.
Rockdale
2,000.
Rhinelander
20,000.
Racine, Wis.
20,000.
So. Chicago
10,000.
Sheboygan
10,000.
Springfield
5,000.
Thorp, Wis.
12,000.
Westville (2 stotys)
Worgan
Gladkauskas
1,000.
La Šalie, III.
5,000.
San Francisco
10.000.
Sioux City, la.
8,000.
Los Angeles, ('ai.
20,000.
Be Stočių

Kolionijos Vardas
Akron
Cleveland
Cohrmbus
Cincinnati
Dayton (2 st.)
Kun. Cibulskas
Dambrauskas
Detroit, Mich.

80,000.

$1,158,949.00

(pirmiau vadintas Severo Kraujo
valytais) yra tam tikras atmainą
padarąs vaistas, kuris duos nau
dingą atmainą, taip reikalingą jusu
systeme. Pagelbės sutaisymu nenaturališko stovį irgelbes regulavime organizmo. Tikras vaistas d61
gydymo odos išmetimu,
Prekė
$1.26. Aptiekuose.

WaulBganū
Lietumi-

27 981 98 “V0giminėms LIETUVON,
58.222.70 j kreipkitės j J. E. Bruževi-

47,477.26 čiaus aptieką:
86,928.761
WAUKEGAN
$151,086.45

Sausis 1921 m. 57,561.89
Viso labo bendrai.............. $1,667,597. 34

21,510.00

b) Puses kvotos ir toliau pasiekusios:
msterdam, N. Y., Bronx, N. Y., llcrki-

33,604.90 incr,

J. Y., Linden, N. J., Niagara Falls, N. Y.,

25,281.00

2,900.00
5,950.00
1,955.00

4,051.25
7,255.00
1,060.00
3,707.24
700.00

k, N. J., Thompsonville, Conn., Stamford, Conn., Athol, Mass., Greenfiekl, Mass.,
Le\viston, Me., Manchester, N. H., Northampton, Mass., Pittsfield, Mass., Rumford, Me.,
Gardner, Mass., Wcstfield, Mass., Trenton, N.
J., Braddock, Penu., E. Vandergrift, Pa., Cle
veland, Ohio, Chicago: Tovvn of Lake, Bridgeport, North Side, Brighton Park, Roseland, Beloit, Wis. Cicero, III., E. St. Loiits, 111., Gary,
Ind., Ind. Harbor, Ind., Kenosha, Wis., Melrose Park, III., Mihvaukee, Wis., Bacinc, Wis.,
So. Chicago, III., St. Louis Mp., Sioux City, la.
Chicago Apskr.

VI. Stambiausi skolintojai ($1000.00 i.r vir
šaus) buvo sekančios organizacijos, draugijos ir
1,425.00 atskiri asmens:
Vieta
Suma
2,350.00
Vardas
291 8th Avė., N. Y. City. $10,000.
24,778.14 Atsta. B-vė
S.L.R.K.A. Cent. 222 So. 9th St., Bklyn. 10,000.
4,450.00 šv. Kaz. Dr. 152 Forbcs St., Amster. N. Y. 1,000.
Baltrūnas J. 1707 S. Halsted St., Chgo, III. 1,000.
8,282.25 Krukonis, N. 1810 S. Pcorią S t., Chgo, 111. 1,000.
14,801.50 L. U. Kl. 324 Thompson Av Donorą, Pa. 1,000.
Watcrbury, Conn. 2,500.
20,916.19 Liet, I Sūnų Draug.
Waterbury, Conn. 1,000
Bašinskai, J. i
10,990.13 Liet. Pol. Uk. Kl„ AVaterbury, Conn. 1,000.
S,957.30 Šv. Stanislovo Draug Waterbu.ry, Conn. 2,000
Waterbury, Conn. 1,000.
3,062.04 Mičiųta, Kazys,
Md. 10,000.
:
1,210.00 Lietuvos Prekybos B-vė.,Baltimore,
702.08 Cibulskis, Pranas, New Haven, Conn. 1,000.
Ncvv Haven, Conn. 1,000.
16,334.86 Šileikis, Pranas,
Chicago, III. 1,000.
12,140.00 Lukoševičius, Jurgis,
2,855.20 Simano Daukanto Draug Chicago, III. 1,000.
Shenandoah, Pa. 1,050.
2,658.00 Rutkauskienė, Vik.,
1,502.25 Liet. Uk. Pašelp. KL, Worcester, Mass. 1,500.
Šv. Kazimiero Draug., Worccster, Mass. 1,500.
'lai toli dar nevisi.
4,374.00
1,050.00
Sąskaitas suvedus, kili bus papildomame
100.00
sąraše.
1,821.83

5,955.00
1,250.00

.. $85,876.24
.. 314,123.76

Kvota
20,000.
90,000.
5,000.
5,000.
25,000.

198,309.16
220,818.45
196,992.30
177,116.73
117,202.16
248,510.20

V. Vardai atsižymėjusių kolionijų, ką už
baigė paskirtas kvotas arba netoli užbaigimo.
21,805.00
a) Užbaigusios kolionijos:
21,113.25
yVorccstcr, Mass.
Patcrson, N. J.
26,103.00
Harrison ir Kcarny, N. J.

9. CLEVELAND, OHIO, APSKR. (10 stočių)
Kvota $400,000. 1

Stovis vasario mėn. 1 d.
'Skirtumas apie ---------

S

PHARMACY,
1005 Marion Street,
Waukegan, Iii

8,026.16

$520.451.93

$1,000,000.

evera’s1
BlodaI

172,821.79 Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

Liepos
Rugpdutis
Rugsėjis

60,000.

Rrighton Pk.

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

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

1920 m.

27,220.00
• 2,950.00 Lapkritys
52,830.00 Gruodis
630.00

72,398.70

11 ,... ........................

Severo;. Gyduoles, u
šeimynos sveika t

Stovis
44,963.25
450.00
600.00

2,580.00
750.00
26,140.74

VII. Liet. Bonai ir pinigai už juos
Paskolos stotims duota dėt parda
vinėjimo (išskaičius sugrąžintus iki
1 d. vasario š. m.) ..............
1,745,100.
Išimta iš apyvartos ir pinigai už
statyta V. Iž..................
1,000.

Pardavinėjimui lieka už 1,744,100.
Už realizuotus nominale kaina L.
bonus iki 1 vas. š. m. apturėta pini
gais, Am. bondsaijs sykiu su įmokėjimais ir primokejimais .... 1,667,597.34
Už prinokusius Am. bondsus su
kupons ...........................
L500.74
Nuošimčių už laikymą bankuose
pinigų ................................................ 9,648.74

Bendrai
(Bus daugiau).

1,678,746.64

Pinigai is
Rockfordo
Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galimi tiesiai
siųsti per S. >jT. Petrau
ską, Rockford Reni Estate & Loan Co.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.
Rockford, III

Kenoshos
Lietuvon
Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais ar draf-l
tais.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už* pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir
teisingo patarnavimo,
Kreipkitės pas-*

A. Pakšys
220 Milwaųkee Avė
Kenosha, Wis.

Utarninlias, Kovo 15 d., 1921
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inigai
Lietuvoje

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo pranešimą

iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko, kad siųstieji
iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as
menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.
Pinigus gavo:
P. Baranauskiene
J. K rūkas
P. Rašinskieno
O. Balčiūnienė
U. Grilevičienė
O. šalaševičienė
Z. Klovaitė
P. Mejieriui
M. Viskontienė
O. Petrakienė
P. šveistienė
J. čėpla
K. Krakis
K. Smolskis
A. Stcpanauskis
A. Dakanavičia
K. Juknevičiene
M. Sabačauskas
E. Ramašauskienė
E. Čepienė
Z. Ančičei
M. Kratyčiai
R. Sabašauskienė
0. Sakalauskienė
U. Balnaitienė
E. Sabaliauckienė
A. Venckus
0. Opulskienė
B. Jasinskaitė
A. Vegienė
J. Mažeika
O. Gudaičiuto

J. Vaivadienė
P. Kuprešenkienė
M. Tekorius
T. Daujotienė
K. Juzenienė
L Staniukinas
J. Makarevieius
A. Lvanauskis
J. Rasickis
J. Kulikauskaitė
P. Gaidjurgienė
U. Pašakamis
S. Čekienė
K. Butkus
P. Butkus
P. Mežutavičia
J. Baltremui
J. černauckiutė
R. Trijonaitė
A. Bražas '
A. Bražas
A. Bražas
A. Andrijautis
A. Andri j autis

E. Količienė
J. Louis
E. Raudienė
O. Juškeliutė
J. Kiserauskis
M. Grinienė
P. Bagdonienė
J. Skirka
P. Mikutis
L. Tauriskiene
P. Giedraitis
J. Fakienė
V. Vičas
J. Duseika
J. Tamulis
J. Bakutis
P. Boninas
A. Lalaitė
F. Tamašauskas
J. Leonas
J. Misevičė
T. Miiuškiutė
V. Balčaitis
M. Kaminskienė
J. Kaušis
A. Juškevičius
A. Zolpiui
O. Danielienė
L. Alšauskas
' J. Auputienė
J. Pi lipančius
J. Ncvinskiene

K. Budraite
J. žilinskis
A. Kizekauskieno
K. Pukauskis
J. Vaištaras
V. Mikulckienė
A. Visockaitė
M. Kurtiniutė
T. Juškus
* K. Juškus
O. Mičiokevičienė
J. Pocevičia
J. Šepučiui
M. Verpacinskiutė
M. Mešenas
B. Kazlauskienė
F. švomboris
M. Pacai či u s
D. Plariška
P. Sakalauskas
V. Petraitis
<.S. Jukšaitis
O. Galvanauskicnė
O. Rudienė

Jucienė
šlančauskas
Bružas
Grušienė
Bagdone
Putlinas
Kimčius
S. jGlazauskis
B. /Beržauskis
D1 Vaiskia
J. i Kvedcricne
M. Lingis
R. Norvaišienė
J. Navickiutė
M. Krasauskis
J. Jucius
M. Kuricnė
M. Virbickikci
S. Urbonavičaitė
A. Juška
V. Stulginskienė
A. Grikša
J. Kasiulis
U. Venckienė
A. Paulauskienė
A. Vilkas
K. Arlauskis
P. Saulalaitė
T. Rimgaliene
J. Sadauskis
V. Kizauskis

P.
M.
A.
O.
V.
J.

J. Augustavičius
F. Balsevidi'us

J. Simokaitis
J. Lileikis
O. Ginei liene
P. Pilučkicnč
J. Sudžis
J. Paulikiėnė
O. Vcnclauskienė
B. Kerpnė
J. Vištartas
I. Bartašius
A. Stelmaka
B. Davnis
P. Barkauskas
M. Konstantinavičiene
O. Slunčicnė
S. Matužailė
J. žemaitis
J. Karvclevičius
E. Staugailicnė
V. Kvietkauskienė
O. Dinapaitė
A. Bckašis
E. Stonienė
E. Valantinikė

' r®

KVITAI SU PAĖMĖJŲ PARAŠAIS RANDASI “NAUJIENŲ”
OFISE.
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke dabar jau esanti už
vesta geresnė tvarka, ir jis galįs greičiaus išsiųsti gaunamuosius
per Naujienas pinigus į vietas. Lietuvos paštas taipgi geriaus be
sitvarkąs. TODĖL PINIGAI DABAR JAU GREIČIAUS NU
EINA.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius dabar siunčia pinigus Lie
tuvon ir
•
KABLEGRAMAIS.
Kablegramai paprastai nueina į Kaunu į porą dienų, o iŠ Kau
no pinigai gali nueiti vieton į savaitę laiko ar kartais ir greičiaus
po to kaip kablegramas pasieks Kauno.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius pardavinėja savo draftus,
išmainomus Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banke Kaune ir jo
skyriuose Šiauliuos, Panevėžyj, Raseiniuose, Virbalyj, Marijampolyje.
Važiuojantiems Lietuvon geriausias ir rods vienutinis būdas
vežties pinigus yra išsipirkus Naujienų Bendrovės draftą. Kas
mano, kad nusivežęs Lietuvon dolerius, galės ten gauti daugiaua
auksinų, tas labai klysta. Už dolerius Lietuvoj bankai ir spekuliatoriai duoda mažiaus markių, negu jų galima gauti Amerikoj,
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriuje. Ąpie tai jau buvo pranešta
daugelio korespondentų iš Lietuvos. Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrius išmaino dolerius į markes (čekiais ar draftais) pagal
kurso, o ant didesnių sumų ir žemiaus kurso, jeigu tai tik yra ga
lima.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
1739 So. Halsted Street,
Chicago, Illinois.

S

NAUJIENOS, Chicago, UI
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Dantų taisymas
pigiomis kainomis
Aukso dantįs 22 Karat
$3 ir augščiau
Bridge Work
$4 ir augščiau
Platės $5 ir augščiau

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLY

1) R. B E R N
4558 So. Ashland Avė.,
Kampas 46th St.

ANTON FUERST and CO.
Parduoda namus, apsaugo
nuo ugnies
4153 W. 26 St.
2410 So. 52nd Avė

Phone Drover 266

JOFFEY’O
4625 So. Ashland Avė.
Atsakančios grojamos mašinos.
Columbia fonografai, deimantai
ir laikrodėliai.

no

n°.
fuj'J1

Jei norite turėti savo namą
išvedžiotą dratais per žmonės,
kurie pažįsta savo biznį yra da
lykas be baimės. Gali būti pa
daryta su daug mažiau triukš
mo ir šiukšlenimo, negu kad
jus turėtumėt namuose popieruotojus arba malevotojus.
Mes galime išvedžioti dratais
jūsų namą į dvi ar tris dienas
ir nepaliksime nei mažiausio
brūkšnelio ant jūsų ušoko ar
sienos.
Nėra šiukšlių arba jokių ne
parankumų jums ir kaina yra
daug žemesnė negu jus tikitės.
Mes galime ateiti ir pasakyti
tikrą kainą, jei jus norite.

