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.u-Lenku sutartis jau pasirašyta
. W1 U"

Lenkija gauna 30 milionų rublių
Okupuoja naujas Vokiečiu apskritis
Turkų nacionalistai padedą bolševikams <

Rusų Lenky sutartis jau
pasirašyta.

vietų valdžios delegacijai vado
vavo Joffe, kuris taipjau atsto
vavo ir Ukrainą. Iš Ukrainą te
čiaus buvo du — Počubinskis
ir Kvirtingas.

Lenkai laimi naujų teritorijų
Kad sutausojus laiką, taikos
ir gauna trysdešimts milionų
sutarties dokumentas neskaity
rublių.
ta visomis trijomis kalbomis,
kaip kad jis buvo atspausdintas
RYGA, kovo 19. — Po ilgų Pirmuosius dešimt paragrafų
derybų, kurios tęsėsi per kele perskaitė
Dąbskis — Lenkų
tu mėnesių, praeitų naktį čio kalba; antruosius dešimt Joffe
nai tapo pasirašyta taikos su — Rusų kalba, gi likusiąją da
tartis tarp Rusijos. Ukrainos lį perskaitė Počubinskis — Uikir Lenkijos (Kiek laiko atgal rainuv kaliui,
buvo pasirašyta preliminarinė
Pirmasis po dokumentu pa
taika).
Visa taikos sutartis susideda sirašė Dąbskis. Antras pasira
iš dvidešimt šešių paragrafų ir šė Joffe, paskui Počubinskis ir
penkių specialinių priedų. Pir visi kiti įgaliotiniai.
mieji keturi paragrafai nužymi
translation filed with the post. Rusijote-Ukraincts-Lenkijos rū True
master at Chicago, III., March 21,1921
belius, kuriuiosna įeina dabarti- as required by the act of Oct. 6, 1917
nioji demarkacijos linija. Bo
to, Lenkija gauna tris tūkstan
čius ketvirtainių
kilometrų
(1,158.3 ketvirtainių
mylių)
netoli Minsko, būtent, Polcsijos apskrity.
Jų kariuomenė tik dvi ir pusė
Penktasai paragrafas sako,
mylios nuo Esseno; užėmė
kad abi pnsi sutinka atsižadėti
Wedau geležinkelio stotj.
negeidaujamosios viena kitai
propagandos, neleisti savo te
PARYŽIUS, kovo 19. — Vie
ritorijoj tokių
organizacijų, tos oficialiniuose
rateliuose
kurios veikia antrosios puses šiandie pareikšta, jogei oku
nenaudai, ir nedaryti jokio ban pavimas Mulheim ir Speklorf
dymo
maišytis į tvarkymosi geležinkelio stočių, Ruhr aps
reikalus teritorijoj, kuri prik krity, kurį okupavimą atliko
lauso antrajai valstybei.
Prancūzų kariuomenė,
buvo
Tryliktame paragrafe pasa dar vienas žingsnis
pravedikyta,
kad Rusija ir Ukraina mui tų pienų,
kurie priimta
per dvylika
mėnesių po to, londoniškėje kontribucijos kon
kai bus ratifikuota taikos su ferencijoje. Kalbamosios stotys
tartis, Lenkams turi išmokėti yra kaipir vartai prie
Reino
trysdešimts
milionų rublių upės. O todėl okupuoti jas bu
(penkiolika milionų dolerių) vo reikalinga — idant tuo tal
auksu. Devynioliktuoju parag kininkų okupuotę padarius to
rafu Lenkija
paliuosuojama kia, kokia ji turi būti.
nuo mokėjimo senosios Rusų
DUESSELDORF, kovo 19.—
imperijos skolų.
Taikos sutartis turi būt rati Talkininkų okupuotos srytis ta
pradedant nuo
fikuota bėgiu trysdešimties die po padidinta,
Duisburgo
iki
visų
geležinke
nų.
lio stočių, besidriekiančių pa
Po to, kai tapo
pasirašyta lei geležinkelio liniją, einančią
sutartis, Lenkų delegacijos pir iš Duisburgo į Esseną. Oku
mininkas Dąbski pasakė pra puotos srytis baigiasi dvi ir pu
kalbą,
kurioj jisai pareiškė, sė mylios atstu nuo Esseno.
jogei pagalios, po didelių sun-' Centraline prekinių vagonų sto
kenybių, Lenkija atgavo savo tis Wedau’e, kuri yra didžiau
nepriklausomybę. Nūdien ji ti sia visoj Ruhr apskrity stotis,
kis gyventi drauginguose san o taipjau ir Mulheimo stotis,
tykiuose su Rusija ir suteikti sergstimos Prancūzų kareivių.
laisvės visoms (Lenkijos ribo Pačiame Duesseldorfe visa ra
se esančioms tautoms. Jisai pa mu.
reiškė, kad Lenkija visuomet
minės tą draugingumą, kurio BERLINAS, kovo 19.— Pran
parodyta
vedant derybas su cūzų ir Belgų kariuomenė už
ėmė vakarinę Mulheimo ir ge
Rusais.
ležinkelio stotį Speldorfe. Kiti
Pastarasai posėdis
laikyta nedideli talkininkų kariuome
buvusiame pirklių organizaci nės būriai yra užėmę geležin
jos klitfbe,
Schwarzhaupter. kelio stotį Oberhausene.
Jie
Puošniąjame šokių
kambary stovi netoli Emscher kanalo.
ant sienų matėsi dideli buvu
Sulaikė Kappo padėjėją.
siųjų Rusijos carų paveikslai.
I>enkų delegacija kambarin
OPPELN, kovo 19. — Italų
įėjo kaip 8:30 vai. vakare. De okupacinė kariuomenė vakar
legacijai vadovavo pats Dąbs- čia areštavo kapitoną Lench,
kis ir generolas Nagorieff. So- kuris buvo uolus daktaro Wolfgango Kappo sekėjas ir, neil
gai tverusios Kappo revoliuci
SOCIALDEMOKRATAS.
jos metu
Berline,
buvo to
Musų draugų laikraštis iš avanturininko valdžios spaudos
Kauno. Kiekvienas darbininkas
biuro
(prie užsienio reikalų
privalė tų jį perskaityti. Num. ofiso) viršininkas.
Spėjama,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 kad tai jis yra vadas militari33, 84, 85, 4 ir 5. Kaina 5 centai. nės Vokiečių organizacijos, tuGaunamas Naujienų ofise.
riučios tikslo remti Vokiečių

Talkinninkai didina oku
puotas styti Pareiny.
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sunkus. Amerikos Raudonojo
Kryžiaus reikalus čia tvarko
kapitonas Hopkins. Tam tikrą
savo štabo narių skaičių jis
paskyręs tvarkyti apie pustu
zinį kitų koncent ravi mosi sto Vokiečių parlamentas nutarė, Skerdyklų darbininkų įgalioti
Sukilėliai, esantys ant karo lai vyklų, kurios čia šiomis dieno kad tos valstybės armija turi niai jau Washingtone; valdžią
vų, darę visa, kad davus pro mis tapo įkurtos.
susidėti iš 100,000 vyrų.
atstovaus trys Hardingo
gos pabėgti savo draugams ’—
kabineto nariai.
gei jis yra tūlo Vokiečių laik
iš Kronštadto.

užmačias augštesniojoj Silezi
joj jėga, jeigu
visa to butų
reikalinga, kitaip sakant, jeigu
sekamą nedėldienį ruošiamasai balsavimas
išeitų Lenkų
naudai.
Vis dėlto, jis paliuosuota, kadangi žadėjo prista
tyti reikiamų išparodymų, jo

Kova už nisy maištininkus.

raščio reporteris.

Kartu, kai buvo areštuotas
kapitonas Lench, gauta žinių,
jogei GIeiwitze plebiscitui tvar
kyti policija nušovusi du len
ku, kurie reikalavę josios pa
ramos — Lenkų naudai.
True translation filed with the postmai ter at Chicago, III., March 21,1921
as require<l by the act of Oct. 6, 1917

Turky nacionalistai padedą
bolševikams.
Nacionalistų kariuomenė oku
pavusi Batumą todėl, kad bol
ševikai bijoję talkininkų
karo laivų.

KONSTANTINOPOLIS, kovo
19.— Kuomet talkininkai mekleriauja su turkų
nacionalis
tais, tikėdamasi atplėšti juos
nuo Rusijos bolševikų, tarp jų
ir kemalistų yra kuopilniausis
susitarimas. Kuomet bolševikai
puolė Gruziją, tai Turkų-bolševikų draugingumas jiems pa
sireiškė kuopilniausiai. Kai bu
vo sulaužyta kumpas Gruzinų
spyrimąsi, bolševikai, vis dėlto,
bijojo, kad talkininkų kariniai
laivai, esantys Batume, nesuruoštų intervencijos. Ir jie ne
drįso eiti toliau Į pietus. Bet
čia pasisiūlė Turkų naciona
listai; jie, girdi,
prisilaikyda
mi Turkų ir bolševikų sutar
ties, galį šitą svarbią prieplau
ką užimti.
Turkų nacionalistų kariuo
menė Batumą užėmė be jokio
jai pasipriešinimo. Gi kemalis
tų kariuomenės komanduotojas rytiniame fronte, genero
las Karabekir pareiškė, jogei
šitą miestą užimti ant visados
Turkai nė nemaną, jeigu šito
nepageidiausianti Maskvos val
džia.
Girdi, jie pasitrauksią
taip greit, kaip tik visa to bus
pareikalauta.

Šiandie čia gauta patikėtinų
žinių, jogei bolševikai sutiko
išpildyti Gruzinų prašymą, kad
paliauba mūšių butų prailgin
ta dar dviem savaitėm laiko.
Bet tik ta sąlyga, kad kalba
moji Kaukazo respublika Batu
mą pavestų Angoros valdžiai.
Miestą dabar laiko gerai dis
ciplinuota Turkų nacionalistų
kariuomenė.
Ji daro tvarką
gatvėse ir gatava užgniaužti by
kokias riaušes, kurių gali su
kelti pabėgę iš franto karei
viai, jieškantys progų pasiplėšt.

