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Cilicijos fronto. T’ii padaryta
tuo tikslu, kad tinkamai sude
rinus Turkų frontą.
Bėgiu pastarųjų dviejų sa
vaičių Graikai gabeno į Smyrną motorinius trukus, artileri Darbininkų algos busiančios
ją ir amuniciją, kuri iki šiol numažintos, bet nštuonių va
landų darbo diena pasiliksian
laikyta Salonikuose
Ginkluotos gaujos, kartu su re
ti; samdytojai smarkauja.
guliacine kariuomene, įsiver True translation filed with the postžusias augštojon Silezijon. ir master at Chicago, III., March 25, 1921
WASHINGTON, kovo 24. as requirėd by the act of Oct. 6, 1917
paskelbusios teitai “Lenkų
Pagalios,
tie nesusipratimai,
respubliką.”
kur buvo kilę tarp skerdyklų
jų samdytojų,
LONDONAS, kovo 24.— Čio
tapo išspręsti, Išspręsti komnai gauta bevielimis
pranešipromisu.
Skerdyklų darbininkų įgaliok
Graikų• kariuomenė pradėjo
nauja
puolimai'™
” ič k fif trkvvif ffiiitfctrb*
• *
■
• atėjusį
ntoni42i iš
Kattowitzo (augšto- šitą sumą Vokietija turinti už tiniai turėjo atsižadėti
savo
joj Silezijoj) pranešimą, bū mokėti iki gegužes 1 dienai. reikalavimo,
kad samdytojai
esant svarbiausiu ir pikčiausiu tent, kad ginkluotos
Lenkų
nemažintų darbininkams al
šios dienos komunistų manifes gaujos, kartu su regitliarinČs
PARYŽIUS, kovo 24.— Spe gas, o pastarieji sutiko neiltacijose įvykiu.
talki i ’ik'j
komisija ginti valandas darbo. Vadinas,
Hallerio armijos
kareiviais, cialioj
urcijos *,<,i.\;;‘ams tvar aštuonių valandų darbo diena
Sako, kėsinosi nuversti valdžią. kai kuriose vietose jau perėju i
sios augštosios Silezijos ru- ia U š:endie Yokb 'ių valdžiai paliekama.
Perėjo demarkacijos liniją
HAMBURGAS, Vokietija, ko bežių ir paskelbusios Lenkų p’.icši. kad .ki gegužes 1 d.
Smulkmeningų
žinių apie
užpuolė Širvintos.
vo 24. — Kuomet, komunisti respubliką.
•i
i . lanti u.LiiOkeli dvide- konferencijos tarimus dar ne
nis sukilimas metasi j cenPranešimas pažymi,
jogei Aii. ’ l.’lonų %;iki»; Reikali- paskelbta.
LONDONAS,
kovo 24. — tralinės Vokietijos industrines Vokiečiai skubotai bėgą iš kal vIiu h statom, prisilaikant 235
Kada užsibaigė konferencija,
•’ccsaiJcs suct.’ijs straipsnio,
Exchange Telegraph agentija srytis, darydamas didelių nus- bamosios stryties.
eiga )eikaluv’mas nebus iš- ir vienos ir kitos puses įgalio
gavo iš Danijos sostinės Ko- tilių žmonių gyvastimis ir kar
BERLINAS, kovo 23.— Ber
tiniai nuėjo į Baltąjį Namą —
penhageno pranešimą.
Sako, tu materialinės žalos, Vokie- lino laikraščiai šiandie išspaus pildvl •, Vok’yiT’i bus antdepas prezidentą Hardingą. Paskad ir ’vėl atsinaujino mušis; čių laikraščiai sako, jogei vi- dino pranešimų, kad Lenkų ka a .• i.|iĮ pabaidos, priemonių.
tarasai konferencijos darbuo
nhiviii kariuomenės
Larinnnwnpc ii
tUO komUDlSiai
tlll‘i tikslo
tarp Lietuvių
iš ••83
sa tuo
komunistai turį
Komisijom rašte išparodoma,
riuomenė
jau įėjusi į vieną
tojams pareiškęs gilaus pasiten
vienos pusės ir “nereguliari- nuversti esamąją Vokiečių val augštosion Silezijos apskritį, jogei Vokietija rožiniai nepildo kinimo. Ęsą, jis labai džiau
nės” Lenkų kariuomenės, ge džią — panaudojant tam ge kur plebiscito metu didžiuma jai antdėtųjų pareigų. O todėl
giasi, kad ginčas tapo išspręs
esą
nutarta
tuč
tuojaus
kreip

nerolo Želigovskio vadovauja neralinį streiką.
balsų buvo paduota už I^entas gražumu ir tt.
tis
į
tai
visų
užinlercsuotų
val

mos, — iš kitos.
Penkiasdešimts žmonių esąs kiją. Ji pasigrobusi į savo ranDarbininkų įgaliotiniai Chistybių
domesį.
Mat, praeitą subatą “nereužmušta.
kas valdžią ir išleidusi prokcagon sugrįš ryto. Nedėlioj bus
guliarinė” Lenkų kariuomenė
liamacdją,
kurioj
kalbamoji
sušaukta didelis masinis sker
True translation filed with the postperėjo demarkacijos
llftiją, LONDONAS, kovo 24.— Ber- teirtorija
paskelbiama
esant
master at Chicago, III., March 25, 1921 dyklų darbininkų susirinkimas,
netoli Vilniaus, ir užpuolė dir liniškis Central Nevvs agenti- Lenkų respublikos dalimi. •
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 kuriame
unijos
viršininkai
jos korespondentas čionai pra
vinius.
Birkenthal
jau
okupuotas.
Batumo pabėgėliai , atvyko į duos platų paaiškinimą apie tą
neša, kad Heiligengeist aikštė
dievintai randasi
neitralėj
Gyventojai skubotai
bėga iš
konferenciją.
Turkijos sostinę.
je, viename Hamburgo prie
juostoj, kurią yra nužymėję
miesty, seredos naktį kilo stip Kattowitzo ir Myslowitzo.
Samdytojai smarkauja.
l>atys talkininkai.
KONSTANTINOPOLIS, kovo
rus susirėmimas.
Užmušta
translation filed with the post- 24.— čionai atvyko keli išimtai
CHICAGO, kovo 24.— Tuoj
daugiau kaip penkiasdešimts True
master at Chicago, III., March 25, 1921
True translation filed with the post- komunistų ir policistų.
as required by the act of Oct. 6, 1917 pabėgėlių iš Batumo. Atvyko po to, kai tapo paskelbta, kad
master at Chicago, III., March 25, 1921
Jungtinių Valstijų transportu kilusis skerdyklų darbininkų ir
Pranešime dar pažymima,
as required by the act of Oct. 6, 1917
Olen. Batumą dabar laiko vie jų samdytojų ginčas tapo iš
jogei Hamburge mušis dar te
nuoliktoji bolševikų armija. spręstas kompromisu, skerdyk
besitęsia, kur, ant Steiwarder
Pabėgėliai sako, kad kuomet lų kompanijos vietos laikraščių
salos, po atkaklaus inušio po
jogei
jie apleidę miestą. tenai dar reporteriams pareiškė,
licijos jex<os Buvusios nii'galS-

Želigovskio gaujos perėjo
demarkacijos linija

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., March 25, 1921
as required by the act of Oct. 0, 1917

Skerdykly ginčas išspręs
tas.

Sako, Lenkai Įsiveržę
Silezijon.

Kumunistinis Sukilimas Vokietijoje

Reikalauja'dvidešimt biliony markiy.

Lenkai įsiveržę augštojon Silezijon
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Želigovskio gaujos užpuo
lė Lietuvius.

I

Graikų kariuomenė pradė
jusi naują puolimą.

Komunistinis sukilimas
Vokietijoj.

tos.

užėmę t Valdžios
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padarytas

Lenkai stiprina savo ka
riuomeną Lietuvoje.
Lenkai gavę mandatą?

Talkininkai sutikę pavesti jos
“globo i' augštąją Sileziją.
OPPE'-N, Ar.gštoji Silezija,
kovo 24.-- Talkininkų valsty
bės įga i dusios Lenkiją užim
ti augštjią Sileziją. Užimti ją
tame a'.vc.jv
j< i Vokiečiai
suruoštų maištą ar stengtųsi
išprovoK :o‘i civilinį karą
Šitokį mandatą duoti Angli
ja ir Itilij’i s’/ikusioso po to,
kai StreLizc Plesse ir kituose
apskrityse susekta
sandėliai
ginklų ir kartu patirta apie re
voliucinį sąmokslininkavimą.
Pradžioj tokio mandato rei
kalavo tik viena Francija. Ang
lija ir Italija sumanymui ne
pritarusios.
Oficialiniuose plebiscitui tvar
kyti rateliuose nūdien nebėra
paslaptis, kad Lenkų armija
yra pasirengusi pereiti rubežių *— toje valandoje, kai bus
duota atatinkamas paliepimas.