Acorn Electric Co.
Elektros kontraktoriai
6031 So. Halsted St.
Phone Normai 2022
2662 Mihvaukee Avė.
Tel.: Belmont 1436

i LIBERTY BONDS
Mes mokame pilną marketų kainą
su nuošimčiu.
R. L POLLAK & CO.
1945 W. 47th St.
Atdara vakarais: panedėlyj, ket
verge ir subatoj iki 9 vai. vakare.

Ar Jūsų bankierius yra
Jūsų draugu? Jeigu jis nėra
jūsų draugu, negali būti jūsų
bankieriu.
The Cicero State Bank
stengiasi palaikyti draugiškus ryšius, kurie turi būti
tarpe bunkerio ir
rio.
Delei draugiškų patarimų
— ateikite pas mus taip tan
kiai kaip jus galit.

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

“13 metų nuolatinio
bankavimo”

JAN GLOMB
Peveikslų galerija.
Geriausias darbas, už žemiausių
kainų.
1916 W. 21st St., netoli Robey St.
Chicago, 111.
Halsted netoli 63-os gatvės

Pinigų indėj imo klausimas
pas darbininkus Amerikoj yra
pasidarė labai svarbiu.
Daugybė darbininkų, ypač Lie
tuvių ir kitų ateivių, susitaupę
banke iki tūkstančio ar antro doIfnuo pinigų, nori su tais pinigais
umu laiku padaryti antra tiek
pinigų. Tą jų norą žino dauge
lis įvairių išnaudotojų ir papras
tai dideliais prižadais didelių pel
nu išvilioja iš žmonių jų sunkiai
sutapytus tūkstančius.
Pastebėtina, kad paprastas
darbininkas labai nori ištraukti
savo tūkstantį iš banko, jeigu
jis turi užtikrinimą, kad su jo
ištrauktais iš banko pinigais jis
Skoliname Pinigus
uždirbs tik kokią porą procentų
Ant užtikrintų savasčių, prirengtų
daugiaus negu banke.
ir statomų.
Bet jeigu ateina pas jį kokios
MADISON IR KEDZIE
nors aliejaus kompanijos serų
STATE BANK
\ Narys Federal Reserve System
pardavinėtojas ar kokios kitos
3131 W. Madison St.,
Chicago.
neišaugusios dar kompanijos
Tel.: Kedzie 3980.
Atdara visa diena: Sub., ir Utamin- agentas ir prižada nebūtus pel
ko vakarais nuo 6 iki 8 vai.
nus ar pinigų padvigubinimą ar
. patrigubinimą į trumpą laiką,
Phone Canal 5496
tai tada darbininkas lengvu buIlankan
Jewelry
'
du ir mielai persiskiria su savo
and Graphaphone
tūkstančiu ir paprastai jo nie
Co., Inc.
Mes pritaikome
kad daugiaus nemato.
akinius moksliš
Į Tas nereiškia ir negali reikšti,
kai. Columbia gra
fanolas ir rekor
kad darbininkui negalima butų
dai.
pinigų indėti saugiai ir gauti di
2209 W. 22 St.
netoli Leavitt.
desnį nuošimtį. Tik indedant
pinigus darbininkui žmogui rei; kia būtinai gauti bešališkas pa
Atydos!
Ar jus turite šeimyną? Jums yra tarimas apie perkamųjų šėrų ar
sunku gauti kambarius? štai yra jū bonų vertę.
sų gyvenimo proga. Mes parduo
Mums rodos, kad kiekvienas
dame mūrinį namą, iš kurio galima
padaryti 3 pagyvenimus. Visi įtaisy geras bankas turėtų atkreipti di
mai užmokėti. $400.00 pinigais, liku delę domą į savo depozitorių inr
sius lengvais išmpkėjimais. Delei to
vestmentus ir duoti jiems teisin
lesnių informacijų kreipkitės.
1653 W. 47 St.
gus patarimus ir bešališkus nu
rodymus apie Šerus ir bonus. Mu
DAŽAI — DAŽAI — DAŽAI
Kiaušiniams dažai, kokius naudojot su bankai, deja, iki šiol tą sri
Lietuvoj. 8 gražausių spalvų; nudžiusta į 1 minutą. Pirkit anksti. tį buvo visai užleidę, besirūpin
■Vienintelė vieta Chicago, kurioj ga dami tiktai depozitų saugumu.
lit gauti.
žinoma, mes suprantame, kad
RED CROWN PHARMACY
4552 So. Ashland Avė.
bankas negali duoti nurodymų
kokius šėrus reikėtų pirkti, nes
iš tokių nurodymų gali išplaukti
visai bereikalinga atsakomybė.
Duok receptus išpildyti
Mokslą baigusiam Registruotam
Tačiaus bankai galėtų raginti sa
Vaistininkui
vo depozitorius, kad jie pirkda
LUCAS HANNEMA R. P. L.
10657 Michigan Av., kamp. 107 gt.
mi kokius šėrus ar bonus klaus
Įstaiga tyrų vaistų.
tus! savo banko informacijų apie
Tel.: Pullman 979.
tų šėrų ar bonų vertę.
Mes naudojame geriausios vertės
gyduoles ir musų kaina tokia že
Mes iš savo pusės Naujienų
ma, už kokią galima padalyt. Mes
ofise ir Biznio Apžvalgos skilty
apkainuojame jūsų atsilankymą.
se sutinkame duoti paaiškinimų
ir visokių mums gaunamų infor
Phone Canal 6254
macijų apie bile-kokius šėrus
ADOLPH L ZACHAREWICZ
ar bonus, koki gali būti pardažKostumcriškas Siuvėjas
Kepurės, pirštinės ir vyrų mažmo vinėjami visoj Amerikoj. Tas in
žiai. Valome, prosijame ir taisome. formacijas mes duosime visiš
2300 Sb. Leavitt St.
kai dykai kol tik tas bus gali
ma.
Tel.: Victory 2400
Compo-Board vietoje balanų
ir tinko.

Geo. Green Lumber Co.
22-os gatvės tiltas.
Tel. Canal 2975—2976

Just

WHISTLE
Chicago

WHISTLE BOTTLING CO.
1901 W. Rooscvelt Rd.

Mokinkis Modelių
Braižymo
Naujas
Europos žemlapis
su

Lietuvos Rubežiais
Kokie buvo prieš taika
Lietuvos su Rusiją
Parodo

Naują Europos
Padalinimą
Kaina 35c
Bet dabar mes pardavinoši
me atpiginta kaina—
tik po 25c.

Reikalaukit tuojau

Naujieny Knygynas
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

PINIGU INDĖJ1MAS

ir
PASIDARYK SAU
DRAPANAS
Tai yra lengva, per musų ži
novų nurodymus, dėl paties sa
ve arba kaip ir profesijon.
Reikalauk knygelės “O”

Master System School,
STATE-LAKE BLDG.,
KAMPAS STATE IR LAKE
GATVIŲ
*^111—1 IIIIMMmBBmMI—Tn--------

U. S. ARMY & NAVY KRAUTUVĖ
Pilniausia armijos stako.
1628 West 47-oh gatvės
Kampas Marshfield Avė.
6250 Archer Avė., Argo, III.
9309 Cottage Grovo Avė.
Pusvilnonės pančiakos ............... 25c.
Vilnoniai Armijos marškiniai.... $3.95

A. C. Flynn Heating Co.,
6402 So. Ashland Avė.
Phone Prospect 836
Garu, karštu vandeniu ir karštu
oru šildymas. Nauji šildomi pe
čiai įvedami, Seni šildomi pečiai
pataisomi.

Kokios pramonės pasi
taisys pirmiausia?
Klausimas, kokios pramonės
pirmiausia pasitaisys, rupi vi
siems, ypač darbininkams. Į šį
klausimą keletą sykių jau ban
dėme atsakyti, ir dabar galime
patvirtinti, kad tos pramones
pirmiausia atsigaus, kurios pir
miausia nupuolė, ir tos labiaus
nukentės, kuriose iki šiol kainos
tebėra augštos ir išdirbimų per
viršis nesimažina.
Iš įvairių pramonių, musų nuo
mone, sekamos yra perėję sun
kiausi laiką ir neužilgo pradės
ar jau pradeda atsigauti :•—
Avalo ir batų pramonė,
guzikų,
keninių tavorų,
chemikalų ir rūgščių,
drabužių,
cukierkų,
kondesuoto pieno,,
vario produktų,
bovelninių tavorų,
kailių,
pančekų ir mezginių,
odos,
lentų,
popierinių skrynučių,
laivų statymo,
šilkinių tavorų,
skerdyklų ir mėsos,

BUSINESS
tairų,
lagaminų,
vilnonių tavorų.
šitos pramonės betgi sudaro
tik nedidelę dalį pramonių. Dau
guma įvairių pramonių dar vis
neperėjo sunkiausio laiko ir dar
toli toms pramonėms atsitaisymo laikas. Tų pramonių darbi
ninkai dar gali susilaukti algų
numušimo, jei iki šiol dar jų al
gos dar nebuvo numuštos.
Iš pramonių, kurios dar neper
gyveno blogiausio laiko, pažymė
sime šias:

malevos,
popieros,
grindimo materiolų,
pertūmų,
fonografų,
pianų,
plumerystės daiktų,
žiedimo,
spaudos ir knygų leidimo,
geležinkelių intasymų,
refrigiratorių,
kelių taisymo įrankių,
stogų materiolų,
kaliošų,
pečių,
tabokos,
žaislų,
traktorių,
rašomųjų mašinėlių.

Bondsai
Vakar New Yorko biržoj, Liberty ’Bondsų kainos buvo seka
mos : .
Liberty 3^2 nuošimčių—$89.94; pirmos pakolos 4 nuošimčių
— $86.94; antrosios paskolos 4
nuošimčių — $86.50; pirmos pa
skolos 4*4 nuošimčių — $86.88;
antrosios paskolos 4 Vi nuošim
čių — $86.68; trečios paskolos
4*4 nuošimčių — $90.22; ket
virtosios paskolos 4 ]/i nuošim
čių — $86.78; pergalės paskolos
4% nuošimčių —- $97.12; perga
lės paskolos 3% nuošimčių —
$97.22.

Marketo Kainos

Visą šią savaitę
COME BACK TO ERIN
KITĄ SAVAITĘ

saliniai vištukai 32c.; gaidžiai
20 ir 21c.; antys 36c.; žąsys 28c.
Bulvės — šiaurinės baltos ap
valainos 100 svarų $1.20 ir $1.40.
Saldžiosios bulvės — $1.50 ir
$3.00 už hamperį'
Pupos — Rankoms rinktos
$4.50 ir $4.75, 100 svarų, rau
donosios $9.00 ir $9.25.
žali fruktai— Obuoliai $4.50
ir $6.00 už statinę; $2.50 ir $5.00 už dėžę; lemonai $3.50 ir $4.25 už dėžę; orančiai $3.00 ir $5.00 už dėžę; žemuoges $4.00 ir
$4.50 už 24 kvortų dėžę.

St Elmo
PRANEŠIMAS
Musų Draugams!
Jogei nuo 1-mos dienos
Lapkričio Nov.) 1920.
Musų Ofisas bus perkel
tas į naują vietą.
ZOLP ir BARČUS
4601 So. Marshf ield Avė.
Tek: Yards 145

Apie keturiolika ar penkioli
ka metų atgal ant Bridgeporto,
po No. 3616 So. Halsted St. p.
Povilas Leases atidarė mažą
dirbtuvę ir krautuvę drapaną.
Nors būdamas ant “Bridgeporto Lietuvos” rubežiaus, —
kadangi lietuvių kolonija abelnai iki ten tedalino, — vienok
tarnaudamas teisingai ir nebran
giai savo kostumeriams per tiek
metų p. Leases nepaliovė augin
ti ir didinti savo krautuvę ir
dirbtuvę. Dabar jis laiko pažy
mėtinai puikią krautuvę madin
gų ir gero materijolo drapanų,
vaikinam ir vyram, taipjau laiko
kelius kriaučius nuolatai dirban
čius ant užsakymų drapanas,
permodeliuojant išėjusius iš ma
dos ir panašius darbus.
Iš priežasties geros dirbtuvės
sistemos ir pirkimo niaterijolų
už “cash” sako jis galįs vėl siūti
ir parduoti drapanas už prieška
rines kainas. Tas parodo, kad
žmogus su kantrybe atsidėjęs
pasiekti pasisekimą by kokiame
biznyje niekuomet neapsivila. Jei
teisingai tarnauja žmonėms, kuo
ilgiau biznierius pasilieka ant
vienos vietos, tuo daugiau susida
ro savo rėmėjų ir gauna dau
giau žmonių pasitikėjimo. Tas
padidina^biznį savininkui, duoda
pasitikėjimą pirkėjams ir padaro
galimu parduot už žemesnes kainas. Povilas Leases yra pavyzdžiu biznyje visiems.

Phone Drover 215
S h a n k g
Music Store,'
Ėst. 191 2.
Fonografai,
re
•d
? kordai ir giojami grojikiiniai voleliai. I’i
nigais arba išmokėjimais
3527 So. Halsted St.