TERIOKI, Finlendija, kovo
19.— Nuo praeito ketvergo po
piečio Finlendijos rubežių pe
rėjo netoli šeši tūkstančiai pus
nuogių, alkanų ir galutinai nu
sikamavusių pabėgėlių.
Tai
Kronštadto sukilėlių partijos
likučiai. Tarp jų randasi trysdešimh nesėkmingojo sukili
mo vadų, kurie bandė nuversti
sovietų valdžią.
Visi tečiaus sako, kad jų pa
sistengimai nėra tokie, kur ne
būtų davę jokių pasekmių. Jie,
girdi, sukorę gaisra, kuris so
vietų valdžią galų gale turės
sunaikinti.
Drąsinę savo draugus.
Nuo praeito ketvergo nak
ties, kuomet įvyko didysai šaudymąsi kanuolčmis, kurį su
ruošė mažasai būrelis sukilė
lių, esančių ant karo
laivų
Petropavlovsko ir Sevastopo
lio — darant paskutinį atspir
tį puolikams — čia negirdėta
jokio šaudymosi.
Sukilėliai
nuolatiniu šaudymu į raudo
nąją kariuomenę tuo
savo
draugams davė progos pabėgti.
Girdėjosi šauksmų, kad jie sto
vės prie savo kanuolių tol, kol
juos paliuosuos mirtis.
Kada gauta žinių,
jogei
Kronštadtas
turės pasiduoti,
pasieny kilo didelis
sumiši
mas. šimtai pabėgusiųjų žmo
nių,
daugeliu jų nepaprastai
įbauginti ir net pasvaigiman
įpuolę, čionai papasakojo stip
riai prasimanytų dalykų Tie,
kur pabėgo, kuomet bolševikai
pradėjo šaudyti iš savo didžių
jų kanuolių, sako, kad Kronš
tadtas paversta krūva griuvė
sių. Vėliau atvykusieji tečiaus
sako, jogei tik kai kurios kal
bamosios salos dalys esančios
apgriautos.

Amerikos Raudonasai Kryžius
turjs darbo.

Tuo tarpu tikrų apie žuvu
siuosius žmones skaitmenų ne
galima gauti, kadangi čia gau
namieji pranešimai prieštarau
ja vieni kitiems. Vis dėlto, ga
lima numanyti, kad paskutinio
puolimo metu bolševikai aplaikė ytin didelių nuostolių,
nes jiems teko laužtis pro stip
rią sukilėlių ugnį.

Apie penkiasdešimts sužeis
tųjų žmonių
čionai globoja
Amerikos Raudonasai Kryžius.
Jisai beto, iki šiol tam pačiam
reikalui yra išdavęs tam tikrą
Charles K. Moseri, kuris įki
kiekybę maisto ir drabužių.
šiol buvo Jungtinių
Valstijų
Pabėgėlių skaičiui tolydžio di
konsulis Tiflise, Turkų nacio
dėjant, jo darbas darosi gan
nalistų kariuomenės komanduotojas, painformavo, jogei
jis teiks visokios
reikiamos
PINIGŲ KURSAS.
jam paramos —• savas konsulo
pareigas atlikti.
Subatoj, kovo 19 d., užsienio piniKongo gyventojai kįla prieš
Belgus.

ANTVERP, kovo 20. — Čia
gauta žinių, kad Kongo gyven
tojai sukilę prieš Belgų valdžią
Apie penkiasdešimts pirkliavimo įstaigų sudeginta ir šiaip
didelių nuostolių pridaryta.
Smulkmeningesnių žinių dar
negauta.

Panaikino verstinąjį
kareiviavimą.

True translation filed with the postmastei1 at Chicago, Ih., March 21, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

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

Anglijos 1 svaras ................... $3.90
Austrijos 100 kronų............... $0.27
Belgijos 100 frankų už..... ,.... $7.27
’ Danijos 100 kronų ............ $17.85
Finų 100 markių ................... $8.02
Francijos 100 frankų ........... $6.95
Italijos 100 lirų ...................... $4.05
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65
Lenkų 100 markų _______ $0.12
Norvegų 100 kronų ............... $16.15
Olandų 100 guldenų............... $34.82
’ šveicarų 100 frankų............... $17.40
Švedų 100 kronų ................. ,. $22.95
Vokiečių 100! markių...... .
$1.65

Skerdykly darbininkai
nenusileisią.

BERLINAS, kovo 20.— Rei

CHICAGO, kovo 20. — Pas

vakar priėmė bilių,
Riaušės Japonijos sostinėj chstagas
kuriuo panaikinama verstinasai

kutinės žinios skelbia,
kad
skerdyklų darbininkai — įvai
riuose miestuose — milžiniška
didžiuma balsų nutarė skelbti
streiką, jeigu samdytojai ant
žut-but spirsis savas užmačias
pravesti. Gavę paskutiniuosius
balsavimo davinius,
unijos
viršininkai pareiškė, jogei da
bar visa priklausys nuo pačių
samdytojų: jeigu jie bandys
pravesti tai,
ką nusitarę —
mažinti algas ir ilginti valan
das darlio — skerdyklų darbi
ninkų streikas busiąs neišven
giamas. Savo laimėjimų išsi
žadėti darbininkai nesutiksią.
Vakar , Washingtonan išva
žiavo du skerdyklų darbininkų
įgaliotiniai, kurie tenai tarsis
su samdytojų ir valdžios įga
liotiniais. Skerdyklų' darbinin
kus atstovaus internacionalinis
skerdyklų
unijos
sekreto
rius Dennis Lane ir tos pačios
unijos
advokatas Brennan.
Busiąs ir Gompęrsas. Valdžią
atstovaus Darbo sekretorius
Davis, komercijos sekretorius
Hooyeris ir agrikultūros sek
retorius Wallacc.
Kas atstovaus
skerdyklų
kompanijas, tikrai dar nesuži
nota.

............... c
kareiviavimas
Policija užpuolė manifestantus;
Tame pačiame bilįuj sako
daug žmonių suareštuota.
ma, kad pastovioji Vokietijos
armija turinti susidėti iš šim
TOKIO, kovo 20. — Praeitą to tūkstančių vyrų.
Laivyno
ketvergą čia kilo ytin didelės jėgos — penkiolikos tūkstan
riaušės,
kurioms numalšinti čių vyrų.
reikėjo panaudoti policijos jė
Prieš valdžios pasiūlymą bal
gą.
savo tik nepriklausomieji so
Riaušių priežastis
buvo — cialistai ir komunistai.
iškeltas prieš vieną ytin žymų
valdininką kaltinimas.
Tasai
kaltinimas
buvo panaudota
viešame susirinkime — gatvė Užmušta penkiolika žmonių;
je.
Kada imta aiškinti, kad valdžia nusitarus daryti visa,
kalhamasai valdininkas, vietoj
kad “tvarką ir ramumą”
savo pareigas eiti sąžiningai,
atsteigus.
imąs kyšių, valdžios partijos
CORK, Airija, kovo 20. —
sekėjai ėmė kelti triukšmą. Ki Netoli Kinsale kaimelio pra
lus triuškinimui ir antroji puse eitą subatą .būrys sinn fein or
netylėjo.
ganizacijos narių užpuolė miGalų gale visa susidėjo taip, litarinę policiją. Mūšio metu
aštuoni policistai tapo užmušti
kad policijai teko įsųnaišyti.
Riaušių metu daug žmonių ir keliolika sužeista.
Puolikai taipjau turėjo nuos
areštuota ir kelia tas
gerokai
tolių. Septyni jų užmušta ir
apstumdyta.
apie dvidešimt paimta belais
vėm
Gatvekarių baronų
Vakkžia nusitarusi nė per na
go juodymą nenusileisti Airi
pelnai.
jos nepriklausomybės šalinin
Praeitais metais kompanija kams. Ji darysianti visa, kad
turėjusi daugiau kaip dvylika “tvarka ir ramumas” butų atEkspliozija amunicijos
steigta.
milionų pelno.
sandėly.
“Steigia” tai — degindama ra
mių gyventojų butus.
CHICAGO, kovo 20.— ChiERFURT, Vokietija, kovo 20
DUBLINAS, kovo 20.— šian — Čia gautomis žiniomis, pra
cagos gatvekarių kompanija il
gą laiką neužmirš buvusio Il die čia galutinai sužinota, kad eitą naktį Schmerborno mieste
linois valstijos gubernatoriaus Anglų kareiviai Clifdeno mies kilo didelė ekspliozija. Eksplio
Lowdeno
ir jo “visuomenės tely sudegino šešiolika triobė- zija kilo amunicijos sandėly.
tarnavimo” (Public Utilities) sių. Tarp sudegintųjų yra ir Pranešama, kad daug žmonių
komisijos.
Praeitais metais didelės vertės triobėsių.
tapo sužeista. Kiek yra žuv
Tai padaryta neva dėlto, kad šių. dar nesužinota.
gatvekarių baronai turėję dau
giau kaip dvyliką milionų do ten, pažymint švento Patricko Valdžios išlaidos sumažėjusios.
lerių gryno pelno. Tokio dide dieną, kažinkas buvo užpuolęs
lio pelno kompanija gavo ačiū militarinę policiją.
WASHINGTON, kovo 20. —
Kas
suruošė
puolimą
ant
miVakar čia paskelbta,
kad už
tam, kad kalbamoji “visuome
nes tarnavimo” komisija išpil litarinės policijos — nesuži pastaruosius aštuonis mėne
dė josios reikalavimą — padi nota.
sius federalinės valdžios išlai
“
Tvarkos
ir
ramumo
”
stei
dino “karferius.” Padidino net
dos sumažėjusios daugiau kaip
dviem atvejais: pirmą kartą gėjams, matyt, tai ir negalvoj. vienu bilionu dolerių.
vienu centu, kįtą net dviem
—už “karferj.”
1919 metais
chicagiečiai
dar mokėjo jx)
penkis centus už “karferį.”
1918 metais gatvekarių kompanija turėjusi gryno
pelno
daugiau kaip aštuonis milionus dolerių.
Gi 1919 metais,
kada “visuomenės tarnavimo”
Yra laukiama, kad Vokietijos markės, o
komisija išpildė pirrfiąjį kom
kartu ir Lietuvos auksinai, turėsią pakilti kaino
panijos reikalavimą, josios pel
je bėgyje pusantro mėnesio, ir kad jų kaina bu
nas padidėjo dviem milionais
sianti augščiausia po to, kaip Amerikos valdžia
dolerių — gryno pelno buvo
paskelbs taiką su Vokietija.
daugiau kaip dešimt milionų
Visiems, kas tik siunčia pinigus Lietuvon,
dolerių.
O praeitais metais
vertėtų pasiskubinti su pinigų siuntimu ar išsigatvekarių
baronai pasižėrė
mainymu.
daugiau kaip dvyliką milionų
dolerių.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
Šituos pelnus
kompanijai
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
sudėjo Chicagos
gyventojai,
koje, ir .Naujienų siunčiami pinigai greičiaus panors jie nieko negavo. Pra
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
džioje kompanija sakė, kad ji.
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
nepadidinus
kainas “karte
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
riams,” negalinti teikti geres
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
nio patarnavimo. Bet tasai “pa
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
tarnavimas” ir šiandie yra toks
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
pat, kaip kad buvo dveji me
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tai atgal.
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
Pažiūrėsime, ką darys naujienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
jasai valstijos gubernatorius
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
Small, kuris rinkimų‘metu ža
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dėjo daryti visa, kad “karte
Skyrių.
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NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
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tiniu) skaitymu konstituci-