Mažina algas.
International Harvester kompanija mažina savo darbinin
kams algas.
CHICAGO, kovo 24. ternational Harvester kompa
nija nutarė sumažinti savo dar
bininkams algas — nuo 5 iki
20 nuoš.
Kompanija sakosi, jogei visa
tai padaryti
ją privertė “nepaprastosios apHnkybės” —
stoka rinkų ir puolimas kainų
josios dirbiniams.
Tas patvarkymas
paliečia
daugiau kaip keturiasdeŠimts
penkis tuksiančius darbininkų.
.Tų algos

ir ilci Šiol buvo

tik

“'bado algos.“Dabar darbininką

ne su daiiiininky įgaliotiniais, padėtis bus dar' sunkesne. At

Kitos žinios sako, kad Ham reivių; sako, norima užimti
Bagdado geležinkelį.
t riobėsiu 8 Hamburge; daug burgo komunistai išleido atsi
žmonių užmušta; paskutinės šaukimą į darbininkus, kvies
ATĖNAI, Graikija, kovo 24.
žinios skelbia, kad sukilimas dami juos stoti už barikadų ir
kovoti. Sako, žmonės apsiba- — Čia gautomis . žiniomis,
jau numalšintas.
naujamjam puolime prieš Tur
rikaduoją savo namus.
kų nacionalistų jėgas, esančias
BERLINAS, kovo 24.— Ham
Sumato Rusų auksą.
Mažojoj Azijoj nūdien daly
burge tvarka jau atsteigta. Ko
Kita, gauta iš Berlino žinia, vauja šimtas dvidešimts tūk
munistai,
kurie buvo užėmę
laivams statyti dirbtuves, pa sako, kad komunistinis suki stančių Graikijos kareivių.
Spėjama, kad mūšio vietoj
limas esąs finansuojamas so
galios, iš ten tapo išvyti.
vietų valdžios auksu. Jisai nū Turkų nacionalistai turį apie
BERLINAS, kovo 23.— Ant
dien persimetąs į industrines devypiasdešimts tūkstančių ka
Hamburgo miesto triobėsių ir
Vis dėlto, jie neturi
vidurinės Vokietijos apskritis ir reivių.
dviejų didelių laivyno stočių
grūmojąs didžiomis amonijos, tiek reikiamo ištekliaus, kaip
plėvesuoja raudonosios vėlia potašo ir vario išdirbystėms. kad jo turi Graikai.
vos.
Naujasai puolimas prasidėjo
Į neramumu apimtąsias sry vakar. Prie šito puolimo, sa
Sprogstamomis
medžiago
mis, kurių panaudojo insur tis, kur nesenai tam tikri dar ko, Graikai buvo ytin stropiai
gentai,. viešiemsiems Dresdeno bininkų vadai kurstė skelbti prisirengę.
Taipjau spėjama,
streiką ir kartu kad pirmame susirėmime Grai
ir Leipcigo miestų triobėsiams generalinį
kvietė darbininkus ginkluotis kai laimėsią labai svarbių po
pridaryta didelių nuostolių.
Halle’o industrinėj sryty pas — Dresdeną, Eislebeną, Frei- zicijų.
burgą, Lcipsigą, Halle, Manskelbta generalinis streikas.
Čia numatoma, kad nauja
Skelbiama apie visą eilę prie fieldą ir kitus miestus — pa sai Graikų puolimas rytuose
vartos darbų, kurių atliko ko siųsta ytin stiprus policijos bū nuo Smyrnos, Turkų naciona
munistai įvairiuose “raudono riai.
listus
turėsiąs
pastūmėti j
sios” Saksonijos miestuose ir
maskviškės sovietų
valdžios
miesteliuose.
glėbį.
Atžagareiviu intrygos.
Nors Saksonijoj šiandie bu
Naujasai puolimas turįs tik
tą didžiausios
netvarkos ir
slo prasimušti prie Bagdado
ROMA, kovo 23. — Viešbu geležinkelio. Beto, Graikų ka
kraujo praliejimo, bet užėmi
mas Blohm’o ir Voss’o lai ty, kuriąme dabar esti tary riuomenės komanduotojas no
vams statyti dirbtuvių Ham bų Rusijos delegacija, imta rci rįs pasiekti ir Eski-šekir mies
burge, o kartu ir viešųjų to kalanti, kad savininkas atsa tą.
miesto
triobėsių
skaitoma kytų jai kambarius. To reika
Pareikšta, kad Anglų, Pran
lavimo sumanytojas esąs vie cūzų ir Italų
kariuomenės,
nas Frascuzų* laikraštininkas. esančios artymuosiuose rytuo
SOCIALDEMOKRATAS.
se, kalbamojoj kampanijoj ne
Musų draugų laikraštis iš
LONDONAS, kovo 23.— Iš dalyvausiančios.
Kauno. Kiekvienas darbininkas
Skelbiama,
kad Smyrnos
Rygos pranešama, kad penkio
privalėtų jf perskaityti. Num.
liktoj ir šešioliktoj bolševikų frontan tapo perkeltas vienas
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82
armijoj pasireiškusi nauja net Turkų nacionalistų kariuome
33, 34, 85, 4 ir 5. Kaina 5 centai.
varka. Kareiviai bėgą iš armi nės komanduotojas, generolas
Gaunamas Naujienų ofise.
Selah Edin Bej.
Perkeltas iš
jos.
Komunistai

buvęs

susitaikymas

buvę ramu.

Puolime dalyvauja 120,000 ka

True translation filed with the post- i
master at Chicago, III., March 25, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

Jie “piktinasi.

PARYŽIUS, kovo 24.— Vietos
rusai, jų tarpe buvusia Rusijos
premjeras Miliukovas ir kiti,
reiškia didelio pasipiktinimo ta
prekybos sutartimi, kurią pasi
rašė Anglija ir tarybų Rusai.
Girdi, tai reiškia nieko kita,
kaip Rusijos darbininkų ati
davimą svetimosios valstybės
kapitalistų verguven.
Mirė kardinolas Gibbons.
BAILTIMORE, kovo 24. —
šiandie čia pasimirė kardinolas
Gibbons. Jau geroka valanda,
kaip jis sirgo, bet tikėtasi, kad
pasveiks.
Kardinolas ėjo aštuoniasdešimts septintus metus.

o tik su Darbo
sekretorių pi
Davisu.
Tik jam kompanijų
įgaliotiniai prižadėję, kad aš
tuonių valandų
darbo diena
paliekama —- šešiems mėne
siams. Beto, kompanijos, kaip
ir iki šiol, su darbininkų unija
tartis nenorinčios. Girdi, jų nu
sistatymas esąs toks; tartis su
savo darbininkais be tarpinin
kų (suprask, unijos),
kurie
“bendriems visuomenės inte
resams jokios naudos netei
kia.”

Skerdyklų darbininkai, kaip
išrodo, su tais pasiputusiais jų
naudotojais dar turės nevieną
tek; “nesusipratimą,”
k«!p
1? r‘ dabar.mis.

remti savo samdytojų užma
čias darbininkai nepajėgs, ka
dangi jie neorganizuoti.
ROMA, kovo 24. — šiomis
dienomis yitn pavojingai su
sirgo buvusi s Italijos užsienio
reikalų ininisleris Sonino.

Norinti išstot iš tauty
lygos.
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kitų mažmožių, kurie visą pa
dėtį perstato visai kitoj švie
soj ir (at ne musų naudai. Priseina spėti, jog “Eltos” kores
pondentas paduodamas pirmas
žinias, dar nebuvo gavęs pil
nųjų žinių.
SKAITYKIT IR PLATINKIT
“N A U J I E N O S”

Yra laukiama, kad Vokietijos markės, o
kartu ir Lietuvos auksinai, turėsią pakilti kaino
je bėgyje pusantro mėnesio, ir kad jų kaina bu
sianti augščiausia po to, kaip Amerikos valdžia
paskelbs taiką su Vokietija.
Visiems, kas tik siunčia pinigus Lietuvon,
vertėtų pasiskubinti su pinigų siuntimu ar išsimainymu.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir .Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
vrą New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.

S
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WASHINGTONAS, — Kovo
21 dieną iš Kauno nuo Balu
čio gauta šitoksai kablegramas:
“Pasitvirtina žinios, jog lenkai jau po Paryžiaus decizijos
sustiprino savo jiegas švenčionių Rajone penkiais raitelių
pulkais. Pulkai, kurie turėjo
grįžti Varšuvon, tuo tarpu sa
vo vietose arba kilnojami iš
vietos vieton tame pačiame ra
jone.
Atkartotini gandai, jog Vil
niaus rajonas stiprinamas tri
mis naujais pulkais.”
Tokios tat žinios apie išnaujo daromą Lenkų kariuome
nės stiprinimą.
Sulig “Eltos” pirmesnių pra
nešimu, Lenkai turėjo arba
priversti Želigovskį pasiduoti
po Lenkų valdžios vadovybe,
arba jį prašalinus, pastatyti
savo kariuomenė, bet jos ne
turėjo būti daugiau kaip 15,000 žmonių. Rods kitaip ir bū
ti negalėjo, jeigu dar Tautos
Sąjunga yra reikalavusi, idant
Lietuvos kariuomenės pafron
te butų nedaugiau dviejų di
vizijų. Todėl pilnai supranta
mas yra ir Balučio praneši
mas, smerkiantis Lenkų vald
žios akciją. Tečiau iš gautojo
pilnojo Tautų Sąjungos nuta
rimo teksto kaip ir nematyti,
kad Lenkams yra uždrausta
turėti daugiau ten savo ka
riuomenės. Ten sakoma, jog
tiktai pačiam Želigovskiui ne
valia turėti daugiau vienos di
vizijos, o kiek gali turėti Ler
kų karo vadovybė, apie tat

Auksinai neužilgo
pabrangsia.