Vakar ant tūlų dalykų, Chicagos markete buvo sekamos
kainos:
Sviestas — Extra 481/aC.;
spaustas 50%c.
Kiaušiniai — švieži 31 ir 32c
ir paprasti švieži 28 ir 29 c.;
maišyti latuose 28 '/% ir 29 Va c.; NAUDOTO IR NAUJO LUMBERIO
PIGIAI.
extra sudėti balto medžio dėžė
Vėtros, rėmai langams, plalsteriui
se 37 ir 38 c.; purvinukai 28 ir lentelės,
stogui popiera.
29c.
CARR BROS WRECKING CO.,
3003-89 S. Halsted St.,
Gyva paukštiena — Kurkęs 40
Te!.: Yards 1294
c.; vištos 83^c.; pavasariniai
vištukai 33c.; gaidžiai 22c.; an
tys 36 c.; žąsys 16 ir 18c.
SKAITYKIT IR PLATINKIT
Negyva paukštiena — Kurkėš
X
52 ir 53c.; Vištos 32c.; pava-

Ar kenčiate nuo prasto
apetito, užkietėjimo ir tt.

Triner’s American
itAliilr of Bitter Wine

Kalėdų
dovanos

Parduodama visose
vaistynėse.
JOSEPTH TRINER COMPANY
1333-45 So. Ashland Avė.

Prirengta pas mus
Deimantai, laikrodė
liai, auksiniai — si
dabriniai — piaustystytas stiklas, HiiiMKiBiniiiianiii
French Ivory etc.
EXTRA IŠPARDAVIMAS
■
Siutų ir Kelinių
Henry Rhein, B Vėliausios
mados ir žemiausios Į
kainos.
Jewelry Store,
PAUL LEASES,
per 30 metų prie *
3616 So. Halsted St.
1536 W. 47th St.
Patėmysit didelį
laikrodį.
CTel. Normai 224. •
■ C. R. CLAUSEN
ENGLEWOOD THOR SHOP
Expcrtas Rupturų
John P. Sink, Joseph A. Huguelet.
Išdirbėjas
Elektros
namai, skalbimui maši
pagerintų
nos,
prosai, valytojai.
guminių
6007 So. Halsted St.
pančiakų;

2

diržų palai
kančių rup-

turą po ope
racijos; chi
rurgiškų 1
gorsetų; I
bresų
dcl
nenormalių kūno dalių, ir platės dcl Į
kojų. Specialė atyda dėl kūdikių.
Valandos nuo 1 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vak. i
6331 So. Halsted St., kampas 63 PI. 1
Phone: Wentworth 2679.

RAZDIK & CO.

Kolektavimas ir patikrinimas
REAL ĖSTATE
Paskola ir Insurance.
1826 S. Halsted St.
Chicago.
Tel.: Roosevelt 79G3

Phone Yards 987
D. LIPTSICH
Fashion Cloak Shop
Ploščiai, siutai, dresės ir veistis.
Jus gausite tavorą iš musų dirbtu
vės olsclio kainomis.
3401 So. Halsted St.

Phone Yards 1030
WM. S. BRONIARCZYK, PH. G
Aptiekorius
Receptai musų speciališkumas.

4459 So. Wood St.

Phone Boulevard 6878
(’ A. HOLZMAN
The National Raincoat Co. Not inc.
of Chicago

OLOWECKI’S
Music House

Guminių rūbų išdirbėjai
3631 So. Halsted St.

Mos turimo visus muzikalius in
strumentus: grafonolas, victro-

šita yra kokybės vaistinė.
Mes duodame tiktai GERIAUSIAS
GYDUOLES. Mes gvarantuojame
VISOKIUS savo pardavimus.
“MUSŲ SPECIALUMAS —
RECEPTAI.

las ir lietuviškus rekordus. Rei-

kalauk musų katalogo.

3417-21 So. Halsted St. Chicago
I

pasiklausk savo daktaro apie mus.

S. A. MANKOWSKIS

Jei tau reikia
GERO PLUM BĖRIO
Kreipkitės prie
JOHN KLEKER PLUMDING CO.
1707 W. 47th St.
Tel.: Yards 2308.
Visą darbą gvarantuojame.

Prescription Drug Store
Lietuviška Aptieka
2359 S. Leavitt St., kampas 24 gat.
Chicago, III.
Telefonas Canal 4946
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“ ADAM M. MACARUS
»
B

J

NOTARAS
«
3256 S. Wallace St., Chicago ■

Parduodu laivakortes,
J siunčiu pinigus į visas
Sugrįžk pas Erin
■j pasaulio dalis. ApdrauNational Teatre šią visą sa- » džiu, parduodu žemės ir
vaitę, bus lošiama airių komedi ■ namus, skolinu pinigus.
ja, drama, “Sugrįžk pas Erin”,
kuris kovo 17 d. išimtinai bus
lošiama Airijos naudai. Tikietus
pai’davoja draugija ir matosi,
kad bus susigrudymų National
teatre. Airių lošimai visuomet
perstatomi gerai 63-čia ir Hal
sted gatves apielinkėj, bet šisai
padvigubuos iš atžvilgio gero per
statymo ir kad tai daroma Airi
jai laisvės išgavimui.

Nejudamieji paveikslai

Yra labiausiai užtikiama
gyduolė.

vos” Itubcžio—P. Leases

pienininkystės pramonė,
vaistų,
dažų,
elektros intaisų,
mašinų,
sprogstamų j ų daiktų,
trąšų,
kalvių,
rakandų,
gaso intaisų,
stiklo produktų,
geležinių daiktų,
skrybėlių,
brangenybių,
lininių daiktų,
muzikos instrumentų, .
linoleumo,

Halsted netoli 63rd St.

REVIEW

žalios daržovės — Burokai
žemdirbystes įrankių pramone
$4.00 ir $6.00 už statinę: kopūs
alkoholio pramone,
tai $1.27 ir $2.00 už kreitą; mor
automobilių,
kos $3.00 ir $5.50 už statinę; žy
kepyklų,
\
duoliai kopūstai $2/00 ir $2.25
gėrimų,
už kreitą; agurkai $5.00 ir $5.plytų,
50 už dėžę; žalieji cibuliai $2.00
šluotų,
ir $2.25 už dėžę; salotos galvose
karpetų,
$3.50 ir $3.75 už kreitą; lapai
vežimų,
25c. už dėžę; grybai 65c. ir 75c.
registerių ir skaitomųjų
už svarą.
mašinų,
cemento,
indų,
Ant “Bridgeporto'Lietulaikrodžių,
bačkų,

NATIONAL TEATRE

■

įj

■
■
■

PADVIGUBINK
SAVO ĮEIGAS
įdėk savo sutaupintus pini
gus į musų 6% užtikrintus
Gold Real Estate Bondsus.
Maži savaitiniai arba mėne
siniai daliniai įmokėjirpai
nešantis 6%.

Julius Moli & Son
1319 Milwaukee Avė.

IHDBBSlBiHMBDflBBEBBHBai

Serai
Bonai
Kokia jų vertė?
Užklausimus apie
įvairių Šerų ir bonų
vertę dykai atsako
Naujienų skaitytojams
Naujieny Biznio Apžvalgos
vedėjas. — Nepirkite
šery ar bonu, nesužinoję
jy tikros vertės.

NAUJIENOS

I padarė sutartį su lenkais
pagal kurių Lietuvos ūkinin
MN LITHUANIAN DAILY NICW9
kų duona bus “legališku buPublish*d Daily *xcept Sunday by
th* Lithuanian n*w* Pub. c*., inc. du” gabenama į lenkų valdo
mą teritoriją.
Kditor P. Grigaitis
Lietuvos darbininkai ba
1739 SO? HALSTED ST.
dauja — bet tai kas iš to?
CHICAGO, ILLINOIS.
Telsphon* Canal 1566
Jeigu Lietuvos ūkininkų mė
Canal 576
są gali ėsti kiaulės, tai kodėl
jų duoną negali valgyti len-:
Subscription Katėsi
$8.00 per year in Cauada.
kai? Juk visgi yra žmonės,
$7.00 per year outside of Chicago,
$8.00 per year in Chicago.
ir krikščioniškas prisakymas
8c per copy.
Į liepia “alkanus papenėt”.
Entered as Second Class Mattor T » ._____ .
‘
yra
March 17th, 1914, at the Post Office | LletUVOS-gl
Valdžia
•f Chicago, 111., und«r th*
March 2nd, 1879.

act

of

Naujienos tina kasdien, iiskiriant
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago,
111. — Du Telefonai: Canal 1506 ir
Canal 576.
Uiaisakomoji Kainai

“krikščioniška”.

Apžvalga
IŠ SOCIALISTŲ TARP

Chicagoje — patui:

ūkiais apie šimtas mažųjų paliuosuojama nuo darbo ir
dvarelių. Nutarta perimti iš pasilieka namie. Bet per visr
dvarų miškai, pelkės ir van laiką ji gauna normalinę al
denys ir... beveik viskas. Že gą. Algą ji gauna iki kūdi
mės klausimo branduolys kiui nesukanka trįs menesiai,
PANEDELYS.
iki šiol dar nepaliestas. Iki kada motina turi sngrjšti
šiol dar neišspręsta kiek ir darbą. Laike tų šešių mėnePraeitais metais St. Seimo
kaip bus iš dvarų žeme ima I šių, kaip motinai, taip ir kū
ma, už mokesnį, ar be. Kaip dikiui teikiama medikais prie narys Sintanauskaš bandė su
organizuoti pas mus darbo feji bus duodama dirbti, nuo- žiūra.
mon ar nuosavybėn ir ko-i Prie dirbtuvės yra nedidelis, der. skyrių. Susirinkime jam
kiomis sąlygomis.
bot gerai įrengtas ligonbutus, buvo nurodyta, kad tokia or
“Žemes reformos komisi kur nuolatos būna gydytojas ganizacija yra nereikalinga,
nes jau gyvuoja profesinės są
ir slaugytojos.
rišę, bet matomai ir vilties
Kada vidurdienyj sustabdo jungos skyrius. Delei to klau
nustojo išrišti.
Pradžioje mos mašinos, darbininkai eina simo kilo didesnių ginčų, ku
taip aukštai pakilusi, dabar ! Į pigią valdžios valgyklą, ar riuose dalyvavo ir A. Rimke
ji visai žemai nutūpė, pavar ba kuriems tai labiau patin vičius. Pastarasis palaikė nuo
gusi, net savo galutino pro ka, pietauja gražiame kieme monę, kad naujos organizaci
jekto nesudariusi. Dabar ji atsineštais iš namų pietumis. jos visai nereikia. Tų ginčų
svarsto projektus jau iš ša
Paversdama seną vienuoly pasekmės tokios, kad Rimke
lies patiektus. Ir |ie iš sa ną į pavyzdingą dirbtuvę, val vičius dabar yra laikomas da
boklėj ir be reikalo gadina
lios pat iolctieji projek tui jau džia dėjo -visas pastangas ne

Kas Dedasi Lietuvoj

vistii

aiškini

kalba

apie

tai, pažeisti vienuolinio

gražios ar- valdžios duonų. Stebėtinai nai-

kad dvarininkams
reikia chitolduros. Puikios koplyčios
,
4.50
______
daugiau žemės palikti, kad pasiliko kaip jos buvo, tik ta
2J5
už imamą žemę jiem reikia po rūpestingai išvalytos. Vie
Berlino “Freibait” praneša,
.1.75
, 1.00 kad Šveicarijos socialdemokra
■užmokėti, kad tos žemės tie na galereja yra paverčiama Į
tegalės gauti, kurie turės pi
Chicagoje — per nelietojusi
tų partijos sekretorius gavo te
Viena kopija.... ..........
. ........ - 03 legramą iš Buenos-Aires, ku
nigų nusipirkti.
kitą į vakarinę mokyklą dar
Savaitei
18
“Aišku, kas tuos projek bininkams.
Mineliui ,
- , ,
r
75 rioje sakoma, kad Argentinos
tus gamina ir siūlo. Bet vis I Gatvė prie šios dirbtuves
partijos suvažiavi
Suvienytos* Valstijos* n* Chicagoj, socialistų
paitu:
aiškiaus darosi ir tai, kad yra ( papuošta gražiomis gėlė
mas nutarė pasitraukti iš An
Metams
$7.00
tie projektai ra n (ta krikščio mis, kurių kiekvienas gali pa
Pusei metų
4.00 trojo Internacionalo, bet dėtis
nių demokratų ir net liau- siskinti.
Trims mėnesiams
2.00 ne prie “trečio” Internaciona
Dviem mėnesiams
1.50 lo. o prie tų socialistų, parti
Išdirbti kareivių uniformas
Vienam mėnesiui
,75
jų. ‘įsitikinusių’ gynėjų. Vis toje dirbtuvėje valdžiai a Išei
jų, kurios susivienijo Vienuos
Lietuvon ir kitur užsieniuoMl
aiškiau darosi, kad Seimo na $8.00. Kadangi produkcija
konferencijoje.
(Atpiginta)
Metams_______ _ -........ T------ , $8.00
šeimininkams terūpi sukur didėjo, o. armija nuolatos yra
Pusei metų .......
4.50
ti Lietuvoje stambesniųjų mažinama, daroma pienų pra
Anglijos
nepriklausomoji
Trims mėnesiams________ __ 2.25
ūkininkų stipri klasė ir ja dėti sinti ^drabužius ir civili
darbo partija priėmė rezoliu
Pinigus reikia siųsti palto Money
paremti Lietuvoje klerikalų niams žmonėms. Steigiama čcciją, kurioje sakoma, kad są
Orderiu, kartu su užsakymu.
viešpatavimą. Kas galų gale verykų dirbtuvė ir pradėta iš
lygos įstojimo į “trečiąjį” In
bus su dauguma dvarų dar dirbinėti armijos triubas, ku
ternacionalą yni nepatenki,-'
bininkų įr nuskurusių ma rios pirmiad buvo importuo
nančios. Maskvos Internacio
žažemių, ką jie dirbs ir kuo jamos.
nalo vadai reikalauja, kad
“Darbininko” korespon darbininkų judėjimo taktika mis, apie tai jie mielai už Meksikos Darbo Federacijos
dentas F. Virakas nesenai butų vienoda visoms šalims, miršti visai.”
prezidentas Lilis Morones yra
nežiūrint
to,
kad
sąlygos
kiek