armijos karininkai gina tė kuris vakarais gryčioj sukda darbas. Šeimininkė su milti tina.
vynės išdavikes.
vo virves; jis galėjo klausyt na iiosia šaudė į krosnį pyra Verutė metė rašyt ir ėmėsi
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“Lietuva turi duonos, pi kiek tik norėjo. Aš jį klaus gus, tai barė mergaitę, kad ne mėgsti, o aš pasakęs jai ačiū,
Paskutiniam konstituci
azimieras uria
nigų ir kariuomenės, bet ne davau dieną, ką vakar vaka visus išplovė skalbinius; šei įsikišau pieštuką ir poperį į ki
jos balsavime Lenkų reakci turi žmogaus, kuris galėtų re skaitę. Atsakydavo, kad jis mininkas su Povilu kapojo mė šenę.
ADVOKATAS
ninkai ir klerikalai gavo di padaryti tvarkos.”
Mter P. Mgaitii
lt neklausąs. “Kils jis per są, pilstė maišus grudus; VeHytą, nuėjęs į klonį, išbrai
delį smūgį. Jie tapo perga
žmogus”,
manydavau sau: rute baigė mėgsti pirštinaites; žiau visą tą poperį, bet nieko
1739 SO. HALSTED ST< lėti senato klausime. Sena Bet dabar atėjo žinia, kad “taip ten gražios pasakėlės, o aš su mergaite buvome prie panašaus neparašęs, suplėšiau
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Telephone Roosevelt 8500
rėt nors viena toki knyga. Isi- savo knygas ir krovėsi į krep Nuolatinėm savo pamokom 3323 S. Halsled St. 127 N. Durtam St.
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Entired as Secoad Clau Matter
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—Be tėvo žinios, negaliu aš veikiu nuėjęs į klojimą. Kitą
reikalauti, kad butų pildoma
nedėldienius. Laidžia Naujienų Ben
Atžagareiviai pralaimėjo Suvalkų sutartis. Jis nevar Vieną vasaros dieną, kada aikvoti tavo pinigų, — atsakė syk ateidavo net pažiuiįt, bet
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nq Tel.i HVda Park 8896
nė sykio nerado besimokant,
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
ir mokyklų klausime. Kon toja nemandagių žodžių, bet visa šeimyna buvo lauke, aš šeimininkas.
stitucijos projekte buvo jis moka padaryti, kad fak pietų pavalgęs, bėgdamas pas žinau, kad tėvas man neatsi- nes jis buvo dusulingas, o aš
\ Virisakomoji Kainai
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Pirmiaus buvo pranešta, kad
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Rusų-Lenkų
tiktai Rymo-Katalikų tikė Lietuvos valdžia sutiko duoti sistojęs per langą į seklyčią,
Vak.1 U tar. Ket ir Sub. Ori 9 rak
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Ned.i ild 8 po platų.
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pirma pastebėjo, kad jam bus
kur nieko. Pusiau sulenkęs la
niam balsavime šitas punk lygos.
Iš musų kolonijos labai re mirtis, jei jis nesugrįš.
Kovo 18 d. Rusijos ir Len tas tapo panaikintas.
“Draugas,” be pamato gir pelį įkišau į kišenę ir, greit
Naktį kaimynai tapo išgąztai tenka pastebėti kokia ži
kijos įgaliotiniai pasirašė
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Ta sutartis susideda daug
raštu j Lietuvos socialistus rei
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šitos žinios “Draugas” pastebi:
tiktai tame, kad Rusai apsi kutinis konstitucijos skaity
ir lig šios dienos liko slėpi kiam reikalui aukas, ruošia mą. Tuo tarpu dar vienas se
“Lenkijos ministrų pirmi nys. Kiek aš dar vargau, bet gražių pramogų vakarus, tea nas Pečiulio pažįstamas, Frank
ėmė dar užmokėt Lenkams mas jyyko už keleto dienų
bėgiu dvylikos mėnesių 30 prieš plebiscitu Aukštojoje ninkas yra socialistas Da- antrojo žodžio nesudėjau. Per trus, — musų kolonijoj, taip Witter, mėgino prie jo priei
Silezijoje. Lenkams buvo szynskis. Jis jau buvo mi skaito raides pavieniui, bet žo sakant, ramu. * Vietos lietu ti, bet ir tas tapo nušautas.
milionų rublių auksu.
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viršų. Ji gavo gerą sklypą nėra atžagareiviai,idant pa jos nepildė. Tai-gi nėra di tik kelius žodžius teperskai kortavimu iš pinigų. Yra pora mus, ir jinai laimingai įsi
Baltgudžių žemės; ji išside traukus savo pusėn Silezijos delės priežasties mintyti, buk čiau.
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MIRĘ T. ASTRAMSKAS.
dame po kiek tik kas nori,
va aukso iš Rusijos iždo.
Faktas yra tas, kad Daszynskis siminiau, kai paklausė mane laikė susirinkimą. Norėdam
Laiškai iš Lietuvos.
už prieinamų kainui.
vyresnioji šeimininko
duktė padidinti draugijos iždą, po
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ministrų
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Kodėl Rusija taip nusilei
SauiC” rašo:
COYNE BROS.,
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do Lenkams? Matoma, to
pelį:
119 W. S. Water Si
dėl kad ji nesijaučia turinti telegramą, kuris pranešė vo lenkų ministerijoje, bet pas —Jonei, ar tu. neradai kur teli iš pinigų, imant nuo kiek Lietuvos Atstovybei Ameri
kui visaf pasitraukė i,š jos.
Chicago, UI
jiegos vesti karą su Len mums liūdną žinią apie Šiandie lenkų socialistai neda tokio lapelio? Buvo seklyčioj vieno lošėjo po penkis centus, koje yra jn’isiųsti sekamiem
[sikortojo taip, kad moterė asmenim laiškai nuo jų gimi
kais. Rusų raudonoji armi mirtį! musų seno prieteliaus lyvauja valdžioje. Dėlto jie gal ant lango.
lės, nebcsulaukdamos Vyrų pa
—Niekur nemačiau!
at- reinant namo, leidosi jieškoti nių ir pažįstamų iš Lietuvos.
ja yra pakankamai stipri Tamošiaus Astramsko... Ve ir pasidarė radikalesni.
sakiau ir nusisukau į šalį, kad jų, ir atėjusios į svetainę su- Artimesnių adresų ant jų nė
kariauti su vidaus priešais, lionis nesenai sirgo trumpą
ra ir todėl jie bus laikomi At
nepastebėtų raudonuojant ar
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stovybės raštinėje iki savinin Procentai
drebant įš baimės.
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—Kur jis gali būt? visur išjiegia.
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se, ir monarchijai sugrįžti Lietuvos valdžia apsiėmė mai- didesnėms šventėms; parsivež- tik lieka, ar rytoj dar labiau kiu ir abudu gyveno tose “pu- nuo J. Bendiktavičio; Kaziui PIANAS Už NORMALE
KAINA.
jon šituo keliu nėra progos. tinti Vilnių, palikdama jį len- dlavo po glėbį visokių knygų, apipurvinus atiduoti ir sakyti, stynėse”, kol miestas beaugda Masini nuo Jono Masio; Maik Tik-kų patyriima, kad Lyon & Heatai Chicagos iš kurių skaitydavo, ar išra- kad ten ir ten radau, ar nus mas pasiekė jų namus. Da Malokui nuo Uršulės Sarockie- ly, didžiausia HiutikalB krautuvė ChiRusų-Lenkų taika yra lai kų rankose,
šinėdavo. Negalėjau suprast, lėpt jį amžinai ir išsigint, kaip bai* Pečiulis jau sulaukė 65 tčs; Juozapui Mekeliui nuo Jo cagoj, išleidžia visą savo sankrovą var
mėjimas ne tiktai Lenkijai, “Draugas” parašė:
kaip jie^taip gali: aš taip pat jau sykį padariau. Pirmasis su metų* ir vis dar medžiokle no Mekelio; Frančiškui arba totų planų,. Tūli Iš šių instrumentų
o ir Franci jai ,kuri dėjo, vi
“Lietuva turės maitinti jau žinojau raidžių pavadini manymas rodės peribaisus, pri užsiimdavo. Bet subatos vaka Baltramejui Meškauskiui nuo patdavojami pigiau, nei kad pirm ka
sas pastangas, kad padarius Vilnia jis lenkus, o lenkai mus (nora gal ne visų), nes imtas buvo antrasis.
rą, kovo 12 d.< jis pasirodė J. Usio; Jonui Pocevičiai; Jo rėš. Mes patariame savo skaityto
jams, interesuojantiems parašyt Lyon
praėjusią žiemą, mokė mane
Lenkiją kiek galint stipres triuškins lietuvius.
Kitą dieną pievoj išduriau savo draugui Verbickiui labai nui Savnoriui nuo Kazimierio & Healy reikalaujant šio bargeno kai
“Tokie diplomatai, kaip motina iš maldų knygų, bet lazda skylę ir nukišau sulank nepaprastas, kuomet jis atsi- Polio; Mikolui Skiriui nuo An nų. Tarp kitų, pianai yra žinomų išne. Francijos imperialis
Purickis,
Voldemaras
ir aš skaitydavau tik ten, kur stęs lapelį į žemes. Taip ą>asi- hešė šautuvą ir juo grūmoda tano Skirio; Jurgiui Surviliui; dirbėjų, kaipo Stelnvvay, Weber, Steck,
tams Lenkija šiandie yra tas
d-ras Staugaitis gal lietuvius mane mokė, o jie žiuri į kny baigė pirmosios mano ]rainO-l mas reikalavo iš Verbidkio Mikalojui Urbanui nuo Juli Lyon & Healey, Fischer, -Krakauer,
pat, kas pirma buvo carinė iš proto išvaryti.
gą ir pasakoja visokias jki- kos. Tik juodas atsiminimas li tūkstančio dolerių. Verblckis jonos Dabu Iškaitės; Vladislo Washbum ir kitų. Tarp šių pianų
Rusija.
įbaugintas atplėšė kame sietuos vui Vainauskui nuo Emilijos yra perdirbtų ir naujų specialių iš
“Čia žmogus remi kiek sakėles, juokus ar uždainuoja ko kad apsivogiau.
1