VIENNA, kovo 24.— Aust
ruose nūdien eina stiprus ju
dėjimas, kad toji mažiukė res
Nicaragua respublika nenorinti
publika prisidėtų prie Vokieti
jos. Judėjimo
pryšaky stovi mokėti “perdaug didelių nario
mokesnių.”
socialistai
ir >kiti pažangus
SAN SALVIDOR, kovo 24.—
žmonės.
Gautomis iš Managua žinio
mis, Nicaragua respublika ve
danti atatinkamų derybų, tik
PINIGŲ KURSAS.
Vakar, kovo 24 d., užsienio r
slu pasitraukti iš tautu lygos.
kaina, perkant jų ne mažiau 1
Artimiausia pasitraukimui prie
25,000 dolerių, bankų buvo s
žastis esanti tokia — “perdaug
tomą Amerikos plūgais šiaip:
... 18.91 dideli nario mokesniai.”
Anglijos 1 svaras.........
... $0.27
Austrijos 100 kronų .....
Nicaragua
respublikai iš
... $7.26
Belgijos 100 frankų už
$17.42 puola mokėti po keturis tūks
Danijos 100 kronų ....
... $2.55 tančius dolerių kas
mėnesį.
Finų 100 markių .........
... $6.98 Del jos tai esą perdaug.
Francijos 100 frankų ..
Tuo
.. $8.97
Italijos 100 lirų ........
... $1.60 labiau, kad toji respublika tau
Lietuvos 100 auksinų ..
Lenkų 100 markų ___
.. $0,12 tų lygai jau esanti gerokai pra
. $16.10
Norvegų 100 kronų......
. $84.45 siskolinus, — net keturiasde
Olandų 100 guldenų ....
Šveicarų 100 frankų ....
. $17.25 šimta aštuonis tuksiančius do
švedų 100 kronų ...... .
. $23.20
... $1.60 lerių.
' Vokiečių 100 markių ..

.

(Iš Lietuvos Informacijų
Biuro Washingtone).
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siuntimo skyrius
Chicago, III.

MnyMa, Kovo 25 d.

NAUJIENOS, Chicago, HL

;

įgaliotinis, kuris jau pradeda
užvesti reikiamą įstaigoje tvar-

Kas Dedasi Lietuvoj
EŽERENAI-ZARASAI.

Valdininkas kalėjime. Jau
trečias mėnuo, kaip Ežerėnų
kalėjime sėdi Ežerėnų pašto
įgaliotinis Blaževičius už vald
žios pinigų išaivojimą. Da
rant reviziją, pas jį truko apie
9000 auks. Blaževičius nuolat
būdavo girtas.
(“L. Uk.”)

mitetą, bet ne rinkimų bildu,
kaip kitur daroma, o savo nuo
žiūra paskyrė komitetai! savo
šalininkus. Žinoma, iš tokio
komiteto išeis vien tik juokai.
20 metų išgyveno nieko ge
ro nepadaręs... — (“L. Uk.”)

LUOKĖ, Telšių ap.

Valsčiaus raštinė vis dar
nesusitvarko ir žmoneliai dcjuoja, kad nera atatinkamų,
raštvedžių. Čia tai ūkininkams
kaip žiburys lenda faktas į
akis, kad negerkit samogonkos, o sutaupę pinigus leiskit
vaikus į aukštesnes mokyk kis
ir turėsit tuokart raštvedžių ir
kitokių naudingų veikėjų, ne
reikės iš svetimų valsčių sko
lintis.
Milicija čia 'dažnai mainos,
bet nežiūrint į tai neteko gir
dėti, kad sąžiningai eitų parei
gas. Maukia samagonką lygiai
su kitais ir tiek.

“Eltos” Žinios
[Pustu per Lietuvos Informacijų
Biurą Washingtone]

' VILNIUS, 11. 18. — “Vil
niaus” pranešimu,
Vilniaus
universito studentai sumanę
įkurti k Ii ubą visų tautų stu
dentams.
VILNIUS, 11. 18. -- Žydų
studentai atstovai prašę Vil
niaus universito rektorj prof.
Siedleckį leisti sušaukti universito bute studentų susirinkimą,
kuriame klausimai butų svar
stomi žydų kalba. Prof. Siedleckis neleidęs susirinkime žy
dų kalba kalbėli.
Rėk toris norėjęs šį tą suži
noti iš Žydų įjryepinio ir reiš
kęs pasigailėjimo, kad žydų vi
suomenė nuošaliai laikosi nuo
universito. Pavyzdžiui, universitas turįs fondą, kuriuo galį
naudotis visi studentai kariai
be tautybes skirtumo, bet esąs
reikalingas ypatingas fondas,
kurį remtų žydai. Rėk toris tuo
reikalu jau kreipęsis į' miesto
žydų valdybą.
Po to rėk toris pareiškęs,
kad jis kvietęs Rytų kalbų iš
notoją p. Kovalskj, gyvenantį
Krokuvoje, paimli Vilniaus
Universito rytinių kalbų kate
drą, bet jis atsisakęs. Paga
liau rektoris prašęs atstovų pa
dėti jam surasti didelį žydų
knygyną, kurį yra atgabenę į
Vilnių bolševikai.
VILNIUS, U. 18. — Vil
niaus laikraščių pranešimu,
Vilniuje Vaikų prieglaudų Šel
pimo Komisijos posėdy buvę

... ............... ĮlfMII !■ ■,ll,|!WBW*y

kalbama dėl nepakenčiamai
sunkios medžiaginės padėties
Vilniaus vaikų Varšuvos prie
glaudose. Varšuvos vyriausy
bės socialinės apsaugos minis
terijos atstovas Jačas Įnešęs
pasiūlymą, kad Vilniaus vaikai
butų grąžinti iš Varšuvos prie
glaudų į Vilnių. Posėdis po iigų ginčų nutaręs, kad butų
grąžinti į Vilnių tik tie vai
kai, kurių tėvai galį juos išmaitinti. Nuspręsta vaikų didėlėmis grupėmis į Vilnių ncvežti.
KLAIPĖDA, 11. 18. —
L. Balso” pranešimu, Prūsų
Lietuvių Tautos Taryba išsi
rinko naują direktoriją. Išrink
ti: pirmininku Lekšas iš Šen.
Dėkintų, vice-pirmininku —
Brožaitis iš Veveriškių, nariais
d-ras Gaigalaitis iš Klaipėdos,
Strckys iš Jakštelių, Bruožis iš
Klaipėdos ir Užpurvis iš Ku-

VILNIUS, 11. 18. — “Vilenskoje Slovo” pranešimu, Vil
niaus darbininkų organizacijų
Fabionas ir Middewicr
nutarimais . aštuonių valandų
vedėjai
darbo dienos darbininko už Buvę A, Petratia ir S. I*. VaUonaa
darbio minimumas — 250 len
kų markių. Uždarbio sumaži Siuntimas pinigų, Wv>nimas galįs būti tik priaugau-*
NOTARIJIMAS
tiems' ir moterims, o taip pat
Real Entate, Paskoloj
dirbantiems mažinu, kaip ašInsMrinai ir tt.
tuonias valandas per dieną.
809 W. 35th St„ Kas*. Halsted 8C,

tnropuan American Bursau

DATRIJOTIZMAS S

* Pačėdumas turi būt ■
Nuo 1919 m. sausio n>6p.
pasargos žodis
čia buvo suHikurusi jaunimo
KAZOKAI, Gaščiunų vai.
IOWA STATE
draugija “Vytis”, kuri buvo
SAVINGS BANK
■
Musų kaimo ūkininko M. jau susilaukus iki šimto narių;
Remeikos sausio 7 <1. išpiešė valdybos rupesniu buvo pada
Kapitalas ir Perviršis— “
ryti
keli
literatūros
vakarėliai
svirną ir iškraustė Visus dra
$120,000.00.
O jau samagonkos, samabužius, mėsą, linus ir nežino su skaitymu, deklamacijomisS. E. Cor. Fourth and
dvejetas vaka- gonkos vurymas Luokės valsma skaičių javų. Plėšikai ne monologais, o <
vaidinimu.Kiu’e: Helai y™ t(>ks namas,
Jackson Sts.
surasti. Sausio 10 d. važiuo relių suruošta su
kur jos nevarytų. Buvo ir kra
SIOUX CITY, IA.
jant iš Šiaulių keleiviams apie Vasaros metu buvo surengta tų ir bausmių, bet nieko ne
20 žmonių atimta pinigai ir didelė gegužinė ant Šatrijos gelbsti. Reikėtų valdžiai grieb
nuirsiu t i batai bei sermėgos, kalno. Už sutaupytus skatikus tis kokių nors radikalesnių
kiti gerokai apdaužyti ir pus iš vakarėlių ir gegužinės įstei priemonių tam pragaištingam
nuogi paleisti. — (‘1L. Uk.**) gtas knygynėlis, kuriame jau darbui sustabdyti.
buvo apie 80 įvairaus turinio
knygučių.
Ūkininkai aimanuoja, kad
DUSETOS, Zarasų aps.
Bet pradžioje 1920 metų iš nebegalima gaut samdininkų,
Mildos Teatras Stato Speciales Velykoms Dvi ■
nes
vyrų
dauguma
pašaukti
Galy gale Dusetų klebonas ėjus kariuomenėn draugijos
Muzikales Komedijas:
kun. Rudminas iškeliamas į pirmininkui B., bei išsisklaid kariuomenėn, o kurie ir bė
Kamajus. Visi džiaugiasi. Se žius kitiems valdybos nariams, ra, nebežino kiek ir beprašy
20 ypatų, daugiausiai merginos!
nai jau para pi jonai buvo ne draugija buvo pavesta vieli ti algos.
Su miškais irgi nemažas
Nepaprasti puikus kostiumai!
patenkinti savo klebonu. Vals niam vikarui kun. L., kurio
vargas;
kol
žmogus
gauna,
čiau® Taryba įtarė nutarimus dėka susirinkimai pradėjo ret
Puiki muzika!
kiek
sykių
reikia
prisivaikščio