rašė iš Lietuvos:
Pasirodo tuo būdu, kad že generaliniu direktorių valdžios
vienoje šalyje yra skirtingos. mes reformos srityj ne tiktai dirbtuvių, Jis daugiausia ir
“Kuomet
, ūkininkai, Nepriklausomoji darbo par nėra “viskas padaryta”, bet be prisidėjo prie tų dirbtuvių so
anot p. Martyno Yčo pra tija išreiškia tą nuomonę, kad veik nieko ne ra padaryta, cialinio, mechaninio ir finan
nešimų, veršiena kiaules Internacionalas gali būt suor Krikščionys demokratai, kurie sinio pasisekimo, šios dirbtu
ganizuotas tiktai tokiais pa
šeria, tai Kauno darbinin matais, kad kiekviena Interna kontroliuoja Šeinių ir valdžią, vės vedėju yra Angel Zaniora, prigelbiainas entuziastingo
kai ne tik mėsos, bet nei cionalo sekcija pati sprendžia visai užmiršo tuos prižadus,
kuriuos jie davė žmonėms Sei štabo. Dirbtuvė yra Meksikos
duonos plutos neturi už apie savo šalies politiką.
mo rinkimų laiku. Bet žmo miesto prieiniestyj Tacubaya.
tektinai, nei tiek kad ver
Reikia pamatyti su kokiu
nes turi ne taip trumpą at
kiantį iš alkio dukikį nura-1 “Trečiojo” Internacionalo ša mintį, kaip klerikalai.
rupestingumu
tos
indionų
mergaitės dirba tose dirbtu
minti.... Tokių darbinin lininkai Seinos departamente
vėse, kaip tobulai yra jų iš
kams skriaudą daro ūki
dirbiniai ir kaip puikiai su
ninkai, bet ar jie vieni kal Paskutiniais rinkimais komu
tvarkyta yra visa dirbtuvė. Ir
ti ar gal yra ir daugiau nistuD Internacionalo šalininkai
svarbiausia tai, kad tai yra
buvo paėmę viršų Seinos de
kaltininkų, tai jau patys partamente (Paryžiuje) ir po
nuopelnas pačių meksikiečių,
nes jokis svetimšalis neprisispręskite.” (ižur. “Darb.”, to suorganizavo revoliucinius
PAUL HANNA
[Federuotosios Presos koresp.]
vasario 19 d. 1921 m.)
profesinių sąjungų komitetus,
MEXICO CITY. — Vienoje
kad jų pagelba užkariavus
“Darbininkas” yra kleri darbininkų judėjimą. Bet jiems ilgų galerijų seno vienuolyno LSS. 4tos ir 22ros Kuopą
kalų organas, o jo korespon tatai nepasisekė. Vasario 14 d. aš mačiau 400 indionių mo auka Lietuos Socialdedentas Virakas — ištikimas įvyko
rinkiniai į
Paryžiaus tery, susilcnkuisiij prie deme
mokratams &auta.
klerikalų agitatorius. Taigi darbininkų biržą, Komunistai tra varomų mašinų, kurios su
negalima ‘įtarti, kad augš- tapo pergalėti 243 balsais prieš siuvi nėjo armijos uniformas Drg. St. Strazdas Chicagoj
— po 1,000 į dieną.
Čiaus paduotieji žodžiai bu 224. Darbininkų birža tuo bil Kitoje ilgoje, saulėtoje ga- gavo iš Kauno nuo “Socialde
tų “bolševikiškas išmislas”. du paliko Longuet frakcijos lerejoje to paties vienuolyno aš mokrato” šitokį laišką išsių
Jie pasako labai skaudžia Reikia pastebėti, kad Pary mačiau kitas sėdinčias prie sta vasario 14 d., 1921 m.:
Gerbiamasis drauge!
tiesą apie Lietuvą.
žiuje yra Francijos komunis mašinų moteris, gaminusias
Šiandie gavome draugų au
kareiviams skalbinius. Kitoje
Lietuvos ūkininkai mėsa tų judėjimo centras.
buvo gaminami apsiaustai, dar kas sumoje 5710 auk., sudėtas
kiaules šeria, o darbininkai
Lietuvių Socialistų Sąjungos 4
kitoje — blauzdinės.
ŽEMĖS REFORMA
nė duonos pakankamai netu
ir 22 kuopų. Tardami nuoširLIETUVOJE.
Daugiau
kaip
1,200
moterų
ri- .
džiausį ačiū už taip nemažą
ir vyrų dirba šioj keisčiausioj auką, šiuonii prašome draugo,
Bet kokia bus Lietuvos Kovo 10 d. mes išspausdi ir labiausia patraukiančio)
musų vardu, pareikšti tai iš
darbininkų padėtis dabar, nome Lietuvos Ministerių Ka dirbtuvėj, kokių aš mačiau. vardytųjų kuopų draugams.
bineto reikalų vedėjo atsaky Tos mergaitės vidutiniškai už
kuomet Lietuvos valdžia ap mą
detroitiečįams.
Žemės dirba į dieną 6 pesus, kas yra Musų atkakliose apystovose
siėmė pristatyt duoną lenkų klausimu tenai pasakyta tarp
draugų aukos yra didelė mums
labai geru uždarbiu Meksikoj. parama ir duoda progos pa
valdomam Vilniui? Jie tu- kitko štai kas:
Darbo diena — astuonios va
švęsti daugiau laiko kitiems
rėš duonos dar mažiau, jiems
landos.
srityj
“žemes
reformos
i
teks badauti dar labiau.
Kaikurios čia dirbančių mo musų darbams.
padaryta viskas kas buvo
Delei pasiuntimo nekuriu
terų yra vedusios ir turi vai
Duonos Lietuvoje yra dau- galima padaryti.”
kų. Kitoj dirbtuvės smagioj musų draugų Amerikon mu
Dabar
pažiūrėkime,
kas
iš

giaus, negu kurioje kitoje
galcrcjoj aš Mačiau desėtkus sų buvo nekartą tartasi. Ta
tiesi)
yra
nuveikta
toje
sri

šalyje. Duona buvo jai svar
tų vaikų. Jie buvo nuo trijų sai klausimas kol kas palik
tyje. Kauno “Socialdemokra menesių iki trijų metų am tas rišti artimiausiai konferen
biausia daiktas, kuriuo gali tas”, kalbėdamas apie Steigia
žiaus.
Kaikurios jų miegojo cijai. Manome, kad šiek tiek
ma pakreipi savo pusėn vil mojo Seimo darbus, rašo:
švariuose lopšiuose, kiti gi pasiliuosavus nuo einamųjų
niečius ir atsiginti nuo Želidarbų ir gavus konferencijos
“Va skaudžiausia Lietu žaidė ant minkštų kaurų.
M •
t *
gowskio. Bet Lietuvos ūki vos darbininkams ir maža Tris kartus Į dieną (t) vai
ninkams buvo perilgu laukti, žemiams žemės klausimas, kų motinos yra paprašomos
kol išbadėję vilniečiai išvys musų krašto ateities pama apleisti savo mašinas, kad pa Linkėdami draugams ge
riausios kloties, dar kartą reiš
lenkų banditus, kad gavus tas. Krikščionys įėjo Sei penėjus vaikus.
nuoširdžiausi musų ačiū.
pavalgyti Lietuvos duonos. man garsias dūdas pūsda Visi dirbančių šioje dirbtum kiame
Su draugiškais linkėjimais,
vėje moterų vaikai yra rėdo
Jie norėjo parduoti savo mi, bubnus mušdami. Ant mi valdžios, kuriai ir priklau
“Socialdemokrato” Admin.
didžiausio jų bubno buvo
duoną kuogreičiausia. Ir jie, užrašyta: žemes reforma. so tos dirbtuves. Kas ry
(Pasirašo:) J. Žukauskaitė
K. Bielinis:
dar beeinant mūšiams tarpe Žadėta tuojau atimti dvarus tą, kada moterįs palieka juos
Lietuvos kariuomenės ir Že- iš dvarininkų ir apdalinti vaikų kambaryj ir nueina
ligovvskio legionų, ėmė šmu- žeme vargingą biednuome- dirbti, vaikai lieka išmaudo- Dainininke Kemptonienė mirė.
Jcnnie G. Kemptonienė, 78
mi, apžiūrimi daktarų, pasve
geliuoti duoną į lenkų pusę. nę; žadėta sukurti jiem riami
ir aprodomi naujais dra metų amžiaus, kuri apie pen
Ūkius. Kas padaryta? Išlei
Šmugelis tečiaus yra nepa sta
keletas laikinų ‘įvedamų bužiais. Senesniems vaikams kiasdešimts metų atgal buvo
togus dalykas — surištas su
plačiai žinoma dainininkė kaip
jų’ įstatymų žemes pirkimą- maistą duoda valdžia.
mėnesiams
prieš Amerikoje, taip ir Europoje, šį
rizika. Kad tą nepatogumą pardavimą suvaržyti. Paim Trims
prašalinus, Lietuvos valdžia ta ir išskirstyta mažais gimsiant kūdikiui, motina yra sekmadienį mirė.
Mulams__
Pusei metų__ ...
Trims minestiams
Dviem minsaiams
V cinam minėsi ui

$8.00

TAUTINĖS.

Duonos politika

Valstybės dirbtuvėse
Meksikoj.

4»

vus federacijos diplomatas. Jis

per prievartą nori primesti pi
liečiams “bolševizmą”,
kad
paskui galėtų juos medžioti.
(“S.-d.”)

“Eltos” Žinios.
[Paštu per Lietuvos Informacijų
Biurą Washingtone]

Vilkaviškis, 1. 28. Eltos ko•espondento pranešimu, iš įvycusio sausio 23 d. Darb. Koop.
I-vės “Žiedo” metinio susirincimo ir duotos apyskaitos pa
aiškėjo, kad mėtinė apyvarta
siekia daugiau kaip 1,300,000
auks. Gryno pelno turėta dau
giau, kaip 82,000 auks., kuris
įaskirstytas į dešimtį dalių
vairiems tikslams.
Iš to matyti, kad koop. šio. e srityje randa užuojautą ir
<as kartą įgija didesnį pasisc<imą tarp savo piliečių.
Stockholmas, H. 5. Musų
specialinio korespondėnto pra
nešimu, švedų draugija “Redda barn” (Gelbėk vaikus) pa
skyrė Kauno vaikams tris tūk
stančius kronų (musų pinigais
— 41,460 auks.).
Kaunas, II. 5. Vasario 3 d.
6 vai. į dirvinius atvyko 2 ginduoti lenkai ir pareiškė vals
čiaus viršaičiui, kad jie esą
paskirti milicininkais į Rirvinus. Jie suimti.
Kaunas, II. 5. Vasario 3 d.
pranešimu iš fronto, lenkai
užėmė Švento Jono kaimą kai
riajam' Nemuno krante i va
karus nuo Prievalakių. Vasa
rio 1 d. buvo atjoję 15 lenkų
: Macevicos palivarką į šiau
rę nuo Druskininkų. Yra ži
nių, kad lenkai nori paimti Pa

ADVOKATAS
Boguslaviškio parapijoj 1916
m. ir 17 metais buvo 7 liau
dies mokyklos, pabaigoje 17
ir pradžioje 18 metų veikė 4
mokyklos. 1919 metais okupa
vus lenkams Boguslaviškį nė
vienos mokyklos nebuvo. Len
kai išbuvę, bemaž ištisus me
tus, vasarą 1920 metais, pasi
traukė. Bogušiu visk iečiai pasi
tiko Lietuvos kariuomenę, kaip
išganytoją, su dideliu džiaug
smu.

BOGUSLAVISKIS, Ukm. ap.
Toli n'uo kultūrinio centro
(nuo Kauno 80 kil. nuo Vil
niaus 56) ir nuo didelių kelių,
ant pat rytų Kaimo gubernės
sienos negarsus kampelis Boguslaviškis. Tai tik parapija iš
3500 gyventojų.
Viešpataujant rusams Lietu
voj, taip ]>at ir vokiečiams, Boguslaviškis buvo skiriamas Vil
niaus gubernei, Caro laikais,
Boguslaviškio parapija, buvo
įpalingoj globoj; apie ką liudyja pasilikę, nuo tų laikų, pa
vadinimai: Boginsią viškis, Bogoj a vien i j a, Kozorcska.
Surištas, ekonominiai ir kul
tūriniai, BoguslaviŠkis su Vil
niumi šiuo momentu suvis ap
miręs; spekuliacijos ir tos net
nėra. Tyku, gražu; rodos, kad
čia laimė ir šventa ramybe ap;
sigyveno.

Narna Ofiaaa

Mieato Ofiaaa

3323 S.Halsted St. 127 I. Dearbarn SI.
Tel. Central 44-11

Te!. Boulevard 1310

f—1

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

AR MYLI MUZIKA?
BETHOVENO muzikos konMrvatorijoje mokinamai Skam— binti pianu, dainavimo, smui
kuoti, teorija, muzikos istorija
ir harmoniją. Baigusiems iiduodam i diplomai: (stoti galima
visuomet.