{•KORESPONDENCIJOS

GAUSI 7? IR 8?

Pirmasis mokslas
ar vagystė.

‘galėdamas Lietuvos diploma dainelę, kurios, rodos, klausy
tiją, Čia ta diplomatija rū tum ir klausytum. Bet man
pinasi, kad lenkams butų ge- maža tekdavo jų pasiklausyt,
nes vakare pavalgius tuoj siųs
9
, I
“Nestebėtina, kad Telšių davo gult, o rytų anksti reikė
Lenkų steigiamasis sei- varnos jau didžiuojasi len jo malt kiaulėms užbėralas.
kias priėmė trečiu (ir pasku- kiškais herbais, o lietuvių Gera buvo pusberniui Povilui,

Lenkų klerikalai
pralaimėjo.

* * *
lentą ir išėmė jain $735. Bet
Rudens vakarą, kada vėjai tuo Pečiulis nepasitenkino ir
staugė už apsirasojusių l'gngų, dar šautuvu grūmojo, kad ta
lietus su sniegu krito, kaip iš sai pribaigtų jam iki tuksian
kiauro kibiro, ir traukė ledais čio. Tada Verbickia pasakė,
medžių šakas, — mano šeimi- !kad jis turi $5(M) paskolinęs
ninko namuose ęjo skubotas] ir prašos, kad jį išleistų jų

Vainauskaitėš; Frank WalėnA. P. Seven
lynotviezui nuo Mikoflo Walenynavičio; Marei Yankaitienei
tuo Onos NavikiutėSf Juozui
Zdbarskui nuo Andriaus Piė*
teriaus; Kajetonui ZimikaiČiui.

vaizdų. Manome, kad atsakanti skai
tytojai gali gauti ant mėnesinių išmokesčių, jei jie nenorės visų užmocėt cash. Proga tokia gera, tik rei
dą nueiti pas Lyon & Healey, kam
pas Wabash Avė. ir Jackson Boule
vard be atidėliojimo. Arba galit ra
šyt savo kalboj jiems, nes jie turi spe-

f

Paffė381ft, Kcvtf 21 8., 192t
———Tgggggeesfe

9

Amerikos Lietuviu Dar
hai Lietuvos Gynimo
Reikalu.

JŪSŲ BUVĘS SENAS
PRIETELIU8
PATARĖJAS

Dabar yra naujame biz
nyje visokios rųštcs
INSURANCE.
APDRAUDA
Valandos nuo 10 ryto
iki 8 vai. vak. kasdien.
3824 West 12th St.
ChicagO) Ilk

*

IfflJOS-AMERIKOS LINU
2 DRO\PWA>_______

\ORK NA

Tiesi kelioni be persėdimo ii New Yorho per Libetų
arba Hambarg—Eitkenee

Į LIETUVA

.

Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų šriubų palto laivai iiplaaks
“ESTONIA” BAU 27
“POLONIA” KOVO 30
“POLONIA” ...........
GEG. 13
•LITUANIA* BALANDŽIO 13
Visi laivai tari puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. Western Pase. Ageut, 12(1 N. La Baile SL,
CHICAGO, ILU

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Kam be reikalo kentitlT Mano spe
cialia gydymo būdas iAgydi jau daug
Įmonių nuo kaspininls kirmėlės, kurie
buvo nebetekę vilties pasveikti
Tūkstančiai Įmonių nežino, kad jie

Akis

Chicago

H. LEIBOWITZ

■■

Dr. A. R. Blumelttel

WEST SIDE. — Nedalioj
kovo 13, S. L. A. 109 kuopi
buvo suruošus prakalbas Mel
tlažio salėj. Kalbėjo Dr. Grai
čunas ir nesenai iš Lietuvos
atvykęs .Dr. Alseika. Dr. Graičunas kalbėjo apie Siusi vieni
jimą ir svarbą į jį priklausy
ti, o Dr. Alseika pa pasakoj c
apie Lietuvą ir dabartines jos
kovas. Po prakalbų buvo ren
kamos aukos Lietuvos gyni
mo reikalams. Aukojo: K. SilavlČius $15; P. Svilinskas $5;
J. Saunora $2; po $1: J. Taupelis, J. Taupelis, V. Siaudėris, C. Baltrūnas, M. Konopeckas, A. Kelpsh, P. Jocius, J.
Bajoras, A. Paukštis, K. Ru
daitis, A. Vitkus,
A. Vikus,
J. Paunksnis, A. Brazan, A.
Srade, B. Sinkauskas, A. Pau
rančio, S. šilkos, S. Laukevičio, M. Soluk, J. Banis; smul
kesniais $2.20; viso $45.20. Tie
pinigai tapo pasiųsti Lietuvos
Misijai kad (pasiųstų Lietuvon.
— Prakalbų Rengimo Komi tetas: A. Kundrotas, J. Velkas,
A. Paunksnis.
Aukos

Nurinktos

Bytaite regijlmaM,
Mee mtejMMI
pageriate
patinga danui ah<
•
kreipiama | val
kus. Vai.! nuo 9 ryto iki 9 vak,
NadUiomls, nuo 9 iki 12 diaraL
4817

DR. M. HERZMAN
II RUSUOS
matu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

PINIGAI.
Iš Amerikos siunčiami pini
gai į Lietuvą; greičiausiai pa
nokia adrėsantus Lietuvos kai
nuose, kada yra pasiųsti per
Federalę Paskolų Bendrovę
666 W. 18-th SL, Chicago,
įuri turi sąskaitiškus ryšius su
Lietuvos Bankomis.
Pinigai yra siunčiami paš
oms ir telegramomis, ir išduo
ta savo čekius (draftus)
ant
Lietuvos bankų.

vyrų, moterų Ir valkų, pagal Barn
iausias metodas K-Bay uidtridia
elektros prietaisus.
Ofisas Ir Labaratorija] 1M K

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
Specialistas
riengvins akių {tempimų, kuris
esti, priežastimi galvos ekaudljimo,
svaigidio ,akių apteminų), nervuotumo,' skaudamų aklų karšt}, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregvstę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančių mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama į
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. NedSldlenlais nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th SU kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

[kada?

18th SL, netoli risk St.

VALAUDOS: Mae 5-11 yML
Ir nue 6 fti 8 nL vakarais.

Kaip j ūsų Akįs
Ar eed nervuotu, kent! galvos
skaudėjimų, ar tamistos akje ašaroja, raidls susibėga kuomet skai
tai, pailsta akjs besiuvant, jei taip,
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris
suteiks tamistai geriausių patar
navimų.
Akių, Ausų, Nosies !r Gerki* ,
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

Keliaujantiems j Lietuvą yra
JOHN J. SMETANA
largiausiai
ir patogiausiai vežgydo.
AKIŲ SPECIALISTAS
ir priduotos Bendram Lietu
;is pinigus Federalės Paskolų
1801 So Ashland Ave^
Chicago,
Kirmėlės ženklai
1900 S. Halsted St.
vos Gynimo Komitetui, Chi- bendrovės Draftų formoj, išduokerti 18-tos gatvis; 3-čfos labo*
Žmonės serganti tąja biauria liga paTeL Canal 2118
cagoj. Aukų rinkėjai: J. GaKambarys 14-15-16-17
;us ant Lietuvos bankų; tie ban5rastai skundžiasi dideliu pilvo skaudiOfise valandos! nuo 10 rytu Dd
balis, D. Alsis ir J. Klovas. cai išmoka pinigus draftą saviimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę
Viriai PLATT’S Aptiekęs l
8 vakare.
kila, vemt verčia, valgyt neturi noro,
Aukojo: D. šurkus $50; M.
Timykite mano parašų.
Beridencija: 2811 W. 63rd 81.
linkui be jokių nuotraukų. Pargalva skauda, viduriai sukietėję, ausyValandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak.
Petrauskis ir P. Plečkauskis
Tel. Prospect 8466
m ūžia, skauda po krutinę.
luoda laivakortes ant dviejų tie
Nedaliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.
po $15; po $U j P- Keris, J.
Kas tokių simptomų turi, tegul atei
liausiu į Lietuvą linijų, ant kuna pas mane: išgydysiu visai trumpu
Stulpinas, J. Waselkus, J. Pet
laiku.
/
ių nereikia persėsti. Iš Montrerauskis,
M.
Umars;
po
$10:
P.
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip
d į Eydkunus (netoli prie Kau
Končius, B. Rubslaus, P. Latvyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.
Tel.: Yards 6666
lo), kaina $107.|^.
za, J. Kuskis, F. Račkauskis,
Boulevard 8448
DR. DICKSON
Iš New York į Liepojų, kaina
D. Stonis, S. Apinčausk, J. Kar
DR. V. A. ŠIMKUS
1645 West 47th Street
>145. Taip-pat ir iš Lietuvos
velis,
Y.
Plečkauskis,
J.
Pau