ir per Apskrities Valdybą ra ėti, o pagaliau ir visai nebe
šė vyskupui ir šiaip vakižiai, daromi. Taip kad per pereitus ti, o prie kai kurių medinei ų,
Subatoj ir Velykų dieną:—“THIS IS THE LIFE!”
kad jį atsiimtų iš Dusetų.
metus nieko neveikta ir drau tai be gorčinės samogonkos nė
Panedėl. ir Utarn.“HAWAIIAN BUTTERFLY”.
nemanyk eiti, vis tiek negau
Kun. Rudminas išbuvo Du gija iširo.
si.
setose 20 metų ir nieko gero
Draugijos nariai kartais su
Kainos tos pačios: Balkonas 17 centų; Apačioj 28 centai.
O kas dar nuostabu — at
nepadarė. 1, Prie esančių dvie siėję vienas su kitu pakalba,
jų valakų parapijos žemės An paaiiųanuoja ir vėl palieka sitinka Luokėje (ko iki šiol
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■■■■■■■■■■■
takalnyje trobos palieka aplei taip. Tokiu bildu pirmą kartą kitur neteko girdėti), kad pa ■
m
rito
*»
— M
■*
'
ta
stos, kitos be stogų, pradeda sukurta ugnelė, kuri jau buvo baigoje praeitų metų į klebo
jau griūti. 2, Paežerėje prie gerokai įsigavus, bot niekam niją buvo priklydusi kaž ko
bažnyčios miškelis “ščkeris” nebekurstant vėl užgeso ir šis kia “panele”, kurią kol iš ten
beverk iškirstas ir sunaudotas kampelis vėl pasinėrė į pir pašalino, reikėjo net miestely
užšaukti. Gan nustebau, vieną
Mes turime išstatę languose Velykoms, vėliausio išdirbimo madose, vyrams, i
klebono malkoms, 3, kun. Rud- mykštį
amžiną
tinginystės šventadienį
po
pamaldų
žyde

moterims ir kūdikiams. Niekad nebuvo matomi Chicagoj už taip labai numa- J
minas visada stengdavosi gau miegą. •
,
lis pradėjo šaukti: “vyreliai,
žinias kainas.
ti sau palankių kimigų-kamenšis faktas ‘dar kartą patvir vyreliai, prašom pasiklausyt
Mes užganėdinančiai paskelbiame publikai, kad šisai naujas tavoras yra |
dorių ir kas tik kunigų jo du- tino, kad musų kunigams ru
kun
dar
pasakysiu:
klebonijoj
pirktas tiesiai iš dirbtuvės ir mes mokėjome tiktai wholesalerių kainą ir tuomi mes j
don nepūtė, tuojau būdavo iš pi ne šviesa platinti tarp jau
yra
priklydus
merga,
kuri
nei
sutaupėme savo kostumeriams perkupčiaus pelną.
gyventas iš Dusetų. laibai ne nuomenės, bet laikyti ji tam
vardo
nei
pavardės
nesakos
ir
mėgo taip pat kimigų-altari- sybėje. Nes vedant draugiją
KELETAS MUSŲ ŠVENTĖS YPATINGUMŲ
■
stų, nes jiems reikdavo duoti pirmininkui B. visaip buvo nesakos iš kur y r. Kieno bu
Moterims rudos, veršio odos,
daržą ir namą gyventi, ir daž kliudoma, kam, girdi, ne jie tų prašoma atsiimti’*../’
su
dirželiais, mili tariniais užku
Tai tokios tokelės dedasi
nai jie pasakydavo jam teisy vadovauja ir kam ne “Pavasa
Iniais — naujos mados vionc
šmoto’odos ir gvarantuotos.
bes žodį. 4, Prie visuomenės ris”, o paėmus į savo rankas Luokėje. Pilyps iš kanapių.
Pilnai vertos
UK
(“L’. Uk.” "
<larb<> nepriddėdavo ir daž- „eSUgel>Čj<, vadovauti/ neišio
$5.50, specialiai už ^W»ww
niausią trukdė. Del tikros jo | >kioj
• • nei• ■tokioj
.............................
pakraipoj ir
politikos darbo negalėjo Duse iširo.
tose gerai gyvuot “Blaivybės”,
Vartotojų bendrovės “Vie
Vartotojų ir k. draugijos.
nybė” krautuvėj, kaip teko
Vokiečių okupacijos laikais
neleiADVOKATAS
kun. Rudminas bičiuliavosi su sybių, kurios gal nors iš davokiečiais ir toddl nieko iš jo lies paaiškės užbaigus revizinerekvizuodavo,
tuo
tarpu
jiMiaato Oftaaa
•' Aartty Ofisąa
žmonės kentė sunkiausį jun
Pašto skyriuje prie senojo
gą. Paskutiniais metais steng įgaliotinio buvusi didžiausi ne 3323 S. Halsted Si. 127 N. Dearborn SI.
/*•-. f* ’
davosi išsisukti nuo rekvizici tvarka, dabar, jam mirus, at
Moterims, rudos ar juodos kid french arba cuTel. Central 4411
Vyrams juodi ar rudi veršio odos čuverykal; en- ■
ban užkulniai, vienu dirželiu šliurės, rankų darbo
jų ir “stiukų” (pastočių) ir keltas kitas, rodos, jau trečias
glish, bull-dog ar London išvaizdos, rankom siūti— J
arba kiekviena pora gvarantuota. Pilnai
dėl to buvo du kartu nubau
kiekviena pora gvarantuota. Pilna vertė
fift j
vertos $6.50, specialiai už
stas po 500 ir 1000 auk.
—...... ■iiiraKMHMa
$6.50,
specialiai
už
Moterims juodos ar rudos* suėdė naujos su dir
Nebuvo jokio parapinio ko
želiais šliurės, french 'arba cuban užkulniais, arba
Merginoms, baltais viršais, gražiausi vėliausios J
naujais freneh kūdikiškais užkulniais, visai vėliau
miteto, visur pats šeimininka
english marios.* Pilna vertė $4.09,
$2.85 =
sios mados. Pilna vertė $9.00,
35
vo. Tik paskutiniu laiku, ma
$5.35 specialiai už
■
specialiai už
DOVANOS VAIKAMS
tydamas, kad viskas blogyn ei
Prie kiekvieno siuto bus
Mes turime šimtus naujų madingų savo krautuvėj už labai žemą kainą če- į
na, padėjo steigti parapinį koduodama dovana, kurią galė

Specialis Velykoms!:

m

Tel.: Boalevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vok.: Utar. Ket ir Sub. iki 9 wk
Ned.i iki 8 po pietų.
Tai. Rondolph 2898

ADVOKATAS
Ofl$M vidttfmieBtTjt
ASSOCIATION BUML
19 So. U Balio St
Valandos: 9 ryto iki 5 po pfotų.
Panedttiaie iki 8 vJkartT^
Namų Tel.: Hyda Pork 8896

V. W. Rutkauskas
Advokatas
TaL Yard* <68L

Dirbėja* ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu no*
gu kiti . Dykai lekcijoi« pirkėjam*.
_ " *
Rašykt angliškai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Av«.
k

■

1

;

m

Velykinio Atidarymo Išpardavimas Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

Kazimieras Giigis

VELTUI

Prisikėlimas Jėzaus Kris
taus iš numirusių.
Toj temoj sakys pamokslą

site pasirinkti pagal savo no
rą KEPURĘ arba BLIUSKĄ.
Šios dovanos yra geros ver
tis, taigi ne apleiskite šios
naudingos progos. Atsilanky
kite, o gausite musų paskirtą
dovaną VELTUI.

AR ESI
PRISIRENGĘS
PRIE VELYKŲ
IR DRAUGIJOS

Mes pasirengę suteikti puikiausius bargenus ant siutų vaikams
ir kitokių dalykų, kokių tik norite turėt ant velykų. Pasiredyk ant šių
Velykų ir sutaupink pinigų pasinaudojant proga iš šių stebėtinų bargenų, kuriuos mes siūlome DABAR. •
štai keletas stebėtinos vertes bargenų kuriuos mes siūlome.
VAIKAMS pusvilnoniai siutai vėliausios mados ir patrenų. Viso
kio dydžio iki 20. Tūli iš šių siutų turi ekstra kelines—trumpas.
Šių siutų kainos numažintos netoli iki pusei, ir dabar parduoda
mo sekančiai:

$11.50 siutą už $7.50
18.50 siutą už 12.50
23.50 siutą už 16.50

verykų už labai nužemintą kainą.
#
Mes užlaikome gražiausių šliurių moterims extra dydžio.
Mes kviečiame tamistas peržiūrėti musų langus pirmiau pirkimo, o mes jau- ■
čiamės užganėdinimą, ką tik pirkaite iš musų.
•
Krautuve atdara šitą savaitę kas vakaras.

Warsawsky’s ReliableShoeStore
1341 So. Halsted St

EXTRA NEPAPRASTA PROGA EXTRA!

Didžiojoj Subatoj, Kovo-March 26, I
Mildos svet., 3188 So. Hftkted St. I
Pradžia 7:30 v. v. Inžanga 26 centai I
šitas pamokslas kun. Mockaus bus
paskutinis. Su šita didžiąją subara I
kun. Mockus užbaigs savo šito sezo- I
no pamokslus Miluos svetainėje, ši-' I
tos paskutines prakalbos bus gana I
svarbios netik tuomi, kad kun. Moc-11
kus kalbės apie Prisikėlimą Jėzaus I
Kristaus ir šventus kiaušinius, bet užąbsoliuciją (atleidime grįękų) visiems I
tiems, kurie da nėra buvę velykinės
tai, kad kun. Mockus duos geneYalinę I
išpažinties. Todel-gi, visi tie, kurie
da neesate buvę išpažinties pribukit į I
šitas prakalbas, o kun Mockus atleis |
jūsų griekus, idant galėtumėt ant to-.' I
llau griečyti.
I
Kviečia visus 1 kp. L. L. F. Komitetas.

nei išdirbimas jos kainuoja.
•
.
Mes ąstovaujame phonogfaphų išdirbysčių Suv. Valst. ir vie
ną iš didžiausių wholesalerių phonogrąphų Chicago.