Prasidėjo ramus gyvenimas;
bet padėtis nepakitėjo. Nei mo
Antanas S. Pocius,
kyklų, nei draugijėlių, nei va
Vedėjas
karėlių, nei koperatyvų Bogu3259 So. Halsted Str,
Tol.: Boulevard 9244
sla'viSllcy ii(‘i’asi.. .
į
visą parapiją 3 4 ckzcmplioriai teateina. Miega Bogusla
Tel. Randolph 2898
viŠkis ir laukia, kas jį iš to
A. A.SLAKI8
miego prikels. Miegok, ilsėkis,
ADVOKATAS
gal tau kas iš dangaus ką nors
Ofisas vidurmiestyji
atsiųs.
ASSOCIAT1ON BLDD.
19 So. La Šalie St.
Valandos! 9 rfrto iki 5 po pietą.
1919 metų vasario pradžioj
Panedlliais iki 8 vakar*.
p. Linartas, su dideliu vargu,
Namų Tel.: Hyde Park 8895
įkūrė koperatyvą. Buvo išrink
ta valdyba, buvo šiek tiek pi
nigų; viskas kaip reikia. Kopt/
ratyvas pradėjo gyvuoti, šie
V. W. Rutkauskas
met jau antri metai Bogusla-\
Advokatas
viskio, vadinamojo Koperaty29 So. La Sali* St. Room 124
vo “Žolynėlio” gyvavymas. Bet
Tel. Central 6396
▼ak.:
812
W. 83rd St.
Chicago
prieš karą pas žydą Orčiką,
Tel. Yards 4681.
kurs ant pečių savo krautuvę
nešiojo, galima buvo daug
daugiau ką nors naudingesnio
J. P. WAITCHES
LAWYER
nusipirkti, negu “Žolynėlio” koLietuvis Advokatas
peratyvo krautuvėj. Tegul ir
Vakarais: 4509 S. Ashland Av._
Phone Yards 1053
“žolynėlis” seka Orčiko j)avyDienomis: Room 518 — 155
zdį, gal geriau praturtės.
N. Clark St.,
Tel. Randolph 8507.
Boguslaviškicčiai, nors dcl
valdžių keitimosi pinigų netu
ri, bet gyvena neblogai, šiemet
buvo geras derlius, kaip vasa
rinių javų, taip ir žieminių.
Fabionas ir Mickiewicz
Dabar apie Boguslaviškį stovi
vedėjai
daug musų kariuomenes (mat
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
netoli neutralč zona), kuri
naudojasi pašaru iš vietos. Pa Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
šaras mažėja, žmonės karei
NOTARIJUSAS
vius myli ir juos užjaučia,
Real
Estate, Paskolos,
sakydami: “Bolševikai ir len
Insurinai ir tt.
kai, atėjimai, ir tai pas mus 809 W. 35th St., Kam*. Halsted St.
gerai gyveno, o jau savi, lie
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
tuviai, geriau gali gyventi, nors
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak
ir viską teks atiduoti”.
Ned.: iki 8 po pietų.
Viena nelaimė nuo Bogusląviskio pasišalino, tai — Len
kai; kita nelaimė artinasi, tai
DR. A. MONTVID
CHICAGO
•— maras. Jau keletas ūkininku
Lietvrfe Gydytojas ir Chirurgą*
nustojo savo galvijų ir gręsia
25 East Washington St,
Marshall Field Annez
pavojus kitiems.
18th fl. Ruimas 1827
Lenkuojančių ir dirbančių
Teiephone Central 8362
lenkų naudai, Boguslavišky be
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

European American Bureau

lėpių kaimą į rytus nuo Kap- IBiizevieią,

čiamiesčio.
Kaunas, II. 5. Sausio 29 d.
apie 12 vai. apie 16 lenkų ka
reivių užpuolė Labcšiškio kai
mą, kur buvo musų dviejų
žmonių patrulis. Vieną musų
patrulininką paėmė į nelaisvę
ir nusivedė į Purviniškio kai
mą, o antras pabėgo ir, grįžęs
į ZabicĮinos kaimą, pranešė,
kad lenkai plėšia Labešiškio
kaimą. Pasiųstas ten karinin
kas su buriu kareivių išmušė
lenkus ir paėmė į nelaisvę 8
lenkų kareivius; 5 arklius ir
1 valaišką vežimą, Buvęs ne
laisvėn paimtas musų kareivis
sugrįžo, smarkiai sumuštas ir
nurengtas. Rusų pusėj daugiau
nuostolių nebuvo.

Kazimieras Sugis

DaBužinskų,

šil

ini rskų (szlachta zagrodowa)
daugiau nerasi, bet ir tie ne
turi išėjimo; visur žmones
juos persekioja prikaišiodami
jiems senas šunybes.
Per kovas, ties širvintais,
Boguslaviškiečių taip buvo pri
slėgta dvasia, kad žmonės ne
dirbo nė paprasčiausių ir rei
kalingiausių dienos darbų; tik
klausės anuotų gaudimo, kul
kosvaidžių tarškėjimo kalbė
dami: “Dieve duok pargale”.
Musų kariuomenė laimėjo, len
kai buvo sumušti ir išvyti; pa
vojus kitą žiaurią, lenkų oku
paciją kentėti perėjo, žmones
nurimo, prašo mokslo, laik
raščių. Bet nėra kas jiems to
duoda. Inteligentų suvis nėra.
Dabar vis žvalgosi į Vilnių;
masto ir kalba vien apie jį.
šventądieniais, ne įš vieno lu
pų, šventoriuje galima užgir
sti: “Greičiau pavasaris. Kad
tik greičiau, tada gal Vilnius
mums sugrįžt Atgimsime”.

— (Karys)
“FALSIFIKATORIAI”.
“Lietuvos Ūkininkas” rašo:
‘iLitrosta’ praneša, kad Ber
lino anli-bolševistiniai gaivalai
leidžią . padirbtus “Pravdos”
numerius, platindami juos di
deliame skaičiuje. Padirbtuo
se mimeriuose esą spausdina
mi provokaciniai straipsniai,
pasirašyti neva Trockio ir ki
lų komunistinių vadų.
“Įdomu butų žinoti, — sa
ko ‘Liet. Ūkininkas’, — ar
Lietuvoje taip pat falsifikuo
tos ‘Pravdos’ platinamos?”

2121 North Westem Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
X-Spinduliai. Phone Armitag* 2016
Rezidencijos telef. Albany 8716

Teiephone Drover 6052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos! nuo 10 iki 8 vai. vaka
re.
Nedaliomis pagal sutarime.
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MUSIC .STORE
Deimantai,
LaikrodiUi,
Auksybi, Columbijoa Grafonolas ir

Hotuviiki
rekordai.

naujausi

4587 S. Ashland
Avė.,
Chicago, UI.

Visuotinas (General) Contratorius

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!
JEI NORI būti sveiku ir linksmu,
mėgink musų “Žolių Arbatų” ir mostį “Alberta”. Kaina kiekvieno su primokčjimu persiuntimo $1.00. Reika
lingi agentai kiekvienoj apielinkėj. $75
į savaitę. Įdėk 2c. štampą klausda
mas informacijų. Rašyk tuojau
“ALBBRTA” CO.,

5051 So. Ashland Avė.,
Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENOS”

UtaminkaS) Kovo 15 d,, 1921

i KORESPONDENCIJOS

KAS TAUPO PINIGUS

UNIVERSAL STATE BANKE

CLINTON, IND.

Darbai Clinton anglių kasyk
lose dabar eina labai blogai;
kai kurios nedirba nei pusės
laiko, o septynios kasyklos vi
sai uždaryta neapribotam lai
kui. Dėlto niekas nevažiuoki
te čia iš kitur darbų j ieškot i.
Lietuvių čia gyvena apstus
būrelis. Jie labai pasiskirstę. į
partijas ir vieni kitų neapken
čia. Keletas metų atgal (/linlono lietuviai daug gražiau: tarp
savęs sugyveno ir visuomenes
dirvoj šį tą veikė; Turėjome
L. S. S. kuopų su apie 80 na
rių, Tev. Mylėtojų Dr-jos kuo
pų, dramatiškų ratelį Ateities
Žiedų, neblogų ' knygynėlį su
gausiu buriu narių, • keletą
šiaip pašaipinių draugi j i). Ir
visi dirbo savo darbų, visi tarp
savęs išsitekdami, vieni kilų
neužkabinėdami. O kas šiandie
Clintone dedasi? Jiesiai ne-

Tas Nemato Blogy Laikų
UNIVEKSAL 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.
valandos
Banko
paranvisiems
klausios: suimto
mis atdaras visą
dieną iki 8:30 va
kare ir utarnin •
kais vakaro 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
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
Lietuvon auksinais sulig kurso.

ta, visai nebeveikia. Sunaikino
ja, žinoma, jos pačios nariai,
tariamais “komunistais” išvir-

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

Iš New Yorko Į Eitkūnus

už

v

$100.60
Lietuvių Prekybos Bendrovės Direktorius ir
“Darbininko” Redaktorius p. Pranas Gudas išvažiuo
ja Lietuvon Balandžio (April) 30 d., 1921. Kurie no
rite važiuoti kartu su p. Gudu ir turėti iš jo reika
lingo klionėje patarnavimo ir paramos, tuojau kreip
kitės į mus.
Holland American linijos laivas “New Amsterdam”, kuriuo ponas Gudas važiuoja Lietuvon, išplau
kia iš New Yorko į Rotterdamų Balandžio 30 d., 1921.

Laivakortė iš New Yorko iki Eitkūnų
kaštuoja tik

$109.60
Platesnių informacijų kreipkitės pas:

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
414 Broadvvay, Boston 27, Mass.
Mes taipgi išgauname pasportus ir atliekame vi
sus kitus surištus su kelione Į Lietuvą reikalus.
Informacijų reikalaukite tuojau!

i

ve nuskriaudę, savo ilgų melų
darbų suardę. Jie patapo tik
rais darbininkų vienybės, dar
bininkų organizacijų ardytojai.
Tiesa, išpradžių labai smarka
vę, dabar patys ima žemyn
smukti, j rusins lysti — kiti
biznio iš munšaino daryti, ki
ti pradėję savo šešėlio bijoti,
kada valdžia kai kuriuos jų
paėmė ir žada j bolševikiškų
rojų, Busiių, gabenti. (Stebėti
na tai, kad mūsiškiai bolševikai
kurie taip garbina tų Bušų
bolševikų rojų, patys baisiai ne
nori į jį keliauti, dagį valdžiai
už dykų vežant!) Dabar, gir
dėt, išveš į Rusijų Albinų Rasimavieių, kuriam šio mėn. 9
diena “draugai ir draugės” bu
vo suruošę Jau išleistuves.
Vasario 27 vietos bolševikai
buvo pasikvietę į r savų jį barš
kalų, pusgalvį Jukelį kalbeli,
kvailiausius dalykus, o “drau
gai ir draugės’’ gėrėjos jo idio
tiškoms zaunoms ir plojo.
Kada ištikrųjų darbaininkai
praregėjo, kas juos mulkina ir
į klystkelius veda, ir nusisu
kę nuo jų ims rimtai organi
zuotis ir dėtis prie vienintelės
ištikimos darbininkų reikalų
gynėjos Socialistu partijos!

. ...................... ......... .. ........
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AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

NEW YORK — HAMBURG
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Dideli moderniški dubeltavais šriubais garlaiviai.

( 1

MINNEKAHDA (naujas)
Išplauks Kovo 31.

Tiktai 3čia klesa

♦

MANCHURIA
Išplaukia Balandžio 14, 1921

MANGOLIA.
Išplaukia Bal. 28
Trečia klesa, New York iki Liepojaus ................ $132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ________ $180.00
Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrų dide
liam valgomąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.
Atsišaukite i kompanijos ofisą 14 N. Dearbom StM arba fa* vie
tinį agentą.

[Iš Federuotosios Presos]

siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

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

: Kelias Prie Nepriklausomybes
Priversk Savo Pinigus Atnešti
Daugiau pinigu

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

H
Taupumas ir investinimas veda prie ekonomines nopriklajusomy■ bes. Pinigai investuoti j gerus mortgečius arba bondsus teikia jums
■ užganėdinantį pelną, apsaugą senatvėje, pagelbą užlaikyme šeimy■ nos, ir padaro patogesniu žmogumi.
■
Tad paklausykit gero patarimo, neatidėliodamas ateik Į musų
B ofisą pasiteirauti.
Mes turime pirmos klesps mortgečių ir bondsų
B visokio didumo atnešančių nuo 6% iki 8% nuošimtį Pelno.

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

“ LIBERTY LAND and INVESTMENT CO.
B

3301 So. Halsted St.,

\

Chicago, III.

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro,
H .
Panedėliais, Utarninkais, Ketvcrgais ir Subatomis iki 9 vai. vak.
Nedėlioj iki 8 vai. po piet.
H Tol.: Boulevard 6775
t
Tel. Moaroe 2804

S>edaliimn«: Motėm llgoe ir Chiriarrlja
1145 MTLWADKKB AVBL

Chroniškos Ligos
Tikra Diognoza
Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Avė*

UĮHCACO.

Sankrovai
kaina tik

'U

Darbininkas* naudoja palengvinimui
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus
kasdieninio darbo.
Ūkininkas naudoja jį ir negalėtų apseiti
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin
\b
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose,
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir
daugybe kitų nelaimių ištikti.
Pain-Expellerį, nuo pečių suaucicjimo,
skaudėjimo,
Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expeller;,
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu
galimybės uždirbti kasdieninę duoną.
Angliakasys Raudoja Pain-Expellerį
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo,
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin
gam užsiėmjnie, kad užlaikius savo svei
katą ir energiją.
Namų šeimininkė naudoja Pain-Expellerį, kuomet vaikai nupuola ir susitnusa—
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgilinio ir ten, kur geras linimeutas reikalin- j
gas.
Visi naudoja Pain-Expelleri.

ratm

r

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

-

iW. .!< .■ V. ..