Tarp Marshfield ir Paulina gat Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Ameriką.
Nedaliomis nuo 10 iki 12 diena.
lus, J. Pocius, P. Satkus, K.
Akušėras
3203 So. Halsted St., Chicago.
Stuls, K. Zansitis, J. LekaviSkolinama pinigus ant Ameri
Valandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
če, K. Versel, A. Šimkus, S. kos ir Lietuvos namų, žemių ir
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
Ragauskis, W. Mikšiunas, P.
i
i,...... -.......
Mįj
Klovas, A. Urbelis, B. Bučkus,
Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.
S. Yuška, I. II. Luris, J. Brožas, P. Grigula, J. Kuinis, A.
Akušerka M. Katauska
Mockus, K. Grigaite, J. LukoPatarnauju dienom ir naktimis prie
šius, Y. Staradumskis, J. Lesgimdymo ir duoda patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas!
čauskis, J. Burus, K. Radfwe3333 So. Halsted St, Chicego, IIL
las, P. Pratapas, S. RakausPhone: Boalevard 4121.
kis, L. Kundrotas, S. Sakalauskis, A. Daknte, Jonas LesčenTel. Canal 66
skis, A. Kuinus; po $6: S. KuLIETUVIS DAKTARAS
Ofiso
Tel.
McKinley
76
kanauskis, F. čekanauskis; po
DR. L H. GINDICH
$5: P. J. Yanas, Max Marctz,
DENTISTAS
1424 So. Halsted St
A. Širvidas, J. Aukštkalnis, J.
Mee savo darbų gvarantuojame
ėdami SIŲSTI PINIGŲ Kalbame visas Europiikas kalbas,
Vai. 10 iki 12; 8 iki 5; 6 iki &
Pocius, J. Mileška, P. Gare
Nedšlloms 10 — 12.
8804 So. Kedrie Ave^ Chicago, HL
lis, J. Rimkeviče, T. Yuška,
Gyvenimo
Tel. Jarde 5098,
> giminėms LIETUVON,
Arti 88-th Street
J. Mališauskis, Z. Marcinkus,
pkitės į J. E. BruževiA. Krušinskis, A. Zavcdkis, S.
s aptiekų:
Vaišnorus, W. Ubaviče, J. StaTelephenc Jarde 5181
Telefonas—Boulevard 9199
panaviče, W. Janušauskis, J.
WAUKEGAN
DR. C. KASPUTIS
Kazlauskis, J. Daunįs, J. Jag
—-Dentistas—
PHARMACY,
Dvisavaitinis koperacijos, savivaldybės,
minas, W. Dijokas, K. Kun
8331 S. Halsted St., Chicago, UI
1005 Marion Street,
ūkio, kultūros ir profesinio gyvenimo
Valandos:*
drotas, K. Mockus, S. Urbo
8107 S. Morgan SL Chicage
VVaukegan,
m.
laikrąštis.
nas, K. Lankutis, Al. MorkuVALANDOS: Nuo 8 M 11 ryte
las, K. Yuška, J. Waicis, I. UrŠiaulių Vart. B-vių Sąjungos ir Lietuvos
ir nuo 5 Ud 8 vatai*
belis,
E.
Slemoneni,
J.
Janas,
Savivaldybių organas.
P. Jankauskis, Dr. Zimont, J.
Kiauda, S. Kaveckis, O. VaiNo. 1 ir 2. Kaina 50 centu.
Telephone Yards 1532
kasati, P. Mcdžauskati, J. Pet
TURINYS.
kus, M. Kazlauskis, A. WoveNuo Redakcijos .......... „......................................................... 1 pusi.
LIETUVIS
reli, J. Rasinkeviče, S. Jagmi
J. F-is, Nauias darbas ......................................................... lww°« •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Jer. Morauskis. Musų koperacijos uždaviniai ............... 2 ’*
nas, J. Shaka, J. Statkus, J.
Gydo visokias ligas moterų, vai
Telefonas
Pullman
856
St. V. Aprūpinkime savo tarnautojus .............................. 3 ”
Gabalis,
M.
Skerston,
J.
Werkų
ir vyrų. Specialiai gydo lim
M. ( heisinas. Kokia nauda iš vartotojų bendrovių........... 4 ”
DR.
P.
P.
ZALLYS
pančias,
senas ir paslaptį**
sulis, A. Gečius, J. Gazauskis,
Zeilgeimu (sekta). Revizijos Komisija ......... :................ 5 ”
Liet avys Dentistas
gas vyrų ligas.
J. Fledžinskis. Šiaulių koperacijos ir savivaldybės kursai 6 ”
D. Stančius, M. Legefaitis, D.
10881 S. Mlckigan Av, Roselaad
3259 So. Halsted SU Chicago.
P. čiučelis. Aras galiūnas. (Feljetonas) w........................ G ”
Ateis, W. Klovas, P. Paniška,
J. Morauskis. Ko trūksta musų savivaldybėms ir kaip
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų.
jos turėtų tvarkytis ............................... 7 ”
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
B. Brazaitis, A. Kiaukis, J.
Šiaulių Apskrities Savivaldybės 1921 m. sąmata ........... 9 ”
PRANEŠIMAS
Ivanauskis, J.
Ramanaus
Šiaulių Apskrities Taryba .............................................. 10 ”
Dr. M. T. Strikol’ia
J. M-is. Miškų valdybos politika ir musų miškų klausimas 11 ”
F. Šveistas, J. Savickas; po
CTelephonę
Yards
5834
K. Degutis. Žemės kultūra Lietuvoje .............................. 12 ”
Lietavye Gydytojas ir Chirurgai
Dr. Naikelis, K. Norbutas; po
Dantis. Laiškai žemės klausimu ...................................... 13 ”
Pinigus iš Rockfordo
Perkelia ofisų i People Teatrų
$2
Dijokas,
Karvelis
J. Daugėla. Matavimo darbai Šiaulių apskr. 1920 m...... 14 ”
1616
W. 47 SU Tel. Bori. 161
galima
Lietuvon
Ūkininkas patarėjas .......................................................... 15 ”
Pantis
Klamas,
Galybe
Priėmimoi valandos nuo 8 iki
Valandos: 1 iki 8 po pietų.
Knisius. Gyvenimo nuotrupos (Feljetonėlis) ................... 16 ”
per
feiysti
S.
Į12
iš
ryto
ir
nuo
7
iki
9
v
4
vak,
6
iki
8 vak. Nedtl. 10 iki 12 ryte
uis.
Gcdgaud >
Kuikeviče.
Žinios: koperacija, savivaldybė, kultura-švietimas, ūkis,
Ree.
2914 W. 43rd Street
8325 So. Halsted St.
įvairios.................. /....................................... 16—22 ”
pką, Rockford Real Es]
Bitaut
Wai
Lankutis
Nuo ryto ild pieL
Kronika ................................................................................... 22 ”
,
Telephone
McKinley 161
i
tate
&
Loan
Co
nauskis,
K.
Daveikas,
Zamckis,
Teisių skyrius .......... _............................................
23 ”
e
Pranešimai ............................................................................. 23 ”
K. Mcd-žaiiskis, J. Jankauskis;
Redakcijos atsakymai, šaipokas ...................................... 24 ”
Iš čia pinigai yra pa
po $1: K. Wenckus, J. Jovai
šas, D. Lemeses, A. AntanaTel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v.
siunčiami Lietuvon grei
NAUJIENŲ KNYGYNAS
Tel. Oak Park 8428
viče, K. Pacuse, A. Aukselis,
čiausiu budu ir už pini Abi pušiai devėjami overko1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Res. 615 S. Humphrey Avė.,
A. Suiri4 P. Basinskis, J. Lu
DR. ABIGAIL TRAXLER
gu siuntimą pilnai atsa tai; kurie parsidavinėjo po $75.Physician and Surgeon
košienė, K. WenckllSj J. Jo
00, $85.00 ir $100.00 Mieros nuo
Specialistė
moterų ir vaikų ligų.
koma.
vaišas, D. Leinežis, K. Dargis,
86 iki 46. Tamistos pasirinkime
1669 Blue Island Avė.,
Kampas 18-tos
CHICAGO.
J. Ruliėžius, K.! Jovunaitis, J.
UŽ $30.00.
Visuotinas (General) Contratorius
Siuskite
pinigus
Lie

Kilaitis.' Viso aukų priduota
Vyrams ir vaikinams pavasari
tuvon per
$837.25.
DR. S. BIEŽIS
niai siutai, po $15.00 iki $45.00.
Atlieku medžio arba muro budaLletevls De*itefu
GYDYTOJAS te CHIRURGAS
B. L. G. K. Fin. Sekr.
Atdara vakarais iki 8 vai., '
vojimus.
Taisau, senus. . Turiu
Ofisas
i 2201 W. 22nd St, kampas
!—• A. Zymont.
4712 80. Artini! Ava.
Nedėldieniais iki 3 po pietų. Leavitt St. Phona Cinai 6222. Ve*
namų ant pardavimo prieinamomis
turi viduriuose kirmėlę, ir grydosi visai
nuo kitokios ligos; deltogi ir neiied-

kur?

Red.] \ Lietuvos

gynimui

Talephonail
t 960 - Drovai 4136
AB: 3412 S. Halsted 81

GYV

DR. YUŠKA

DR. G. M.GLASER
8149 S. Morgan Stn keiti 81 Bi

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS!
Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS i

po piet
Telephone Y arde 687
t „ -

_____ A.Ą

1 ĮA i > - g I

Dr. J. Sarpalius

Dr. M. Stupnicki

DR. J. KULIS

Lietuvon

Telephone Van Buren 294

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chieage

Telephone Dnver 9693
Valandos: 10—11 ry>o; 2—3 po piet
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną
Tel. Canal 6222 ___ .