.
VAIKAMS PAVASARINIAI OVP:RKOTAI
Siūlome didžiausią bargeną vilnonius vaikams overkotus.
šie kotai pasiūti vėliausios New Yorko mados ir tikrai parankus.
Numažinome kainas, mieros 2^ iki 8 iki sekančių žemų kuinų: $4.00,
$6.00, $8.00 ir $10.00.
Specialis išpardavimas vaikams čeverykų visokio dydžio, šią savait

jLŪšfiirs
Department Store
O<s>

3410-12 So. Halsted St.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas

809 So. Main Str.
Rockford, Ui

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon

Tiktai

Kodėl mokėti augštas kainas arba pirkti iš “Storage House ,
kuomet gali gaut pirkti didelį brand naują gvarantuotą vietrolą
tiesiai iŠ mus, vertė retai! kainuoja iki $200 tiktai už $35.00 ir duo
sime veltui su kiekviena mašina 26 rekordus, 300 adatų ii* deimanto
adatą.
Pamąstyk pats, kiekviena vietrolą visiškai gvarantuota ant
dešimts metų ir gali pasirinkti iš 100 skii-tingų 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 rųsies vėliausios
mados seklyčiai setų, tikros odos ir Tapestry, kuriuos musų dirbtu
vė prisakė mums parduot už bilo kainą, nes jiems reikia pinigų.
Nepaisant ką darysi, mes patariame nepraleisti šios progos.
Pristatome veltui į visus miesto dalis ir apielinkes, taipgi 50
mylių nuo Chicagos. Liberty Bondsai priimam i.
|
Atdara kiekvieną vakarą iki 9 vai. Spvaitdiejnais nuo 10 ryto
iki 4 po pietų.
'•
|

gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais ar draf-

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

Tiktai

A. Pakšys

National Factories Outlet Co

220 Milwaukee Avių
Kenosha, Wis.

)tuvė« atstovai.
Dirbtuvės

2023 So. Ashland Avė., kampas 21~os gatves
-A-V

tate & Loan Co.

štai kur stebėtina proga pirkti augštos rųšies vietrolą pigiau,

Vaikams vilnoniai mėlyno seržiaus siutai, taipgi smarkiai nuže
mintoms kainoms. Dabar $12.50 r $16.50.

Kun. Mockus

Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesiai
siųsti por S. J. Petrau-

m*“-!

.į*.-'?.

NAUJIENOS, Chicago, UI

Pėtnyčia, Kovo 25 d., 1921

KORESPONDENCIJOS
MONTELLO, MASS

Kovo 19 d
ikų draugijėlė
Žiburėlis surengė koncertą.
Visą programą išpildė patys
vaikai. Jų choras, A. Stankaus
vedamas, gražiai sudainavo ke
letą darnų. Koncertas, kaip dėl
vaikučių, buvo labai malonus,
gaila lik, kad žmonių buvo
labai mažu susirinkę. Gal kad
gavėne? Bet kaip tatai išaiš
kinti, kad moterų atėjo daug
daugiau negu vyrų, o juk vy
rai papratę prikaišiot mote-

sų tų vaikučių, kurie priklau
so žiburėliui, tėvai ir motinos
butų atėję vakaran, tai ir vie
tų butų pritrukę, bet, matyt,
nelabai jie savo vaikučių auk
lėjimu fnteresuojnsi.
— Darbai labai prastai ei
na. Daug žmonių jau netoli
metai kai nedirba, ir da galo
nedarbui nesimato. Kitokių
pramonių čia beveik nėra kaip
tik batų dirbimo. Dirbančiose
kiek Šapose algų darbininkams
dar nebandė numažinti, o tai
turbūt dėlto, kad beveik visos
šapos unijines.
— A. B.
NAUJAS KALBĖTOJAS,

Waterbury, Conn. — Kovo
13 dieną vietos L. S. S. 34ta
kuopa buvo surengusi prakal
bas % draugui V. Poškai. Tai
naujas socialistų kalbėtojas. Ir
kadangi lietuvių visuomenė ki
tur dar nėra girdėjusi d. V.
Poškos prakalbų, tai manau,
kad bus ne pro šalį tarti čia
žodis apie jį, kaipo darbinin
kų svietėjį ir organizuotoji.
Drg. V. Poška yra mokslo
žmoguj Iš to, kas teko jo pra
kalboj išgirsti, matyt, kad jis
plačiai ir giliai susipažinęs su
‘pasaulio istorija ir politikos
ekonomija. Jo prakalba rūpes
tingai apdirbta, klausimus nuo-'
sakiai aiškina tieha pd Icithnf
ir tai tokiu budu, kad moka
kiekvieną klausytoją užinteresuoti. Vengia asmeninių ar
frakcinių užgauliojimų, be ku
rių mūsiškiai, ypač tariamųjų
komunistų “oratoriai” neapsi
eina.
Kadangi gerų rimtų kalbė
tojų taip maža turime, tai nau-

juoju kalbėtoju d. V. Poška saikintiemsiems teisėjams vie
reikia tik pasidžiaugti.
ną iš kaltinamųjų, Kelly, pa
— Vienas klausytojų.
vadino bolševiku. Teisėjas ta
da tuoj sustabdė prokuroro
PRANEŠIMAS VISUOMENEI kalbą ir paleido prisaikintuosius teisėjus.
Girdėjonie, kad St. Badavičius-Badys važinėjąs po vaka
Nepaiso darbininkų.
rines valstijas buk tai Lietu
[Iš* Federuotosios Presos]
vos-Amerikos Pramones Ben
Albany, N. Y. — Guberna
drovės reikalai^ persistatyda- torius Miller pasirašė po bi
mas save esąs b-vės agentu,
Kum, kuriuo panaikinama val>
žinomi pranešame visuome stijos industrinė komisija ii
nei, kad St. Badavičius-Radys, vieton jos įvedama
įveliama “reorga
kaip lygiai A. S. Ku'lbickas-Kul- nizuota kurios galva bus pabis ir Kun. A. .lanušas nėra ties gubernatoriaus paskiriadauginus šios bendrovės agen mas komisionierius. Tas bilius
tais ir už jų veikimą vardan |
bendroves Lietuvos-Amerikos — dalis Millerio “ekonomi
Pramones Bendrovė neima at- jos“ kompanijos - taipjau pa
naikino dabar valstijos užlai
Lieluvos-Amerikos Pramo
nės Bendrovės Prezi<lcntas. komus darbo prirodymo biu
sakomvbės. J. S. Vasiliauskas. rus, dabartinius fabrikų in
spekcijos įstatymus ir visą legalę mašineriją tarpininkavi
Išteisino darbininku mui industriniuose ginčiuose.
Panaikinta ir moterų darbinin
vadovus.
kių biuras.
[Iš Federuotosios Presos]
Kada gubernatorius rašėsi
Altoona, Pa
Antrame tar po šiuo atšaukimo biliu, apie
dyme bylos inių darbininkų 100 moterų atvyko prieš legisvadovų — Labor Ncnvs redak- laturą, kad paraginus atstovus
toriaus H . O. Kelly, Edftvard pravesti 44 vai. darbo įstaty
Funk ir rTbonias
.
Goggin, ku- mą ir mini mum algą mote
rie buvo kaltinami dėl krimi rims. Tos moterys atstovavo
nalinio apšmeižimo, visi trys didžiausioms moterų organiza
tapo išteisinti ir prokurorui cijoms New Yorke, WashingBernard J. Clarke tapo paliep tone ir kituose miestuose. Bet
ta užmokėti visas bylos lėšas. kada atėjo jų eile kalbėti, tai
Byla kilo dėl pereitą rudenį, visi legislatoriai išvaikščiojo ir
kampanijos laiku, tilpusiu laik jų išklausyti tepasi liko vos du
raštyj Labor News straipsnio. žmones. Tuos įstatymus pra
Pirmasis tardymas bylos ta vesti moterys rūpinasi jau nuo
po sustabdytas teisėjo, kada 1913 m., ‘bet matyt, kad joms
prokuroras kalbėdamas pri- priseis laukti dar mažiausia

nes dabartiniai
metus laiko
atgaleiviai legislatoriai netik
nemąsto apie tokius įstatymus,
bet apie juos ir klausyti ne
nori.
Daugiau daržinių, negu namų
[Iš Federuotosios Presos]

mc 
New York. — Pereitais me
tais Ne.w Yorko mieste di
syk daugiau išleista pinigų ga
ražams ir tvartams statyti, ne
gi! gyvenamųjų namų pasta
tymui, nors mieste viešpatau
ja didžiausias butų trukumas
ir susikimšimas, d*cflci kurio
gresia kilti net epidemijos.