AKUiERKA
Baigusi AkcBerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitallse.
Pa**
ttckming&t pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginome.

Gerai lietuviams žinomas per 22
motu kaipo patyręs gydytojau, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aitrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray Ir kitokiu
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorijal 1ĮB5 W,
18th SL, netoli Flsk St
VALANDOS: Nuo IŠ—U platųt
ir nuo 6 ikj 8 vai. vakarais.
Dienomis! Canal
8110 arba 8¥7
1 Talephonalž
Naktimis: Draxel
950 - Drovel 4186
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted 84.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikioja 15 metai
Ofisas
<729 So. Ashland Avė., 3 l«b»a
Chicago, 1 Ūla ola.

8113 S. Halsted St., Chicago, III.
(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vttaJ ▼.
I

Paštininkų Balsas

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

IH

Specialistas džiovia

I

Moteriškų, Vyrišku k
Vaikų, Lin.
OFISO VALANDOSl
Nuo 10 Ud 12 v. rytu, nue 1
iki 6 v. po piet ir nuo 7 iki 8:8fl
vnl. vakaro. Nedaliomis nes
Iii vai. ryto iki 1 vai. pa put
Telefonas Drevei £889

IBBHBHBKKŠIIIKSSUHHI&nBaį
Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

B

1424 So. Halsted St

■
U

Vai. 10 iid 12; 8 iki 5; 6 iki 8.
Nedalioms 10 — 12.
Gyvenimo Tel. Yards 5098<

DR. G. M. GLASER
praktikuoja 29 mitai
Ofisui
SI49 S. Morgan St., kriti 83 St
Chicago, IJlinoia.
SPECIALISTAS:
Moterišką ir Vyrišką.
Taipgi Chronišką Ligą.
OFISO VALANDOS!
Nuo 10 ryto iki 3 po pietą, 6—8
vakare. Nedaliomis nut 9—2
po pilt,
Tolephono Yarda *487
*

Profesinis paštininkų laikraštis, eina kas dvi savaiti, Kaune. Rūpinasi darbininkų reikalais.

Tol. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v.

Tol. Oak Bark 8423
Ros. 615 S. Humphrey Avė.,
DR. ABIGAIL TRAXLER
Physician and Surgeon
Specialistė moterų ir vaikų ligų.

Turime numerį 8. Kaina 5 centai.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

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

mm

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofissuo 2201 W. 22nd St., kampai M0 M
*■? U 6i>.SI įBAi «rw
Leavltt St. Phone C».nal 6222. Va
landos! 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki $ Tek Boulevard 2160
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114
W. 42nd St Phone Lafayetto, 4988 5
Valandos nuo 10 iki 12 dien$.
g Gydytojai ir ChirairgM

Svietą it pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant iimokijimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

Dr.A.J.KARALIUS

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

Į VALANIX)3:

A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St.

Tel. Boulevard 1892.

Chicago, IH.
Telophena Varde 6C3B

tk m m

» ura

AKUŠERKA
du ir daugiau išplaukimų kas savaite
tiesioginiais laivais į ir iŠ ANTWERPO, KARVE ir ANGLIJOS, turi
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
LIETUVOS MIESTAIS.
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles
kambaryj.
Atsikvicskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais. į
Atsišaukite prie artimiausio laiva-1
korčit; agento, arba

Tikros
odos
________ !

A, SHUSHO

1415 S. Halsted St.

DR. V. A. ŠIMKUS

DR P. Z. ZALATORI8
GYDYTOJAS IR CHHinESAfl
Valandos: 1U iki 12 ryte; 1 Iki 4 p9
pint o iki 9 vairia
Modaliomis nue 9 iki 11 ryta*
1821 S. Halsted SL,
Kumpas 18 ir Halsted FU

—Dentistas—<
8331 S. Halsted St., Chicago, m.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.

Re*. USD Indapendanca Blvd. Chicago
Telophone Van Buren 294

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyrišky,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephone Dr ver 9693
Valandos: 10—11 ry o; 2—3 pu piet
7—8 vak. Nedelioms 10-—12 d i e n ą-

3M*

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS

DR. JOHN N. THORPE

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22>d & So. Leavitl Sta.
CHICAGO.
Valandos! 9:30 ryto iki 11 diagą
nuo 1 po pietą iki 9 vakare

Gydytojas Ir Olrargas
1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
Valandas: Ud 9 ryte, nuo 8 Ud
4 ir nuo 7 Ud 9 vakaru
y’el. Prespect 1167»

Tel. Pullman 842

Akušcrka M. Katauska
0

1900 S. Halsted St.

Lietuvis Dentistas
5 4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. i
CICERO, ILL.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vok. M
*— išskiriant nedalias ir seredas.
“

ir nuo 5 Ud 8 vakar*,

DR. C. KASPUTIS

Bes. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet
Telephone McKinley 261

Lietuvis Deutiatafl

DR. A. P. GURSKIS

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

VALANDOS* Nuo 8 Iki 11 ryta

Telefonas—Boulevard 9199

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

DR, YUŠKA

Talofonar: F rovei 7E4ŽI

JI—9 vakaro.
3803 So. Morgan Stre«^
Chicago, Iii.

I

s DR. J. KULIS •

Dr. C.Z. Veželis
4712 So. A«hla*d Ava.
arti 47-tei gatvis

DR. I. E. MAKARAS

Patarnauju dienom ir naktimia prie
gimdymo ir duodu patarimui mo
terims ir merginome. Antralan
8333 So. Halsted St^ Cfeicsge, Ali.
Phone: Boalevard 4121.

Lietevya Gydytojas ir Chirurgu
1D900 Mlchigan Avė,
Roeelanda,
Vai. 10 Ud 12, 2 iki 4 ir 6:8S
iki 8:30 vak.

...........—— ........... .......... —
Td. Austin 737

DR.MARYA
DOWIATT—SASS.

Tųl. Canal 2118

Kątik sugriio ii Califomijos Ir
vtl tęs savo ;
P« Ne,
5208 W
i Valandos! 8—12 kasdieną ir •—8
| vakare iisiariant nedžldieniua,

Ofise valandos: nuo 10 ryta iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St
Tel. Prospect 8466

■ 1 “ 1
\
Telefonas Pullman 856

(Telephone) Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 ikfi
112 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak,
8325 So. Halsted St., Chicago.
->« ->

'

0107 S. Morgan St. Chicx<«

Tarta patyrimu J BĮ 51M H Si B B H EI £9 i£i & R Iti 8 ■ KS»
moterų ligone; ra- *
Telephone Yerds 1682
pastinga!
priilari« ligone Ir kadiM laike ligou.
LIETUVIS
10929 8. State Str.
*5
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS į
CkĖcoge, III*
w
Gydo visokias ligas moterų, ▼*!- Į
• kų ir vyrų* Specialiai gydo lim- i
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrą liga*.
TeL: Yards 66G6
3259 So. Halsted St., Chicago, k
Boulevard 8448

Abi pušiai dėvėjami overkotai, kurie parsidavinėjo po $75.00, $85.00 ir $100.00 Mieros nuo
ret;
36 iki 46. Tamistos pasirinkime /!=
PRANEŠIMAS
už $30.00.
Dr. M. T. Strikol’is
Vyrams ir vaikinams pavasari
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisų i Pcople Teatrų
niai siutai, po $15.00 iki $45.00.
1616 W. 47 St., Tel. Boul. 160
Atdara vakarais iki 8 vai.,
Valandos i 1 iki 8 po pietų.
Nedėldieniais iki 3 po pietų.
8 Ud 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryta

S. Gordon

B-1S ryto

w

TfPailmau 54M!

Į IR Iš LIETUVOS

)

IS RUSIJOS

i

»

į
i
į
j
|

DR. M. HERZMAN

5 Dr. J. Sarpalius J

im

,’™ .. .................

i

Gyvaanaaa /ra
taižfaa, kadr. pra*<
nyksta ragijimaa,
Mac vartojam
pagerintu
Ophthalmvmeter. Ypatinga donia at->
kreipiama į vai-*
kusi. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak«
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 maną,
4649 S. Anhlaisd Av*. L&inp. 47 8t
Talophona Yard* 4817
BouloVard <5437

!*»<•

Mrs. A. Michniewicz

7

AKIŲ 8PBCIAL1ATAR
Aid* UgMMfnuola Pyk«ui

■anktovoe
kaina tik

Tel. Yards 8654

KAS NAUDOJA PAIN-EKPELLERĮ?

Salem, III. — Įsikūrus čia
Federuotosios Presos Lygos
lokalinei tarybai, pasiūlymas
leisti darbininkų laikraštį/ var
du Salem Federated Press, ta
po tuoj aus užgirius unistų.
THE CANADIAN PACIFIC
Laikraštis pradės eiti kaip lik OCEAN SERVICES, LIMITED.
bus surinkti reikiami pinigai,
40 N. Dearborn St., Chicago, III.
Laikraščio redaktorių bus II.
mašinistų unijos.

Kiekvienam lietuviui važiuojan
čiam Tėvynėn pagetbėsim išgau
ti pašportą i 3 dienas.

■
■

>

Ir vii mes pasirengę paaukauti už sankrovos lišas, keturiasde
šimta augštos rųšios Victrolų, kokius tik gali gaut pirkt vertis iki
$260J)0, už taip pigiai kaip $35.00, pridedant 26 rekordus, 300 ada
tų ir deimanto adatą veltui.
šios Victroloe yra visiškai naujos ir turi dešimties metų raš
tišką dirbtuvei gvaranciją. Tik pagalvok apie tai, dideli augštos
rųŠitH gvarantuota Vktrola su rekordais ir adatomis tik už $35.00.
Šitai yra tikra proga visame gyvenime ir mes patariame nepra
leisti.
Kum pirkti antru rankų mašiną arba mokėti nepaprastą kalną
už naują, Jcuomet gali gaut pirkti visiškai naują gvarantuotą Victrolą iš musų sankrovos tik už $35.00, gaunat priedų rekordus ir
adatas veltui
Apsimokšs apsilankyti, nepaisant kur gyventum. Taipgi mes
turime ant rankų keletą augštos rųšies, tikros odos ir Tapestry
fruntines* setų, kuriuos parduosime už pirmų pasiūlymą, nes mes
norime turšt daugiau vietos.
Ateik ir persitikrink patsai. Nėra prievartos kad pirktum.
Mes pristatomo visiškai veltui visur mieste, taipgi, Cicero,
Berwyn, South Chicago, Hammond, Harvey, Hindsdlc, Glencoe, Chi
cago Hights, Gary, Lyons, Blue Island, Šunim it, Bellwood, Bumham, Eigin, 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 kambarla
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės

—Clintonietis.

Presos Lyga leis savo
P

EXTRA STEBĖTINA PROGA EXTRA!

i

i i |M

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvy# DentMaa
10881 S. Michigan Av„ KoaelaMd

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną.
Nuo 1 po pietų iki □ vakare.
■W————II ■ ■■ ..... I ...................
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DR. C. K. KLIAUGA

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, DL
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vahį.
Phone Canal 2S7
lkMiii*^i..TlFiSTF,-T-|griTi ,i
B

NAUJIENOS, Chicago, UI
duodami
'ĮkJ savo vhikams tokius “veikalus”
i mokyti.
Nes vaikučiai ilgai
vargę, tai išmokę
nelik kad
nieko gera negauna, bet prie
BRIDGEPORT
šingai
senais prietarais jie
Vaikų vakaras.
ipsunkina savo protą ir dvasią,
Nedėlios vakare, po šv. Jur štai kokie tie “Mažieji Lietugio bažnyčia turėjome taip
vadinamą teatrą, kur vaikai su
Vai
lošė veikalą “Mažieji Lietuvos kui smuiką
ir su smuiku va iKaržygiai” ir paskui dar kito- kyštis “daro
kukių monų pridaryta, Tai jau riam jis tik pagrajija, tas luovisas išmislas seserų — “mo- jau pradeda šokti ir ką lik laikytojų.” Bet, Dieve, tolink to- ko savo rankose, numeta ant
ir
kius Lietuvos “kari
žemės ir džiaugiasi piats sveitokias “mokytojas,” kurios su kas išbėgęs. I'uo. budu mažas
tokiomis “idėjomis veikalus”
vaikas pralobsla. Na, ir ištisai
duoda mažiaus mokytis ir loš
ti. Tikrai daroma vaikučiams taringas šokimas, daugiau nicdidelė nuoskauda. Kam nuodinti jaunas jų protas ir links krūpčioja
ma dvasia? Tų vaikučių tėvai
tai tau te-

Reiškia, mokslas, gabumas,
gyvenimo troškimai, grožybe,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ ,

PARDAVIMUI

REIKIA vyrų i lietuvių vieš-i
„ILSI
x DUODA grosernė labai1 £c’
roj, lietuvių ir lenkų
apgyventoj
būtį; kambaris įr
apielinkė. Biznis išdirbtas per daug
keliaiinin- metų — cash. Atsišaukite.
patogi nakvyne
4536 So. TIcrmitage Avė
kailis. Kambariai d i dėl i ir gali
DIDELIS BARGENAS
po du vienam kambaryj gy-: PARDAVIMUI bučernė labai geroj
vietoj, apgyventoj lietuvių
ir lenkų.
venti.
Pardavimui 5 akerių farBiznis
išdirbtas
per
daugelį
metų.
1(106 S. Halsted St.
Priežastis pardavimo — išvažiuoju į ma arti Chicagos; visa gera