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENTISTAS
3201 W. 22nd & So. Leavitl BU
CHICAGO.

nue

pietų

Dr. P. G. Wiegner

odos

Henry Koplevvskis
kainomis.
4401 So. Richmond St.,
Tel. Lafayette 2797

Dr. C.Z. Veželis

S.J.Petrauskas

arti 47-tas gatvfa
Telefonas: Drova® 7141

SKAITYKIT IR PLATINKIT
A TT T T TP NT n C*»>

809 So. Main Str.
Rockford, I1L

S. Gordon
*, •

• A •' •

1415 S. Halsted SL

landosi 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114
W. 42nd SL Phone Lafayetto, A98&
Valandos nuo II iki 12 dianii

DR. C. IL KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted Stn Chicago, IU,
kampas 18th SL

Phona Ganai M7

NAUJIENOS, Chicago, HL

CHICAGOS
ŽINIOS
Ekspliozija padarė $6,000,000
žalos. *

000,000. Ekspliožijos priežastis
nežinoma. Netoli stovintys tavoriniai vagonai
tapo upėn
sumesti; plieno šmotai perlėkė
net pusė mylios pločio upę, o
stiklų skeveldros
matės už
mylių aplink.
Kalbamas elevatorių buvo
izoliuotas —- atskirai vienas
stovėjo. Todėl žalos nepadarė
taip daug. Bet ir tai už upės
buvo uždegta koletas namų.
Didelio karščio dėlei negali
ma arti prieiti, tai iki šiol ras
tas tik vienas kūnas. Paul Bal
io. Daugiau kitų ten buvusių
asmenų nesiranda.
Manoma,
kad ir jie bus žuvę. 7,000.000
budelių šiaip javų ir 5,(MM),000
bušelių kornų žuvo. Visa pieti
nė Chicaga perpildyta automo
biliais ir pėsti grūdas ekspliozijos linkui. Kad ne policijos
veikmė, tai įr įlaugiau nelai
mių gal butų pasitaikę.

Armour’s Great Elevator,
South Chicagoje, tapo sudras
kytas į šmotus subatos vaka
re. Tasai elevatoris buvęs <lidžiausias visam pasaulyj. Ekspliozija girdėjos net už 45 ang
liškų mylių, o penkias mylias
aplink visų namų langai įšbirėjo.
Elevatoris, Armouro javų
kompanijos, lėšavęs $4,000,000.
Ir ekspliozija įvyko tuojau, ka
da 150 žmonių apleido tą vie
tą. Manoma, kad bus šeši as
menys užmušti ir žalos pada
ryta nuo $6,(MM),00 iki $10,- Laikraštininkas Bert L. Taylor
mirė.

MORGICIAI
PASKOLOS
Skolinu ir surandu paskolas
pirmiems ir antriems motgičiams.
Atperku ir pampinu mortgičius.
Atperku
liras.

įvairių

kompanijų

KAZ. GUGIS

Ofisas: 127 No. Dearbom st.
11 lubos.
Telefonas Central 4411

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

EXTRA DIDELIS
IŠPARDAVIMAS.

Didelis išpardavimas šnekamų
mašinų (vietrolų) ir rekordų, ku
riuos galit pirkti už pusę kainos.
Taipgi turime didelį išpardavi
mą auksinių daiktų numažinta
kaina; kaip tai: laikrodėlių, žie
dų, branzalietų ir t.t.
Noriu išmainyti savo biznį ant
geros farmos arba gero namo.
Mainymo priežastis ta, kad aš
uodu eiti į išdirystę vaistų, ku
riuos aš esu išradęs, šiais vais
tais bus galima išgydyti žmones
apie nuo 15 įvairių ligų.
Kuris norėtų sužinoti nuo Ko
kių ligų gelbės mano išrasti vais
tai, tas gali ateiti pas mane paaite i rauti.
PETER A. MILLER,
2128 W. 22nd St.
Tel. Canal 5838

Ida Glasshagel, kuri, sužino
jus, kad jis nelegaliai ją vedė,
išėmė jam varantą.
Tiesos
draudžia pers isk irusią m vesti
pirma metų. O kad kun. Bo
dine vesdamas ketvirtą žmoną
teismabutyje prisiekė buk jau
metai išėjo, kaip jis persiskyręs su paskutine savo pačia,
tai jis sulaužė tiesas ir dabar
bus už tai teistas.
Su pirma pačia jis kiek pa
gyveno, paskui persiskyrė ir
vėl ją vedė ir vėl persiskyrė.
O apie antrą savo žmoną jis
kalba taip: “Susitikau aš ant
rą savo pačią, Effie’ją, kuo
met mudu buvova ant pagrin
dų Billy Sunday pamaldose,
Chicagoje. Jinai nudavė kaipo
gera moteris, tečiaus pasirodė
kitaip ir paliko mane į mėnesį
laiko.” Pirmiau kun. Maurįce
Bodine laikydavo savo pamal
das Chicagoje.
Moters lavonas rastas.
Miške arti Wįlloiw Spring
praeitą subatą skautai rado
puikiai apsirengusios moters
lavoną lapais apdengtą. Kokios
dvi dienos kaip ji nušauta į
galvą. Manoma, jis bus ten at
vežta automobiliu. Velionė gal
būt mulatė — iš baltveidžio
ir negro šeimynos.

Bert Leston Taylor, humoris
tas, kuris Chicagos Tribūne ra
šydavo skyriuje “A Line o
Type or Two,” mirė praeitą
subatą, savo namuose 195 E.
Chesnot gat„ nuo pneumoni
jos.
Taylor buvo žymus ameri
kiečių laikraštininkas ir maž
Atlyginimas tenka trims.
daug yra prisidėjęs prie pato
Atlyginimas $26,000 už pa
bulinimo anglų kalbos. Dabar gavimų vagilio, kuris buvo pa
jis buvo jau 54 metų amžiaus. vogęs $772,000 Liberty bonų
ir paskui suimtas, tenka trims.
$16,000 | metus gyvnašlei.
Dennis, kuris paėmė vagį DalMinnie Gove Goochvinienė toną nuo kelio į automobilių ir
subatoje teisme persiskyrė su atvežė į miestą, gaus $10,000.
savo vyru ir tajx) nuteista, kad Paul Draper, kuris nurodė va
jos vyras, veirteiva, turės jai gį, gaus $10,500 ir jo tėvas,
mokėti $16,000 kas metai.
kuris areštavo, gaus $5,000.
Kunigas vedęs keturis sykius.
Kunigas Maurice Bodine, ku Keturios moterys sužeistos.
Keturios moterys tapo su
ris tapo suimtas praeitą panedėlį Rosston, Okla., kur jis lai žeistos, kuomet pėtnyčios va
kydavo pamaldas, praeitą su kare jų automobilius susįdurė
batą Auroros kalėjime prisi su antru automobiliu prie še
pažino, kad jis jau yra buvęs šiasdešimts ketvirtos ir Woodla\vn gatvių.
keturis sykius vedęs.
Paskutinė jo moteris buvo
Nusižudė.
George J. Knebler, Interna
tional Mutual Pire kompanijos
perdėtisnis, nuo dešimtų lubų
iššoko pro langą ir nusižudė.
Jo saužudystės priežastis bu
vus prasiskolijimas.

AKUSERKA
A. SHUSHO

Turi* • patyrini*
matarų ligose; r**
pe«tingai
pridu
riu ligone Ir kūdi
ki laika UgM,

ChteM*. m-

JAU ATSPAUZD1NTA
M. ARCIBAŠEVO

PAVYDAS
Penkių Veiksmų Drama versta P. K-as.

Tai yra puikus veikalas parašytas garsaus ru
sų rašytojo Arčibaševo, kurio veikalai yra ver
čiami į daugelį kalbų. 'Pavyde dalyvauja 11 ypatų
8 vyrai ir 3 moterįs. Yra žingeidus ir pamoki
nantis veikalas. Kaina 50 centų.

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

Bomba mesta.
Subatos naktį bomba ekspliodavo ties 1417 ir 1419 La
ke Park avė. namais ir abiKiu
namu labai apdraskė.
Daug
nuostolių padaryta, tečiaus gy
vastis nei viena nežuvo. Tuose
namuose juodveidžiai gyvena.
Bomba, sako, buvo mesta dėl
asmeniškų kivirčių.

LAIŠKAI ATIEJUSIEJ1 Iš
LIETUVOS NAUJIENŲ
OFISE:
Andrikiui Viktariu
Berzinis Viliam
Brazauska Juzefą (2)
Budginu J.
Bereneviče Justinas
Būdvietis G.
Brenčius Antanas
Balenta Vincentas
Dundulis A.
Dobilas John
Daugėla Domininkas (2)
Drabus Anton
Gedmin Joscph
Kraukticnė Ona
Kunceviczui, Tamošiui (2)
Liarentui Antanui (2)

EXTRA NEPAPRASTA PROGA EXTRA!

Tiktai

štai kur stebėtina proga pirkti augštos rųšies vietrolą pigiau,
nei išdirbimas jos kainuoja.
Mes astovaujame phonographų išdirbysčių Suv. Valst. ir vie
na iš didžiausių wholesalerių phonographų Chicago.
Kodėl mokėti augštas kainas arba pirkti iš “Storage House”,
kuomet gali gaut pirkti didelį brand naują gvarantuotą vietrolą
tiesiai iš mus, vertė retail kainuoja iki $200 tiktai už $35.00 ir duo
sime veltui su kiekviena mašina 26 rekordus, 300 adatų ir deimanto
adatą.
Pamąstyk pats, kiekviena vietrolą visiškai gvarantuota ant
dešimts metų ir gali pasirinkti iš 100 skirtingų rųšių.
Apsimokės tamistai apsilankyti, nepaisant kur gyventum, nes
šioji yra tikra proga visam gyvenime ir tamistai nereikėtų pra
leisti jos.
Taipgi, mes turime ant rankų apie 20 augštos rųšies vėliausios
mados seklyčiai setų, tikros odos ir Tapestry, kuriuos musų dirbtu- v
vė prisakė mums parduot už bile kainą, nes jiems reikia pinigų.
Nepaisant ką darysi, mes patariame nepraleisti šios progos.
Pristatome veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi 50
fhylių nuo Chicagos. Liberty Bondsai priimami.
Atdara kiekvieną vakarą iki 9 vai. Sfrvaitdieniais nuo 10 ryto 1
iki 4 po pietų.
M

National Fačtories Outlet Co.1
Dirbtuvės atstovai.