/

P

(jĮ
Headlig-ht

overolai
Reguliarės mieros,
subatoj nuo 9 iki 3
vai. po pietų

$1.69
Extra mieros
10c extra.

y

Tel. Yards 8654

Mm. A. Michniewicz
_ L" "

Mėšlungis, dieglys,
suiręs pilvas, perpilni
vudurihi suteikia mažyčiui bereikalingą nes.
magumą.
JKmSmCS
pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta JIlt Jie prašo
dauglaus. Aptiekose parsiduoda po 50o. arba norint, kad prisiųstumem per paštą, tai reikia siųsti 60c. į

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street,

TAe House

1

Apatiniai sejonai

IJetavii DentbtM
4712 So. AiblaU Ava.
arti 47-taa gatvla
Talefonaa: Dravatr 7149

Šluotos

Stalui uždangalai

Padaryti gero muslino,
aiškiais apsodais puikaus

nam stalui uždangalai, lini

kaina $1.50, Subatoj nuo

niai, erash ir eeru tiktai;
apvadžioti baltais leisais
ir išleidžiami. Tikra kaina
$5, subatoj nuo 9 iki 3 po

9 iki 3 vai. po <T R ■« A
pietų po
vk ■ ■ ■ V

pietų
vienas

derio, kvolduoti, reguliare

$3.25

Penkių siuvimų komine

šluotos, nudirbtais kotais,
reguliare 75c, subatoj nuo
9 iki 3 vai. po

pietų

Mes Norime, kad Pama

VELYKOMS

KOTAI
4805 13 SO. ASHLAND AVĖ

Gryno gražumo
apsiautalai
plačiai madingi.
< <
. >
I III "iii Al* 1.1'4 .illl.zt
Daug turime veldyne, velour ir normandy.
Mada geriausia tinkanti pavasariui šių dra
bužių, užpakalis, diržai, šilkais siulėta, guzikai, kišeniai ir kitos smulkmenos. Visi gra
žiausio šilko pamušalais. Mieros moterims
ir merginoms. Velykų parodos ypatingumas.

Lietuviai pardavėjai:
JUZE MARTINKUS, pimr.os. grindys.
BERTA RAJUNĄS, naminyj skyriuj.
EMILIJA DAGIS, moteriškų drabužių

Išpildymui jūsų reikalavimų ant Velykų, ši krautuvė apsirūpinu
si daugybe drabužių geresnės klesos dėvėjimui, ir dabar mes kviečia

me persitikrint; moterų ir merginų siutai naujausios mados, puikiau
šio materijolo ir gero darbo po $39.75 ir $54.75.

penheimer ir Kirschbaum, kainomis nuo $25 iki $50.

Kitam

IBS

dirbti.
r

Telaphana Yarda 5081

Dr. M. Stupnicki
rBHHHHHHHBBHBBBBHHH*
■ Telephons Yards 1582
M

5 DR. J. KULIS J

3LIETUVI8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS g
Gydo visokias ligas motorą, vaiM ką ir vyrą. Specialiai gydo llia- g
panėias, senas ir paslaptto"
gas vyrą ligas.
S 3259 So. Halsted SU Chleage. |
(aiiiiiinifeiiiiiiu

Velykoms
Baltintas Muslinas
Vieno jardo pločio, minkš
to išdirbimo, reguliarė kai
na 22c., su šiuo

Aprubežiuota 10 jardų
Nesiunčiame C.

Cordial
svaras

Dr. M. T. Strikol’b
Lietuvy* Gydytojas Ir Chirurgas
Perkelia ofisą | People Teatrą
1616 W. 47 SU TeL BoaL 160
Valandos: 1 iki 8 po pietą.
6 iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryte
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet
Tolephono McKinloy 269

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

•TDTTOJAS te CBIRUMAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St, kampai
Leavitt St Phone Canal 6222. Va
landos: 1 ild 4 vai. vakare, nuo 7 Dd
y vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114
W. 42nd St Phone Lafayette, 4988.
Valandos nuo 16 iki 12 dion«.

TIK SUBATOJ
Geriausias Sviestas svaras 48 centai

?

laikome geriau
šią malevą ir
sien
1
' Ii! * ’ ■■
JI Į J
|
brušius. vamišių, hardware
' v/l
ir t.L
BRIDGEPORT PAINTING &
HARDWARE CO.
3149 So. iŽalated St.,
Chicago, III
Phow.T'arda
^__ ______
7282.
J. S. Ramancionte & T. Motikitis
Savininkai.

■■■■■■■■■■■■■■■■B

DR. S. BIE2IS

ganėdinimą ir užsiinteresavimą ekonomija perkant drabužius pas mus

Nupiešta iš užpakalio
kotas kokių turime.

$39.75

Akušerka M. Katauska
Kiti kotai ir apsiautalai $16.50 iki $55.00

Itirbam po vi

sas dalis Chi-

Vai. 1D iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8.
NediUoms 10 — 12.
Cyvenimo Tai. Yards 5098.

Atrasite pasi-

BF / • \ .BB

' V'į

1424 So. Halsted St

PRANEŠIMAS

Puikiausios Hyacinths, 4 colių
puodas

M.1

Dr. J. Sarpalius

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte
Ir nua 5 iki 8 vakarą.

VELYKOMS

Bu
Bi

Tai. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

B107 S. Morgan SL Chicago

M&levojam,
popiėruojam ir
VI-vokiu-; p ajrnižimm is du
tom, naujus ir
nrauM iš lauko
ir ridaus Štorus, mokyklas.
l>arbą gvaruntuoj am. Gaukit musų kainan pirmu, ne
K u duosit kam

8118 S. Halsted 8t„ Chicago, ID.
(ant antrą lubų)
Hua 6 iki 11 ryto ir 7 iki ydai y,

Dr. C.Z. Veželis

of G

54 ir 72 colių apvalai

importuoto Swiss embroi-

AKUiERKA

rBKZZSBni Baiguai Aku!
' feB
koteg.K
ją; ilgai prakL
i tik tvosi Pennpf'
si) vandos hoapitalėsa.
Pasėkmingai paj'
tarnauja prie
gimdymo. Du*
da rodą vis«Mgosa
Į^J^BBHhJ moterims Ir
merginome.

Borough of Brooklyn, New York City.

r 4?th and As

Musų vyrų drabužių skyriuje atrasite išdirbysčių House of Kup-

Bridgeport Painting &
HARDWARE CO.

<* Nereikia daugiau kankintis be miego
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,”
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO
ir paguldau į lovą.”

Saldainiai

kiaušiniai,

35c
30c

Marshmallovv kiauši
niai, svaras

Jelly paukščio kiau
šiniai

Šokolado Zuiku- fl* | *1 fl
čiai, vienas
I * I U

Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimą
PALIKTI STORAGIUJ
Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išpardavimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir
pečių, — kaip nauji.
WESTERN FURNITURE STORAGE CO.
2810 W. Harrison St.,
Chicago, III. fl

■

i

Mes turime parduoti uš neuŽmokėjimą rendoe palaikymui dvi,
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią
■ J
reikėtų mokėti net iki 1200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 sdatų. Dauguma mašinų naujos ir
ii "" -4
užtikrintos ant dešimties mėtų. Reikia jas pamatyt, kad apkainaJ
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, karia visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 augštoo rųšiee gvarantuotą kalbamąją mažiną. Taipgi, mes tarime
parduodi dešimti augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
karpeių. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par- KlM ■ i ’
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. BL
£ .
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
Mk
| visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunėiame C. O. D. ir N |M ■ ■ I
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti apteikęs siuntinį.
Liberty Bondsai priimami.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4 vai. po pietų.

Naujausios Dreses Kokias
Mylėsite, už Kainą Kokią
Mokėsite
Puikiausios dresės mėgstamo taffeta, puikiai karieliuotos, braided ir imbroideriais. Visos naujausios mados,
kaip matote ir spalvos taipgi, kurių la
biausia reikalaujama. Darbas visais at
žvilgiais iki smulkmenų puikiausias.
Mieros moterims ir merginoms. Vely
kų parodoj specialiai

Patarnauju dienom Ir naktimis pila
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašui
5333 So. Halsted SU CMeage. m,
Phone: Boulevard 4131.

Ofiap Tol. McKinloy 75

DR. L H. GINDICH

DENTISTAS
Mm mvo darbą gvaraataojame
Kalbamo visas Europižkas kalbos.
38D4 So. Kedzie Ave^ Chicago, HL
Arti 88-th Street

Telefonas—Boulevard 9193

DR. C. KASPUTIS
—Destistas—■
3331 S. Halated SU Chicago, HL
Valandos:—

DR. JOHN N. THORPE
»
Gydytojas ir Chirurgas
1617 W. 51 st. kam*. MarshjHeld av.
Valandas t iki 9 ryta, nue I Dd
4 ir nue 7 iki 9 vakare.
Tat Prespoot 1157
Talafonaa Pollman 856

DR. P. P. ZALLY8
Lietuvya Denttetaa
10861 S. Michigan Ar, RoedaM
Valandos: 9 ryto Iki 12 dieną.
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

ITelephoną Yardi 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimą valandos nuo 8 iki
112 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vafc
3325 So. Halsted SU Chicago.