IR VĖL NAUJIENA.
Dramos Kursų trečias vaka
ras nedėlioj kovo 20 d. 1921
(Verbų nedėlioj.) liuli House
Polk ir Halsted st. Pradžia 7:30
v. v. Vakaras žadu būti dar inRusiją.
domesnis negu du buvusieji. Jų
2824 W. 18 str.
Direktorė line Babickaite sceno
je stato tris venaveiksmius vei
RANDAI
kalus iš kurių du pirmą kartą
ANT RENDOS
Amerikos lietuviuose 1) Kerėji Didelė svetainė susirinkimams lai PARDAVIMUI — 554 W 43-rd St.
kyti ir dvejos lubos 25x80 pėdų kiek didele krautuvė su keturiais kamba
mo Garsai idilija su muzika 2) viena
dirbtuvei. Nebrangi renda.
riais užpakalyje. Dabar tušti. Išrenda
Alkanas Jonukas, labai linksma Kreipkitės
vosime už $30.00 11 kambarių flatas
BOCH’S DEPT. STORE,
komedija 3) Likimo bausmė —
,viršuj išsirenduoja už $22. Parduosiu
3641 So. Halsted St.
už $2,750.00 Lengvi išmokėjimai.
drama. Visus maloniai kvieča
Tel. Yards 1322
JOS W. HOUGH and SON
Nuomos mažintojams sekasi. skaitlingai atsilankyti.
4166 So. I-talstcd st.
Kursų Administracija.
JIEŠKO PARTNERIŲ
Chicagos nuomininkų apsau
Virš Stock Yards Savings Banko
gos lyga praeitą nedėldienj pa Chlcagos Lietuvių Vyrų choras ren
reiškė, kad jiems darbas sekasi gia linksmą Velykų vakarą nedėlioj, REIKIA pusininko į instaigą rakan
kovo 27, Mcldažio salėj. Bus šokiai dų išdirbinio. Turi būt pirmos klesos
namų savininkai renčias pra su
dainomis. Meldžiame kitų draugi susipažinęs su mašinomis arba geras
PARSIDUODA bučernė ir groseme
deda sumažinti. Jau septynias jų nerengti tą vakarą, kad nepakenk biznierius. Gera proga, geram vyrui kartu arklys ir vežimas. Biznis išdirb
padvigubinti savo pinigus. Turi turėt, ta per 11 metų; neša gerą pelną. Lie
dešimts šeši namai sumažino ti mums. — Ch. Liet. Vyrų choras.
Paskui po tuo “veikailu” iš
l>cnt keletą tūkstančių dolerių. Jei esi tuvių ir kitų tautų tirštai apgyventa,
gausit informacijas su ge- Priežastis
pardavimo, patirsite ant
eiles seka antras
“kūrinys.” nuomas iki 19 dolerių. Dar di North Side. — Vietos Bendras Lie interesuotu,
riausiu
užtikrinimu.
Atsišaukite tik vietos, Atsišaukite į trumpą laiką.
desniu sekiniu laukiama.
tuvos Gynimo Komitetas laikys susi
šiame “veikale” paskui viena
Savininką galima matyti po pietų iki
rinkimą šiandie, kovo 15 d., kaip 8 laišku j Naujienų ofisą po No. 229.
8 vakare.
vai. vak. Liuosybės svetainėj. Visi
kita išeina jau užaugusios mer
Moterų išdarkytojai visam ani- tie, kurie paėmė knygučių aukoms
1801 So. Peoria St., Chicago, III.
ginos su kryžiais ant pečių.
rinkti
Lietuvos
Gynimo
reikalams,
žiui kalėjiman.
kviečiami būtinai atvykti susirinkiViena jų neša mokslo kryžių.
,ĮIEŠKO DARBO
PARDAVIMUI saliunas, biznis iš

ELZ BI ETA VERšILYTeGOGELI ENK

Mirė kovo 13, 1921., 4 vai. po
et. Turėjo 21 m. amžiaus. Su
me
ipskr.
Kupiškii
liko h
mo. Ar
skienas ir s
nė.

bumo, ketvirta — troškimo
į meilės ir su visa virtine kitoikiu kryžių merginos išeina ant
pagrindų ir visus juos nuine■ ta, nes jie jau persunkus —
jie nebegali toliau jų nešti.

* bus iš namų 3401
St., Saredoi. 16 Ko-

ines, draugus ir pa
tčiame dalyvauti lai

sunkus kryžiai ir juos visus
reikia numesti šalin. Taigi su
lig tų seserų “mokytojų” sup
ratimo, žmogus turi, pasilikti
amžinai su prietarais, apatijos
apimtas — tai gyvenantis akmuo. Stebėtina , kaip dar jos
gali “mokvii vaikučius, kilo
mot jos
m sią pasmerkia.
Gaila tik darosi dar matant tokius apsiri'iškimus.
Ant piano vaikučiai tai neblogai paskambino.
—Kikas.

C

Kazimieras Gogelis.
Brolis ir Sesuo
NUW

a+a
z\nt atminties metų sukaktu
vių. Persiskyrė su šiuo pasauliu
Antanina Apanavičicnė, po tė
vais Kačiuliutė, 29 metų am- >
žiaus, 15 d. kovo 1920 m. 9:30 v.
ryte, palikdama vyrų Just’ną
Apanavičių, sūnų Stanislovų 3’k
metų Ir dukterį Oną, 8 dienų,
kuri po motinos mirties į du mė
nesiu persiskyrą su šiuo pasau
liu.. Velionė paėjo •!§ Šuva kų
rėdybos nuo Naumiesčio. Velionė
išgyveno 7 metus šioj šalyj, b
metus su šeimyna. Paliko moti
la Lietuvoj, du brolius, dvi se
seris ir du brolius šioj šal f j.

Ak, kaip liūdna pamidyt! ne
ardė mirtis atimdama gyvybę
luardt visą gyvenimą. Usčk:s
mano miela ir lauk mus, o mes
tavęs daugiau nesulauksime. Il
sėkis, lai būna lengva šios ša
lies žemelė. Pasilieka nuliudine ant visados vyras Justinas
Apanavičia ir sūnūs Stanislovas.

Williamas
subata lapo

praeitų man, nes reikia sutvarkyti viso dar
visam bo apyskaita. — S. Danilcvičia.

amžiui kalėjiman už užpuoli- Lietuvių Ex-Kareivių Kuopų dele
mą 15 metų mergaites. Tokiu gatų susirinkimas įvyks utarninke,
15, 8 vai. vak. Zolpo ir Barčus
budu manoma bus galima pa kovo
ofise, 4601 So. Marshfield av. Visi

šalinti ta reiškinį. Nes iki šiol delegatai turite būti šiame susirinki
pietinėje Chicagoje labai daug me, nes turime daug nauji] ir svar
bių reikalų.— A. M. Barčus, prez.

moterų buvo užpulta.
c

Pranas Pauliukais
Mire kovo 11 d., 1921 m. 9:00
ryte, Oak Forest ligonbutyj, su
laukęs 38 metus amžiaus, neve
dęs. Paėjo Suvalkų rėd., šakių
valse., Mozeriškių kaimo. Pa
liko Lietuvoje seną motiną ir
brolį ir Amerikoje tris pussese
res, vedusias.
Laidotuvės Įvyks kovo 15,
30 vai. ryto iš namų 1313 So.
50th Ct., Cicero, 111. į šv. Antano bažnyčią, o iš ton į šv.
Kazimiero kapines,
Giminės,
draugai ir pažįstami kviečiami
dalyvaut laidotuvėse.

TAMOŠIUS SKIRMANTAS

Mirė ned. kovo 13 d., 1921 m.
County ligonbutyj; turėjo 47 me
tus amžiaus, nevedęs. Paėjo iš
Telšių apskr., Luokės parapijos.
Laidotuvės įvyks kovo. 10 d. 8:00
vai. ryto iš namų 4 158 Sb. Wood
St. į šv. Kazimiero bažnyčią, o
iš ten į šv. Kazimiero kupinos.
Kviečiami, giminės, draugai ir
pažįstami dalyvauti laidotuvėse.

NAMAI-žEMe
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Pranešimai

Utarninkas, Kovo 15 d., 1921

Auksas dar slepiamas žemėje.
i N isi<Marė Atamcka, 2254
W. Eigbteenth place, visą savo
gyvenimą laupė grašius ir ka
sė po savo namo gonku ir jau
turėjo pasikasus $1,398.90 se
noms dicnon'is. Bet praeitą sa
vaitę ji nusiminė savo pinigų
neberadus. O praeitą sekma
dienį vagys tapo suimti ir ka
lėjimai! pasodinti. Bet gi senei
mažai kas gero, nes pinigų pas
juos rasta lik $100.
Pinigų grojikai apvogti.
Apie 40 pinigu grojikų įsilindo iš Clark gatvės,
tuo
jau į šiaurius prie Division, ir
barstė kauliukus. Bet nedėlios
rytą, apie I vai., atsirado pus’
juos kiti trys jauni vyrai, ku
rie atstatė jiems tris revolvešk raustę
jų k i šen i u s,
pabūgo su apie $75,000 pinigaiš.

Vagis nušautas.
Vienas vaikas, 18 metų, lapo nušautas ir antras peršau
tas policijos
vakar naktį ant
Ij teatro stogo prie 1744 Chicago
.
’ Avė. Trys vagys norėjo prasip
lėšti stogą ir prieiti prie pini-

Anglų kalbos, Pilietybes ir Aritme
tikos pavasarinio bertainio klesos Chioagos Universiteto Scttlemente, 4630
Gross Avė., netoli S. Ashland ir 47tęs
gvių, jau prasidėjo vakar, kovo 14 d.
Pamokos visados bus panedėliais.
utaminkais ir seredomis, nuo 7:30
iki 9 vai. vakaro. Nauji mokiniai vi
sados priimami.—
Town of Lake. — Balto Dobilo Kliubas laikys extra susirinkimą utaminke, kovo 15, 8 v. v., 4558 S. Marshfield avė. —F. Venskus.

Paj ieškojimai

JIEŠKAU darbo ant ūkės prie lietu joj. Biznis gerai eina. Pardavimo prie
likusią dalį išmokėjimais ant ilgo lai

vio ūkininko. Esu apsipažinęs su vi žastis, savininkas kitos tautos — nelie
sais ūkio darbais. Galiu Fordo karu tuvis.
važiuoti ir nusimanau pataisyt, 25
1942 Canalport Avė.
metų amžiaus.
Tel. Canal 654
John Bes. I)owner,
Roberts, Wisc.
PARDAVIMUI kraustymo rakandų
ir anglių vežimo biznis. Didelis kraus
tymui vežimas, anglims vežimas ir
JIEŠKAU darbo į bučęrnę. expressas, trys arkliai. Privilegijos
Kalbu daugeliu kalbų. Praneški renduot barnę ir flatą. Atsišaukite.
2134 «W. 24 th St.

te.

3758 So. Emerald Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI beveik naujas kūdi
kiu vežimėlis (buggy); vygė (lopšys)
ant springsos ir vaikščiojimui (walking chair) kedukė. Viskas kaip nau
jas. Parduosiu pigiai.
3215 So. Union Avė.

REIKIA merginos ar moters
stubos darbui ir prižiūrėti kūdi PARDAVIMUI Ibarberiška kė
dė, murmuro viršus counters ii
kius.
stalčiai. Malevotojo įrankia, ko
1669 Blue Island Avė.
pėčios, virvės ir t.t.
Tel. Canal 4914.
2134 W. 24th St.

RAKANDAI
REIKIA patyrusių merginų
ir moterų prie skirstymo naujų
DIDELIS BARGENAS
PAJIEŠKAU savo brolio
vilnonių
atkarpų.
Atsišaukite.
liaus Viktoravičiaus. Mielas brolau,
VICTROLA
meldžiu atsišaukti. Arba jį
žinanti,
B.
COIIEN
&
SONS
Stebuklinga proga porai užvedan
malonėkit pranešti, nes turiu svarbų
1100 W. 22nd St.
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
reikalą ir žinių iš Lietuvos
Stanislovas Valveikis
820 W. 35 Place Chicago, 111.

REIK A patyrusios moters par
davojimui moteriškų ir jaunuo
lių drabužių.
HOFFMAN,Z
1251 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ

Setus, Divonus, Pečius.
STERN FURNITURE STORAGE

ko už 6 nuoš. 2 mylios nuo miesto, ge
ra žemė, lietuviais apgyventoj vietoj.
Atsišaukite šiuo antrašu:
GEORGE HAIDU
Camey, Mich.