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės

Miežis M.
Mažeika Steplian (2)
Manštein M.
Mickus Peter P.
Mickevicz Frank
Markus P., laiškas ir paveik.
Naksza Vincent
Prapuoleniu Justinu
Plonis Anton
Stralia Jonas
Šimkus Stanley (4)
Šimkus Antanas
Stuzauskas Bruno
Selemonavicz Frank
Tamašiunas S. (2)
Vilkas S.
Vincausku Juozu
Witauskas Antanas
Yundulas John

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEMfi

PAJIEŠKAU draugo Petro Tamo
šaičio. Pirm apsivedimo Lietuvoj tar
navo pas kunigą Virčinską Skaudvi
lėj, o apsivedęs atvažiavo Amerikon
1903 m. ir gyveno East St. Louis, III.
1908 išvažiavo nežinia kur. Dabar
labai norėčia sužinot, ar jis gyvas, ar
ne. Turiu labai svarbų reikalą iš Lie
tuvos, tad geisčia, kad atsišauktų, ar
ba žinanti ji malonės pranešti šiuo
antrašu, už ką busiu dėkingas.
ANTANAS YURGILAS
824 W. 21st St.,
Chicago, UI.

PARDAVIMUI arba IŠMAINYMUI
bučernė ir grosernė ant bile kokio ki
to biznio. Norėjimas apleisti šį biz
nį, yra priežastis nesutikimams part
nerių.
Atsišaukite:
4587 S. Paulina St., Chicago.

PARDAVIMUI medinis namas su
muro pamatu. 5 kambariais viršuj,
o skiepe grosernė. Parduosiu pigiai.
Savininkas važiuoja ant farmų.
K. MIKLOSH,
1807 So. 48 Ct.,
Cicero, III.

PARDAVIMUI 80 akerių ūkė: 50
akerių išdirbtos, o 30 girios.
Visos
triobos gerame stovyje. Pasėta ragių
25 akeriai, 5 akeriai dobilų; 10 gal
vijų, 2 jauni arkliai, 8 kiaulės — vis
ką parduosiu pigiai arba mainysiu ant
namo Chicagoje. Atsišaukite greitai,
nes viena moteris negali apdirbti.
MRS. N. K.
Box 33,
Iron, Mich.

PARDAVIMUI grosernė ge
roj vietoj visokių tautų apgyventoj. Biznis gerai išdirbtas-PAJIEŠKAU Stanislovo Ru- cash.
5039 So. Halsted St.
biko, turiu labai svarbų reikalą.
Jis pats ar kas jį pažįstat prar Tel.: Bvld. 955.
neškite į Naujienų ofisą, pažy
PARDAVIMUI 80 akerių farma už
prieinamą kainą su trioboms Michimint No. 235.

gan valstijoj. Norinti daugiau patirt,
PARDAVIMUI kampinis groseris kreipkitės prie,
JOHN MARTIN,
JIEŠKAU Pranciškaus ir Juozapo su 4 kambariais pragyvenimui. Biznis
Andrijauskų. Gargždų parapijos, Kvie išdirbtas per 20 metų. Pardavimo 4226 W. Van Buren St., Chicago, III.
išeina į kitą biznį.
tinių kaimo. Juozapas gyveno Alber priežastis 724
W. 59 th St.
ta, Canada, o Pranciškus Suv. Valsti
jose. Malonės jie patys ar kas juos

Yuknis John (4)
Žalis Jonas
Žilinskas J. V. iš pašto

žemiau paduodame sąrašą
RANDAI
laiškų, atėjusių iš Europos; dėl
negero adreso, paštas adresatų PASIRENDAVOJA krautuvei vieta,
tinkanti grosemei ar kitam bizniui.
nesuranda. Kam tie laiškai pri Kambariai
pagyvenimui. Atsišaukite
1206 Washington Blvd.
klauso, tegul kreipiasi į vyriau
Tel.: Haymarket 1875
sij į paštą, Clark ir Adams gt. Klauskite
Mr. Waitkus.
Reikia klausti prie “Advertised
Window” (lobėj nuo Adams REIKIA DARBININKŲ
gatvės), pasakant laiško nume
MOTERŲ
rį. Laiškus paštas laiko tik koturioliką dienų ųuo paskelbimo.
4 Alsinąs Kasimer
REIKIA patyrusių merginų
6 Badisonka Antanas '
ir moterų prie skirstymo naujų
7 Baenar Dominėk
9 Balsewiczia Bil
vilnonių atkarpų. Atsišaukite.
10 Baltutis Sauli
B. COHEN & SONS
11 Baltrunene
12 Baudza Rokas
1100 W. 22nd St.
18
19
21
23
24

Belskis Feleks
Benzat Tony
Binkis A.
Bocauskas John
Balandis Mane
26 Bouzisa Adelia
29 Brasauskui Kazimier.
33 Buividas Juozapas
40 Cemesis Josep
41 Cernauskas Rapolas 4
42 Cestautui Deonizui
48 Dawistaw Juozapui
49 Demikis L. M.
60 Gabzonas Jonas
64 Gasparaitis Maik.
70 Grikenis Toni
72 Gurblis John
73 Gurevičius Joseph
74 Guzinska Kazimer
82 Ilakis Antanas 3
83 Ivanauskis Antanas
84 Jakaitis Ludvikas
87 Jankauskas Petras
88 Jankauskis Juzapas
89 Jarkunas J.
91 Jaamont F .
93 Jonenas Antanas
95 Jurkus Antanas
96 Jusius Petras
97 Juškevičia S.
100 Karinauskie Stanlei
101 Kastauskis Igną.
102 Kaulauskui Peter
103 Kasakauskąs Antanas
104 Kazlauskis Anton
108 Klimiene Ane
110 Kosevtene Veronika
113 Kripavice Jozap
116 Kranelis Paulas
126 Laukauskas Petras
133 Mankewičius Petras
135 Mažeika Ralph
187 Medikaitis John
139 Meškauski Jan
154 Petraskis Zanonas 3
155 Petrauskas Juzapas
156 Petrauskis
“
'' Juzapas
"
159 Ponui Edverdie
164 Preidis Marta
167 Pažauskis Antanas 2
170 Radaisy Stanislawas
171 Radeicuno Antosi
172 Rakickus Jonus
174 Razmin Anton
175 Reinis Tonis
176 Remeikieni Barbora
187 Sobekieni Rozalia
188 Selenis Frank
192 Skerka Kazimieras
193 Slepavičius Anton
195 Smalienė B.
200 Sragauskis Anna
201 Stasewicz Joseph
202 Stangwilas Lewonas
203 Stanislauskas Feliks
204 Shadkevices Pider
206 Stirbis Juozapas
207 Sukis Julijonas
208 St. Suku n s
209 Švelnis Frank
213 šydlauskas Jonas
217 Tamosis (Kulešis)
223 Urbonas Jonas
224 Urbu Antoni
226 Valantinas Jozaph
227 Valatka John
228 Valintelis Adomas
229 Vaitekaitis S.
280 Vesis Leon
231 Vičas Gaspar 2
235 Walis Kazimierai 2
42 Wolaukite Bessie (Besie)
Grazilda
245 Zalatoriene
‘
‘
246 Zarackas Mineis
248 Žukas Petras
249 Zura K.
250 Zurkus (Jurkus?) Antanas.
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ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

REIKIA patyrusios moteries skirs
tymui skudurų ir popieros. Atsišau
kite 9 vai. ryto.
WEST SIDE METAL & REFINING
COMPANY
2917 So. La Šalie St.
REIKIA merginos namų darbui.
Lengvas darbas, skalbimo nėra.
Atsišaukite:
1206 Washington Blvd.
Tel.: Haymarket 1875.
Klauskite Mr. Waitkus.

NEPAPRASTA PROGAI
PARDAVIMUI 2 bizno lotai 50x-

Tel.: Wentworth 4124

pažįsta, atsišaukti, yra svarbus reika
las nuo tėvo.
LIUDV. MAŽEIKIS,
. P. O. Box 1252
Melrose Park, III.

Nepristatyti laiškai.