N A ll.il IG NO: !, Chfragp, m/

PėtnyČia, Kovo 25 d., 1921

vasario ir kovo, pats sai buvo įgijęs plataus paty- atitraukti Želigovskio kariuo-|
1 išdirbiniai iš rago ir kaulo. Madeleno perio
Pirmoji
žmogaus
rasė
menę,
kaip
tat
buvo
daroma
de kromanjonai turėjo arpunus žuvims smiegkontr-revoliucijos kaniba- rimo darbininkui judėjime ir
LrrMUAMlAN DAILY NKVD
ti, kabliukus meškerėms, adatas, ylas, Virba
lizmas įtikins liaudis, kad buvo parašęs stambiausius Lenkijos.
Puhliahad Daily ascept Stmday by
Šarūnas
2. Jog neišvengiama tokių
lus, šeivas audimui, apart augščiau minėtų įtha Lithuanian N«wa Pub. Ceų lac.
yra tiktai viena priemonė savo veikalus. Kas remiasi I atidėliojimų pasekmė buvo tai,
rankių. Beto jie turėjo: akmenio lemputes,
sutrumpinti, palengvinti Markso žodžiais, pasakytais jog ’Į'aryba nebegalėjo ilgiau
Editoje P. Grigaitis
(Tąsa)
kuriose degindavo kokius nors taukus, akme
ir sukoncentruoti senosios 48-ais metais, ir ignoruoja || besitikėti pravesti žmonių atnio dubeniukus dažams maišyti ir rago lazdas
1789 SO HALSTED ST,
I siklausimų greitai, kaip tat bu- kaulo grąžius ir smailumus išpjaustinėti ant ra dailiai išrašytas. Spėjama, kad tos lazdos buvo
visuomenės
mirties
kan

I
jo
žodžius,
psakytus
tuo
pa

CHICAGO, ILLINOIS.
čias ir kruvinas naujosios čiu klausimu dvidešimt su- Į vo manyta iš pradžios. Kad gų paveikslus. Kromanjonai buvo pirmoji garbės ženklai vadams, arba raštų spaudimui
Telephone Roosevelt 8600
by kokių įtarimų, jog [žmogaus rasė pradėjusi dailę. Ir todėl ją ga ant odos. Be piešimo ir braižymo, kromanjo
visuomenės gimimo kan I viršum metų vėliaus, tas pa [išvengus
Į ji labiau pritaria vienai ko lima vadinti pirmąją tikro žmogaus rase. Au- nai dar išpiaustinėdavo stovyliukes, tai yra, už
Subscription Ratai
čias, tiktai viena priemo rodo arba savo ignorantiš- kiai pusei arba nevienodai prie rinako periode jie braižydavo ant rago ir kau siimdavo skulptūra.
88.00 per year in Canada.
nė—revoliucinis teroras.” kumą arba nesąžiningumą^ abiejų atsineša, butų reikalin lų, arba uolos sienų, braižinius, kurie atvaiz
$7.00 per year outside of Chicago.
Palyginę kromanjono gyvenimą su gyveni
>8.00 per year in Chicago.
'
Dabar
palieka
išaiškinti,
gas
prisiruošimui
ilgas
laikas,
dina žvėris kromanjonu medžiojamuę. Tie mu prasčiausio Lietuvos vargšo-triobelninko,
8c per copy.
I
Panašiu budu Marksas iš-i
I kas turėtų patraukti savaime braižiniai kaikada panašus į tuos, kuriuos ma pamatysime, kad triobelninkas visgi milijo
Enttred aa Second Clasa Matter reiškė savo pritarimą tero kodėl Marksas pritarė tero
dideles išlaidas ir net baimę, ži vaikai dabar paišo mokyklose.
nierius ir turi daugiau patogumų. Kroman
March 17th, 1914, at the Post Office
rui
apie
vidurį
praeitojo
of Chicago, III., undar the act of rui ir sekamais metais tame
jog tat gali užsitraukti ant I
Solutro periode, atrodytų, klimatas sumin jonai, neturėdami nei geležies nei plieno, neMarch 2nd, 1879.
šimtmečio.
I
pusės metų ar ilgiau.
pat laikraštyje. Ir tais jo
kštėjo, nes žmones išėjo iš savo uolų ir gyve Įvaliojo medžio apdirbti trioboins, indams ir
Dalykas išsiaiškina iš to|
Naujienos eina kasdien, iiakiriant
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben I išsireiškimais šiandie naudo
3. Jog civilinės komisijos j no daugiausia ant pliko lauko. Todėl ir kro kitiems įrankiams. Apdirbti molio jie irgi ne
laiko
sąlygų.
1848
m.
birže

drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, jasi komunistai, kad paro
pasiūlymai link teritorijos vie manjonu dailė užmirė šiame laike. Eiropon mokėjo, nes moliniai indai randami tik vėles
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
rytų, per Austriją ar pietų Rusiją, Solturo nių žmogaus rasių- kapuose. Ugnį nors jie ži
džius, jogei marksizmas esąs lio mėnesyje Francuos bur tų ir paties atsiklausimo bu I iš
žuazija numalšino darbinin do yra iššaukusios didžius pa periode atvyko žmogaus rasė, vadinama solut- nojo, vienok vargiai vartojo valgio gaminimui,
prielankus
terorui.
Chicafoje — palte:
kų sukilimą ir, atsiekus sa sipriešinimus abiejų užintore- riečiais. Jie buvo trumpos, apskritos galvos nes indų stokavo. Mėsą, turbut, paviršium ap
Metami ----------- ------ - r ,
>8.00
Pusei meti
4.50
Bet jeigu jie cituoja Mark vo tikslo, padarė darbininkų suotų pusių. Todėl Taryba yra ir mažo ūgio. Jie atsižymėjo ypač savo išdir kepi nėdavo ir valgydavo, o • apie šiltą sriubą
Trims minėdami -, , ,
, 2J25
biniais iš titnago; jėčių ir vylyčių galvomis. ir kitokius skanskonius nesvajojo. Neturėjo
Dviem mineaiame r - L t jt-v . 1.75 so žodžius, parašytus 1848 skerdynes.
Šitų skerdynių nusprendusi užklausti abiejų Tos galvos atrodo kaip augalo “holly” (lan duonos, nes javų tuomet nešėjo nei pjovė. Ne
Veinam minėsiu!
L j 1.00
arba 1849 metais, tai jie tu įspūdis ir buvo priežastis to, Įpūsiu, ar ištikro ir nuoširdžiai guose kur kabina Kalėdose) lapus. Joki žmo turėdami prijaukintų gyvulių, maistas nebuvo
Chicagoje — per neHotoJui]
josdvi nor pravesti žmonių
Viena kopija
- ,
08 rėtų atsižvelgti ir į tai, ką
kad
Marksas
ėmė
manyt
atsiklausimą ir ar ne tiktų jos gaus rasė neprašoko solutriečių išdirbiniais iš kromanjonams užtikrintas. Vėliau, prie mėsos
Savaitei__________ ________ _ t , 13
jie gaudavo žavių. Dangstėsi jie užmuštų gy
Minėsiu!
■ ----- 75 Marksas kalbėjo apie terorą | apie terorą, kaip tinkamą dvi pateikti kokios nors kitos titnago.
Nėra tikrai žinoma, ar buvo solutriečiai vulių odomis, kurias, turbut, pagražindavo
dviem dešimtim metų vėliau. darbininkiškai revoliucijai procedūros lengvesnės ir reišMctams ■ ■ - - ■ - - — . <7.00
Marksas, kaip jau žinome, priemonę. Jeigu buržuazi- kesnes (Une procedure phis susimaišę su kromanjonais ar ne. Kadangi raštais. Turėdami įrankius tik iš titnago ir ra
Pusei meti —........... - ,
- į _ 4.00
ir vieni ir kiti buvo medžiotojai, tai greičiau go, misdami mėsa ir žuvimi, gyvendami uolo
Trims mtaariama
/ _ 2.00 aprašė Paryžiaus Komuną I ja vartoja terorą pergalėjai facile et plūs officace).
sia jie sekiojo žvėrių bučius ir gyveno kiekvie se ar ant pliko lauko, apsidengę odomis, netu
Dviem minėdama
1.50
paLietuvos
Atstovas
yra
(knygelėje
“
Der
Buergermui darbininkų, tai, Mark-1
Vienam mtoasiui - ■
{ 't
nas būrys atskirai. Galima lengvai įsivaizdin rėdami užtikrinto rytojaus, nes nebuvo nei sė
[reiškęs,
jog
jo
Valdžia
nepa

Bdetuvon ir kitur uisienfueiai
krieg in Frankreich 1871”) sas manė, kad ir darbininkai
ti, kad tuomet žmonės negalėjo gyventi dide jamų javų, nei prijaukintų gyvulių, kroman
(Atpiginta) ,*
sitiki,
kad
plebiscitu
butų
ga

Metama------------- ... ----------„ >8.00 ir ve ką jisai tenai sako:
turi pavartot tą priemonę lima išspręsti visas ginčas. Len liais būriais dėl maisto stokos: vienas tauras jonai visgi išgyveno apie 15—20 tūkstančių me
Puaai metų ---- f
T . 4.50
neištesėjo tūkstančių penėti, žmonės todėl gy tų Eiropoje ir pradėjo pirmuosius bandymus
Trims minėdama
- - - 2.25
kovoje prieš buržuaziją.
kijos atstovas pareiškė, jog jo veno mažais būriais, kaip dabar gyvena Aus siektis prie dailės. Nežiūrint į vargingas gy
“
Nuo
18
d.
kovo
iki
įsi