PARSIDUODA mūrinis namas ant
dviejų pagyvenimų 5 ir 6 kambarių
Šiltu garu apšildomas; viskas puikiai
{rengta: elektros šviesa, gasas mau
dynė ir telefonas. Grindys ir kitkas
kietmedžio. Lotas 40x125 pėdos, žod
žiu, viskas pirmos klesos. Parduosiu
greitai arba mainysu ant biznio, bučer
nes ar grosemes. Kaina $9500 kreip
kitės pasi savininką bile kada
7840 So. Lowe Avė Chicago,
Tel, Vincennes 5282 Pirmas augštas
PARDAVIMUI namas mūrinis, 6
šeimynų, randos neša $99 menesiu.
Namas vertas $9000, parduosiu už
$6100. Priežastis pardavimo — va
žiuoju Lietuvon.
714-16 W. 30th St.
PARDAVIMUI labai pigiai iš prie
žasties savininko senatvės ir ligos—
6 pagyvenimų naujas, 3 metų kampi
nis mūrinis namas po 5 ir 4 kamba
rius, garu apšildomi, visi trimingai
kietmedžia ir vėliausios mados visokį
įtaisymai. Automatiškos lovos sieno
se įbudavotos. Dabar kainuotų tokį na
mą $38,0000.00. Renda neša $3,500.00 į metus. Turi būt parduota šią sa
vaitę tik už $23,500.00 su mažu įmokejimu, o likusius, rendos pabaigs mo
kėti. Klauskit J. Zacker,
LIBERTY LAND & INVESTMENT
COMPANY,
3301 So. Halsted St.

kius 4 kambarių rakandus, visus
sykiu arba atskirai, kaip nauji susi
deda iš trijų šmotų seklyčios seto
buvo užmokėta $200, parduosiu už
$75.00, indų, kaurų, lovų, taipgi dide
lė Victorola, už kurį buvo užmokėta
a
$225 už $50, su rekordais ir deiman
to špilka. Ateikit tuo jaus, galite ma
PARDAVIMUI $2,000.00 pigiau nei
tyti kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare
kad
tikrai yra vertas naujas .mūrinis
ir nedėlioj.
namas, 2 pagyvenimų po 6 kamba
2810 W. Harrison St.
rius, garu apšildomas, visi įtaisymai
vėliausios mados arti Halsted ir 60-os
gatvių. Turi būt parduota šią savai
RAKANDŲ BARGENAS
tę
tik už $7,800.00. Klauskit J. ZacPirma negu pirkisit rakandus, atei
kor
kite ir persitikrinkite musų dideliame LIBERTY LAND & INVESTMENT
pasulijime. $200 saiza tikras mahago
COMPANY
ny fonografas, su dviem sprenžinom
3301
So.
Halsted St.
grajija visokius rekordus, pilnai gva
rantuotas, parsiduoda tik už $55 su
rekordais ir deimantine adata. Ra
EXTRA BARGENAS
šomasis stalelis $25. Taipgi gražus
PARDAVIMUI $3,000.00 pigiau, ne
Player pianas. Vėliausios mados par- gu galima pabudavoti šiandien —2
lor (fruntines) setas. Valgomojo kam pagyvenimų naujas mūrinis namas 5
bario setas, miegamojo (bedroom) se ir 6 kambariu šiltu vandeniu šildoma
tas, karpetai (kaurai) ir ant grin ir garadžius, lotas 30x125. Visas kiet
dų pastatomą lempą, etc., visi kaip medžio trimingas ir vėliausios mados
nauji. Parsiduos jums prienamom įtasymai. Pardavimo priežastis, savi
kainom. Nepraleiskit šito bargono.
ninko nesveikata priverčia apleisti
Gyvenimo vieta
Chicago. Namas randasi apielinkėj
1922 So. Kedzie Avė.,
lietuvių klioštoriaus, 63-os ir Western
avė.
Atsišaukite gretai pas J. Zac—,!
.......... .
■
____ LLJĮfsr*
kci'
NAMAI-žEMe
3301 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU savo draugės Mortos
Žiliūtės. Paeina iš Krekenavos parap.,
VYRŲ
Papalčių kaimo, dabar gyvena Chicagoj; meldžiu atsišaukti, ar kas žinot,
REIKIA agento prie drug storio bi
praneškit jos antrašą šiuo adresu:
znio. Turi kalbėt lietuviškai, lenkiškai
Magdelena Sipavičiene,
ir angliškai. Bus alga ir komišinas.
2637 Van Buren Plcce, Gary, Ind.
Atsišaukite.
J. Sinkus,
Barbora ir
3301 So. Halsted St.
PAJIEŠKAU savo mylimos drau
1616 Ruble St., Chicago, 1)1.
Antanina
gės Olesės Sakaitės, Kauno rėd., Tresi
kų
miestelio. Meldžiu atsišaukti šiuo
B—lilMIf n iwi'r agrMKŪF
REIKALINGAS sveikas vyras, ku
ėmė antrašu:
ris
duotų savo kraujo nuleis bent stik
Antose Radvilavičaite
lą, kad išgelbėjus kito žmogaus gy
Po vyru Vaitkevičienė,
vastį.
Užtai bus gerai atlyginta. At
vagių vienas krito negyvas, o
118 N. E. 15-th St.
sišaukite greitai antrašu
IŠTIKIMAS GYDYMAS
Mason City, Iowa.
kiti du norėjo pabūgti, bet tuo
MRS. MATUSEVIČIENfi,
309
Aberdeen
St.,
Chicago, 111.
jau vienas lapo pažeistas, ir PAJIEšKAU apsivedimui merginos
PASITARIMAS RŪPESTINGAI SLAPTAS
abudu suimti.
arba našles, kad ir su vienu vaiku, neDR. B. M. ROSS
senesnės kaip 30 iki 35m. amžiaus. AŠ
AUTOMOBILIAI
1ZT
nimAievMAe
.našlys, 37 metų, turiu gerą darbą,
Physicain & Surgeon
KLAIDOS I ATAISYMAS. ,tad ir norėčiau gauti sau moterį. MelPARDAVIMUI Fordas, žieminis,
PARDAVIMUI namas mūrinis,
6
dalykų,
Vakarvkščiame Naujienų nr.,’džiu atsišaukti laišku; atsakymą duo su daug_ extra
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo užnuodijimu, inkstų,
,
. - 1921 metų. Ex-:; pagyvenimų, randos neša į mėnesį $90
siu kiekvienai. Paeinu Suvalki] rėd., tra stearing block, spidameter laikro- taipgi parduodu limoziną ir garadžių.
žinutėj po antgalviu Draugiš Seinų apskr., Kapčiamiesčio miesto. dis,
pūslės šlapimo ir visokiomis privatinėmis ligomis.
\
foot exalarator, eut out, eather Parduosiu po vieną arba viską sykiu,
Doininikas Želvis
spot ligth, starter, shack absorber, Priežastis pardavimo važiuoju Lietukas Vakarėlis, per korespon
Curtisville, Pa.
motor metor extra tajerai 31x4. Par- ■ von.
35 So. Dearlnirn St., kampas Monroe St.
Savininkas
dento neatsargumą įsiskverbė
davimo
prežastis — perku
naują.
Crilly Building—ruimas 506. Imkite elevatorių
Ant. Montrimas
PAJIEŠKAU švogerio Aleksandro Kaina — $60.0. Karą galima matyt vi
šios nemalonios klaidos. Ten
iki 5-tą lubų., Chicago, III.
2904 Wallace St.
PoruČio,
Kauno
rėd.,
Telšių
apskr.,
sada.
251
—
115
St.
pasakyta: D-jos pirmininkė Tvėrių par., Gelžyčių kaimo. Malonės '
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI
D. Petravičia
ponia Kalvaitienū; turi būti: atsišaukti arba žinanti jį teiksis pra
PRAKTIŠKO PATYRIMO.
10543 Michigan Avė.
PARDAVIMUI kampas
35-th PI.
šio’ antrašo.
D-jos pirmininkė ponia Petrai- nešti antJOSEPH
—
—
'ir
Aubum
avė.,
6
flatų
4
ir
5
kamba
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak.
VENCKUS
rių
su
maudyne,
gasas
toiletai
ir ceNediliomis nuo 10 ryto iki 1 po piet. Utartienė. Antroj vietoj sakoma:
1438 Went\vorth ‘ Avė.,
PARDAVIMUI
___
mentuotas
skiepas,
geram
padėjime.
ninkai ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vaanChicago Heights, III.
p-lė Ralauskaitū; turi Ibuti p-le
|Rendų buvo per pastaruosius 5 metus
dai po piet.
NETIKĖTA PROGA
j
$180 į mėnesį ir galima dar pakelti.
Rudauskaite.
PAJIEŠKAU draugo Petro Tamo
.
Parduosiu ant išmokėjimų
įmokant
šaičio. Pirm apsivodimo Lietuvoj tar
Parari
n
nei
a
nuikini
irnmrfa
$5,°00
ar
daugiau;
balansas
ant
navo pas kunigą Virčinską Skaudvi
larsiauoaa puikiai Įrengta |gečiaus Atsišaukite pas mus ar mortkreip
lei, o apsivedęs atvažiavo Amerikon
aptarnaujanti didelę kitės į Unlversal State Bank. Kaina
1903 m. ir gyveno East St. Louis, III. keptuvė,
1908 išvažiavo nežinia kur.
Dabar miesto dalį — Joliet, III. Biznio $14,0.00.00.
Koch and Co. 2603 So. Halsted st
labai norėčia sužinot, ar jis gyvas, ar
yra
$200
į
dieną.
Pardavimo
Tol Yards 1148
.
ne. Turiu labai svarbų reikalu iš Lie
tuvos, tad preisčia. kad atsišauktų, ar priežastis — savininkas pereina —
ba žinanti ji malones nranošti
ŠAUKIAME DIDELI IŠPAKDA VIMĄ MUSU BENDRINIAME
PADAVIMUI dvi jęcros cottag’e: 506
į kitą biznį. Keptuvė randasi
antrašu, už ka busiu dėkingas.
401 Meeker avė. Joliet, III. No-jW. 42nd st. 6 kambarių. $2,200. 510
ANTANAS ’ZURGILAS
824 W. 21 st St.,
Chicago, ui.
rodami pirkti, kreipkitės
pas j W. 42nd St. 7 kambarių $2,000. Vanos
PAJIEŠKAU savo moteries. Onos Pioneer Fire Insurance Co. pre- gasas, duosimo ant išmokėsčio.
Daukšienės, kuri nrasišnlino Kovo 8,
1921; paliko 3 vaikus. Vieną 2 m. pa zidentą
Jos W. Hough and Son,
liko namuose uždarytą. Ir pasiėmė
Chicago, III.
2810 W. Harrison St
A. Alyminavičių,
biskį pinigu.
4166 So. Halsted St. Virš Stock Yards
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi
P. DAUKŠAS
29 So. La Šalie St. 3 augštas
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią
1625 W. 13.,
Gary, Ind.
Savings Banko
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
PAJIEŠKAU senelio Kazimiero
PARDAVIMUI vaistinė lietuvių ap-; n.TtnTnTTAn. , , . ...
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina_ i 4 pa
ZansiČio. Švėkšnos par., Pakalniškiu gyvento! apielinkėj. Daroma labai ge- I PARŠU UODĄ labai .pigiai
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrų atsitikimų, kuris visame
kaimo. Pirmiau gyveno Paterson, N. ras biznis receptų pildyme. Kaina gyvenimų,
V. . po
- 5 ir 6 kambarius, naugyvenime negali kitų syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug’ > tri-,
J. Malonės atsišaukti, arba kas žinote, $7,000; pusę cash likusią sumą leng- .
mūrinis namas, kietmedžio
štos rųšies gvarantuotą kalbamųjų mašinų. Taipgi, mes turime
mmgai. vanos, elektra ir karštu
karšti van
malonėsite pranešti, už ką busiu labai vais išmokėjimais. Atsišaukite į Nau- ’ mingai,
deniu apšildomas. Rendos neša $1,600
parduoti dešimtį augŠtos rųšies tikros odos sSklyčiai setų, lovų ir
dėkinga.
jenas po No. 228
metams, didelis lotas 30x125 pėdų,
karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par
ANNA KTJTMBATTR,
gražioj vietoj ant South' Side. šian
duosime už pirmų pasiūlymų, nes norime padaryt daugiau vietos.
202 E. Cohokia St.,
Centralia, TU.
PARDAVIMUI GROSERNi dien tokio namo nepabudavotumėt n?
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiamo C. O. D. ir
PAJIEŠKAU Jono Zankaus, pirmiau LIETUVIŲ APGYVENTA VIE už $20,000. Greitu laiku parsiduoda
tik už $13.000, pusę rpikia įmokėti
dalcidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aptaikęs siuntini.
gyveno Chicagoje, and Winchester St.
, “cash”. Pardavimo priežastis — saviLiberty Bondsai priimami.
Turiu svarbų reikalą. Malonės tuojau TA.
jninkas turi išvažiuoti į kitą miestą.
atsiliepti.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4 vai. po pietų.
POVILAS POCIUS,
Atsišaukite pas
STANISLAVA MĄSIDAUSKTENĖ
1621 Union Avė.
J Zacker, 3801 So. Halsted St.
3832 Elm St.,
Indiana Harbor, Ind.

PARDAVINĖJIMO KAMBARY

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 fanuos. Didelis sodas,
bėga per farmą, geri’ visi budindirbtas per 12 metų, lietuvių koloni upė
kai Kaina $8,&00. Tnmokėt $3,500, o

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

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.

žemė, tinkanti daržovių au
ginimui. 3 blokai nuo gele
žinkelio stoties.
40 akerių visa dirbama
žemė; 25 mylios iš vidurmiesčio, ¥2 bloko nuo stoties.
Geriausia apielinkė. Nepra
leiskite šios progos. Ateikit,
arba rašykit.
P. BAUBLY,
1404 W. 18-th St.,
Chicago, 111.

STOCK’AI—SĖROS
PARSIDUODA 15 Co-operative Šerų. Padarykit pasiūlymą.
Naujienos No. 229.

MOKYKLOS

MA5TER
5Y5TEM
Vyrųir Moterų Ruhų Kirpi
mo ir Designing ,Mokykla.
Musų sistema ir. mokymo budu jus
trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau-

sius kirpimo, designing ir siuvime
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose malino*

raromos elektros jiaga.

Kviečiame kiekviena ateiti by-kuriuo laku, dieną ar vakarais, pasižiū

rėti ir pasikalblti dol sąlygų.
Patarus daromos sulig ’ mieros, vi
sokio stiliaus Ir didžio ii bet kurios
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.
VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
62D5 S. Halsted, 24G7 W. Madboa.
1850 N. Wc11b St.
137 Mokyklos Jsnąt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patterną Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokijimais,
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygėlla.
Tel. Sorley 1648.
SARA PATEK, plmiakkL