Paj ieškojimai
Tiktai

Panedelis,
Kovo 21 d., 1921
■ i
i ———Mfli
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125 pėdų ant Archer avė., netoli to
didelio teatro, kuris randasi arti Saeramento avė. Geriausia proga garadžiui būdavot, priežastis pardavimo,
PARDAVIMUI grojiklis pianas su savininkas išvažiuoja į Lietuvą greitu
suoleliu ir roliais ir 2 antrų rankų laiku parsiduoda tk už pusę prekės,
Upright bus parduoti už storečiaus le- kiek tikrai yra verta. Atsišaukite grei
“
šas
$150.00.
tai pas J. Zacker
RAPP’S MOVING CO.
8301 So. Halsted St.
5130 So. Ashland Avė.
PARDAVIMUI labai pigiai iš prie
žasties savininko senatvės ir ligos—
6 pagyvenimų naujas, 3 metų kampi
PARDAVIMUI saliunas ir stubos nis mūrinis namas po 5 ir 4 kamba
garu apšildomi, visi trimingai
rakandai viršum saliuno. Užleisiu ren- rius,
kietmedžia
vėliausios mados visoki
dą kambarių perkančiam. Lietuvių ap- įtaisymai. ir
Automatiškos lovos sieno
gyventoj apielinkėj. Pelninga vieta. se įbudavotos. Dabar kainuotų tokį na
Savininkas išvažiuoja Lietuvon.
mą $38,0000.00. Renda neša $3,500.804 W. 31 Street.
00 į metus. Turi būt parduota šią sa
vaitę tik už $23,5007)0 su mažu įmokėjimu, o likusius, rendos pabaigs mo
DIDELIS IŠPARDAVIMAS pakais kėti. Klauskit J. Zacker,
audeklų; į paką eina Sekančios mate LIBERTY LAND & INVESTMENT
rijos: ineniai, perkeliai, abrusai piCOMPANY,
rankos langams ir t.t. šešių gatunkų
3301 So. Halsted St.
materijos apie 60 mastų. Vertės $26,
parsiduoda už $15.80 pakas, prisiunčiam pašta bile kur ant pareikalavi
mo. Nepraleiskite šitos progos, o su
BARGENAS ANT BARGENŲ.
taupysite pinigų. Ta materija yra
reikalinga kiekvienoj stuboj. Nesiųski
PARDAVIMUI mūrinis biznio na
te pinigų nei vieną centą ,tk prisiųskit savo adresą reikalaudami pako ar mas, kampinis, Storas ir 8 pagyveni
dviejų materijos, o pinigus atiduosit mai po 5 ir 4 kambarius, cimentinis
gražus beismentas, naujai išmaliavotada, kaip aplaikyslt materiją.
tas, rendos neša $900 metams, vertas
S. F. JANCOS,
$15/)000. Greitu laiku parduodama
P. O. Box 640,
tik už $8000.00. Namas randasi ant
New Haven, Conn.
Bridgeporto arti Halsted ir 33-čios
gatvių. Klauskit J. Zacker Liberty
Investement Co.
PARSIDUODA restaurantas. Land and
3301 So. Halsted St.
>

Norinčiam pirkti, gera proga.
Savininkas važiuoja Europon.
REIKIA DARBINiNKŲ” Kreipkitės:
1947 So. Halsted St.

VYRŲ

REIKALAUJAME AGENTŲ
Atliekamu laiku tamsta gali užsi
dirbti po $50.00 ir daugiau į savaitę.
Užsiėmimas smagus; Patyrimo agentavime nereikia.
220 S. State st., Ruimas 1422. Chicago

REIKIA.
Agentų ir kolektorių prie svei
katos ir atsitikimų Insurance.
Galima padaryt nuo $6 iki $12 į
dieną ir daugiau, jei norėsi dirb
ti. Jei esi gabus, atsišauk į mu
sų ofisą. Agentūros superinten
dentas paaiškins, taipgi nuro
dys, kaip padaryti pinigų.
CHICAGO MUTUAL
CASUALTY CO.,
431 So/Dearbom St.,
Rooms 911 — 912.

Reikia PARDAVĖJŲ galinčių

PARDAVIMUI pirmos klesos saliu
nas, geroj, visokių tautų apgyventoj
vietoj. Biznis gerai eina. Pasisku
binkit, nes greitu laiku parduosiu. Pa
davimo priežastis — einu kitan biz
niu.
W. J. C. S.
900' W. 21-st St. ir Čanalport Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė lietuvių apgyventoj kolonijoj; biz
nis išdirbtas per daug metų, neša ge
rą pelną. Savininkas išeina kitan
biznin. Parduosiu pigiai.
J. S.
2956 S. Union Av.

kalbėti angliškai, pardavojimui
augštos rųšies dividendus nešan
tį staką. Puikiausia proga, ge
riausia atlyginimas ir lengvai
parduodamas. Atsišaukite.
I
PARDAVIMUI pool room; parduo
Mr. G. B. Stasio,
siu pigiai. Biznis išdirbtas per daug
WEBERS DEPT. STORE,
metų.
724 W. 35 St.
Van Buren & Clark Sts.
1 blokas nuo Halsted St.

REIKIA PARDAVĖJŲ stuba
nuo stubos, pardavojimui šeimyninkėms reikmenų, kuriuos kiek
viena moteris pirks ant pirmo pa
matymo. Maži savaitiniai išmo
kėjimai. Apsukrus vyrai gali pa
daryt nuo $50 iki $60 savaitėj.
Atsišaukite.
j
Mr. Thomo,
i WEBER’S DĘPT STORE.
Van Buren & Clark Sts.
!
2-os lubos,

|

REIKIA PARDAVĖJŲ
Integrity Finance Company
Kapitalas $500,000.00

PARDAVIMUI

Namas ir lotas — 7 apartmentų
visi išrenduoti, kampas alley —Na
mas gerame stovyje. Turi būti par
duota už $4,500. Atsišaukite vaka
PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir rais, tarpe 6 ir 8 vai., ir visą dieną
lenkų apgyventoj vietoj, biznis išdirb savaitdienyj.
tas per daugelį metų. Pelninga vie
1930 So. Morgan St.
ta. Klauskite
ED. PONOMAR,
EXTRA BARGENAS
828 W. 14 Str.
Pardavimui 2 pagyvenimų po 6
kambarius namas ir 3 lotai už $5,900.
PARDAVIMUI pusė biznio kostu- Namas randasi prie 68-os ir Rackvvell
miersko kriaučiaus, arba, norint gali gatvių. Kreipkitės.
JOSEPH VOLANDUS,
ma ir visą biznį atpirkti. Biznis ran
2829 W. 39th St.
dasi geroj vetoj, darbo yra labai
daug. Norintis įgyti gerą biznį, atsi Tel.: Lafayette 4167
šaukite greitai ypatiškai.
10616 So. Michigan Avė.
MOKYKLOS
2-as augštas.
Tel.: Pullman 3725.

•PARDAVIMUI saliunas lietuvių ap

Y1A5TEFU
/SYSTEM*
Moterų Rub
Musų sistema Ir mokymo budo jus
trumpu laiku limoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designlng ir mūvime
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose malinę*
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekviena ateiti by-kuriuo laku, dieną ar vakarais, pasiiiurlti ir pasikalblti dėl sąlygų.
Paterns daromos sulig mitros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kurie*
madų knygos.
MASTER DESIGNINU SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kampa* Lake St., ant 4-tų lubų.
C

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

"""n

VALENTINIS DRESMAKINB
COLLEGES

gyventoj vietoj. Pardavimo priežas
tis — du bizniai. Atsišaukite:
3457 So. Ashland Avė.

620 S. Halsted, 2407 W. Madlaoa,
1850 N. Welh St

RAKANDAI

mo, Designlng bizniui Ir Biriutmi.

ATYDA!
PARDAVIMUI stubos rakandai: 3
paklotos lovos, 2 pečiai, trečias gaeo pečiukas ir viskas kas tik gyveni
me reikaliųga, net ir gerą siuvamąją
mašiną. Parduosiu labai pigiai, nes 30
š. mėn. išvažiuoju Lietuvon. Kas pirks,
tai ras 4 šviesius, erdvius kambarius.
Meldžiu atsišaukti po 5 vai. vakaro;
antras aukštas, užpakalyje.
ELENA KUZNEVIČ,
1701 S. Ruble Str,
Chicago, 111.

Klesos dienomis ir vakarai*. PareikalauKt kny
Ttl. Seeley Ii
SARA PATEK, pirminink*.

AMERIKOS LIETUVIU

MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystAs, ste
typewritlng, pirklybos tek
PARDAVIMUI dviem kambariam nografijos, typewriting,
istorijos,
rakandai. Visai nauji — du mėnesiai šių, Suvienytų Vai*
lo*, politivartoti. Parduosiu ant syk, ar atskirai. abelnos istorijos, geog
kini* ekonomijos piliotystite, dailia4325 S. California Avė.
ralystla ir tt
2-os lubos.
Mokinitno valandosi nuo 9 ryto Dd
4 valandai po plotų. Vakarais nuo 8
NAMAI-ŽEMfi
iki 10 valandai.
81116 SO. HALSTED ST, CHICAHO.

214 North 15th St.,
PAJIEŠKAU brolio Juozapo ZiberPhiladelphia, Pa.
ko, Kupiškio parapijos, nes turiu svar
PARSIDUODA labai pigiai 4 pa
bų reikalą iš Lietuvos. Meldžiu atsi
Galinti kalbėti Ir rašyti angliškai gyvenimų, po 5 ir 6 kambarius, nau
šaukti.
taipgi ir svetimšalių kalbas, atstovaut jas mūrinis namas, kietmedžio triMARIJA PETRAITIS
mus ir paskirti sub agentus pardavo mingai, vanos, elektra ir karštu van
P. O. Box 88, Summit, III.
jimui musų Gold Ndes, ant dvigubu deniu apšildomas. Rendos neša $1,600
metams, didelis lotas 30x125 pėdų,
JIEŠKAU savo brolio Petro Jurevi mo nuošimčio. Gabus žmogus gali gražioj vietoj ant South Side. šian
čiaus paeina iš Mariąmęolės apskr., padaryt $500.00 ir daugiau mėnesyj su dien tokio namo nepabudavotumėt nė
Antanavo valsč., Krūvelių kaimo. Jis tikra energija šiame bizny. Rašykit už $20,000. Greitu laiku parsiduoda
pats, ar kas pažįstate, meldžiu pra angliškai pilnų informacijų pažymint I tik už $13,000, pusę reikia įmokėti
nešti, už ką busiu dėkingas.
amžį, paliudijimu, kiek kalbų kalbate, “cash”. Pardavimo priežastis — savi
ANTANAS JUREVIČIUS,
ninkas turi išvažiuoti į kitą miestą.
Marlampolės apskritis, Antanavo dabartinį užsiėmimą, pardavojimo pa- Atsišauirite pasi
valsč., Krūvelių kaimas, LITHUANIA tyrimą etc.
J Zacker, 3301 So. Halsted St.

Leveskio

Mokykla

Prirengiamoji ir prekybos dėl
suaugusių.
Mokina Lietuvių
ir Anglų kalbų; Grammar
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų į visas augitesniasia* mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r.
iki 4:00 p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.