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu au užsakymu.
veržė Versailles’aus armi Jaunas Marksas tūlą lai valdžią nenustoja norėjusi pra tralijos laukiniai. Solutriečiai galėjo gyventi venimo apystovas, jie juto savyje patraukimą
vesti žmonių atsiklausimo, tat
r rmi 11
jos į Paryžių, proletarinė ką įsivaizdino darbininkiš Lenkų Valdžia nesiima už tat greta ir protarpius kromanjonu, bet su jais ne- tverti ką nors, prie kūrybos darbo. Tą rodo
jų piešiniui, braižiniai ir stovyliukes, bei kas
1 revoliucija nesusitepė jo kos revoliucijos išvaizdą pa atsakomybės ir sutinkanti da simaišė.
Ar Marksas
Solutro periode Eiropoje atsirado daugybė kart ehiąs tobiilyn dailumas įrankių.
kiais žiauriais darbais, ku našiai, kaip buržuazinės re- lyvauti betarpiose derybose,
Madeleno periodo pabaigoje (10 tūkstančių
pritars terorui.
laukinių arklių.
Ties kaimu Solutrė, Franci
rių esti pridaroma tiek | voliucijos; jisai dėjo į ją tik Ir nutarusi: Taryba kviečia jojc, buvo dideles titnago kasyklos, ir rasta ten metų atgal) Eiropon atplūdo naujos žmonių
tai kitokį turinį. Bet vėles abiejų valstybių Lenkijos ir skeletai apie šimto tūkstančių arklių. Arklių rasės, kurios žinojo kaip šlifuoti arba tašyti
Šių dienų komunistai mė daug ‘augštesniųjų klesų’
Lietuvos atstovus gauti be ati- kaulai, susimaišę su kaulais taurų, briedžių ir titnagą, sėli javus ir jaukinti gyvulius. Su jo
gina paremti savo taktiką revoliucijose ir dar dau- niam savo amžiuje jisai įsi
jų valdžių už fikci
tikino,
kad
proletarinė
revo-l
mamontų, sudaro kaip ir kokį sluogsių. Kįla mis civilizacija padarė naują didelį žingsnį pir
giaus
kontr-revoliucijose.
”
|
praeities revoliucijų patyri
nimą, ar jos tinkančios, kad I klausimas, ar nebuvo tie arkliai prijaukinti? myn. Tos rases arba išnaikino kromanjonus
mu ir Markso vardu. Teroro Čia mes matome, kad liucija skiriasi nuo buržuazi gcneralis jų ginčų išrišimas Yra mokslininkų, kurie buk susekę vadelių ir arba susiliejo su jais. Kaikurie mokslininkai
klausime jie elgiasi taip pat. [Marksas grieštai atmeta te nės revoliucijos ir savo turi (sohition generale dc leur apynasrių pėdsakus kromanjono braižiniuose, (Osborne) sako, kad dabartiniai baskai, gyve
niu ir forma. Terorą, ku
galėtų įvykti sekan- bet greičiausia atsakymas bus neigiamas. Kro nanti Francijojc, semią savo kilmę iš senovės
Jie stengiasi prirodyti, kad rorą ir pažymi jį, kaipo
riuo pasižymi buržuazinės I čiti budu:
manjonai nebuvo prijaukinę jokių gyvulių. Ark- kromanjonu. Kiti randa, kad dabartiniai es
revoliucijos, kurios įvyko! “augštesniųjų klesų” revo
Betarpios derybos tarp abie Į lį prijaukino rytų Azijoje, turbut, arieČiai, koki kimai turį kromanjono kūno sudėties ypaty
praeityje, neapsiėjo be tero liucijos ir kontr-revoliuci- revoliucijos ir kontr-revoliu- jų valstybių yra atidaromos
5 tūkstančiai metų atgal, ir įdavė jį egyptėnams bių. Yra nuomonių, kad klimatai šiltėjant,
cijos,
jisai
atmetė
ir
pasmer

ro; reiškia, teroras yra ne jos darbą.
nevėliau, kaip per mėnesį lai ir asyrams. Kito seno žmogaus draugo, šu briedžiai, taurai ir mamontai traukėsi šiaurės
kė.
?
ko Bruksely, gerb. Hymansui nies, kromanjonai irgi neturėjo, nes šunies ske link, į Sibirą, o kromanjonai juos sekę, nes tie
apsieinamas dalykas revo Marksas giria Paryžiaus
pirmininkaujant, tuo tikslu, letus prie žmogaus randame pirmą sykį Balti gyvūnai buvo jų mityba, kaip ūkininkui lau
liucijoje. Ir jie, be to, tikri Komuną už tai, kad ji nese
kad lygiomis teisėmis priėjus jos pakraščiuose, kur žmogaus kromanjono lai kas, o darbininkui darbas. Tą nuomonę pa
na, kad mokslinio socializ kė “augštesniųjų klesų” paSIU DIENŲ DOKU
prie sutarties, kuri galėtų iš kais nebuvo* nes klimatas neleido.
tvirtina radiniai ties Kievu ir Krasnojarsku (Si
mo įsteigėjas, Marksas, taip | vyzdžiu ir nesusitepė jokiais
rieti visus ginčus (kaip delei
Madeleno periode • oras pašaltėjo, ir kro bire), panašus į kromanjonu rankos darbus.
gi pripažino teroro reikalin žiauriais darbais. Tuo-gi
MENTAI.
teritorijos, taip ir delei eko manjonai vėl susikraustė į uolų lindynes. So Ten jie susitiko su trumpagalvių, žemų rasių
gumą.
nominių ir militarinių santi- lutriečiai dingo nežinia kur. Daile pasiekė savo žmonėmis ir arba dingo kovoje, arba susiliejo
' tarpu mūsiškiai komunistai
kių.
į čiukurio. Buvo atrasta dažai: raudonas, gel su jomis. Ir iš tos didžios pirmos tikrai žmo
Straipsniuose apie Pary (pav. “Laisvė”) peikia Pary Tautų Sąjungos nutarimas deBelaukiant šių
susitarimų tonas, juodas ir rudas. Piešta ant uolų sienų nių rasės teliko šen bei ten užsilikusios sudėlei betarpių Lietuvių su Len
žiaus Komuną mes jau paro žiaus Komuną už tai, kad ji
rezultato,’ (Taryba nutarusi): [
kais derybų Bruksely.
labai neprienamose vietose ir braižyta ant rago ies ypatybės.
dėme, kad komunistai netie nevartojo teroro. Iš to ma
1. Lenkų , Valdžia prisižada ir kaulo. Visi tie dailės padariniai atrodo kaip
Tai ir visa, ką mes žinome apie pirmąją
są kalba, pasakodami, buk tyt, kaip svetima yra šių die [Iš Lietuvos Informacijų Biuro paimti savo miožiuron gen. Že gyvi ir atvaizdina anų laikų gyvūnus. Titnago tikrų ir protingų žmonių rasę.
Washingtone]
ligovskį ir jo kariuomenę ir išdirbinių gražumas menkėja, bet užtai pakįla
revoliucijos neapsieina be te nų komunistams Markso idė
(Pabaiga)
užtikrina,
jog
nieko
nelaukiant
|
WASHINGTONAS, Kovo 22.
roro. Paryžiaus Komuna jų dvasia.
— Lietuvos Atstovybė Ameri jo veikiančioji annija yra su- gų paskirstymą ir prižiūrėjus,
nevartojo teroro; o ji juk Lygiai kaip Marksas, pa koje yra gavusi skelbiamąją maginama iki reguliarės vie- kaip produktai bus dalinami.
buvo kaip tik tokia revoliu smerkė terorą 1870 m. ir jo čion Tautų Sąjungos rezoliu nos divizijos, daugiausia iš Sutartis, kuri 'bus Bruksely
cija, kuri gali būt labiaus, draugas Eengelsas. Laiške, ciją. Ji yra gauta iš musų At 15,000 žmonių.
padaryta, tur būt Tarybos pa ■
. Priversk Savo Pinigus Atnešti
už2.
Toji
kariuomenė,
kuri
negu kuri kita revoliucija, rašytam 4d. rugsėjo 1870 m. stovybes Paryžiuje. Tiesa, pa
tvirtinta. Atstovai prisiima par
Daugiau pinigų
ti rezoliucija prisiųsta yra be ima ginčijamą teritoriją, ko- duoti savo valdžioms šį Tary £
pavyzdžiu
darbininkams. Marksui, Engelsas sako:
ne- bos pasiūlymą ir pristatyti
Taupumas ir investinimas veda prie ekonomines nepriklausomy“Mes suprantame po te jokių parašų ir be kokio nors misijos raporte nuskirtą,
Nes ji buvo darbininkiška
i
bes.
Pinigai investuoti į gerus Ynortgečius arba bondsus teikia jums
laiško nuo kun. Dobužio, ku gali būti stiprinama.
nuo jų atsaką per dešimtį die ■ užganėdinantį
pelną, apsaugą senatvėje, pagelbą užlaikyme šeimyroristine valdžia tokių riame butų paaiškinta, kame 3. Lietuvos kariuomenės dū
revoliucija.
■ nos, ir padaro patogesniu žmogumi.
nų.”
■
Tad paklausykit gero patarimo, neatidčliodamas ateik j musų
Dabar pažiūrėsime, ką sa žmonių valdžią, kurie gąs yra dalykas. Tečiau visas jos lys tur persikelti apsigyvenk Kas po šią rezoliucija yra ■
ofisą pasiteirauti. Mes turime pirmos klesos mortęečių ir bondsų
dina; bet ištiesų tai yra prancūzų kalboj surašytas tek mui į krašto vidurines vietas pasirašęs, žinios nėra. Kaip ži ■ visokio didumo atnešančių nuo 6% iki 8% nuošimty Pelno.
ko Marksas apie terorą.
Marksas nesilaikė per sa valdžia žmonių, kurie pa stas leidžia spręsti, jog tat yra ir prie demarkacijos linijos ne noma, Lietuvos valdžia yra ■ LIBERTY LAND and INVESTMENT CO.
tys yra nusigandę. La autentiška ir tikra rezoliucija. gali būti daugiau dviejų divi pastačiusi tarp kitų ir savo ■ 8301 So. Halsted St,
vo visą gyvenimą vienodos
Chicago, III.
Susidariusioji Lietuvoje politi? zijų.
reikalavimą,
kad
Lenkai
pasi

terreur yra dažniausia be nė padėtis perdaug yra svar 4. Lietuvos Valdžia prisiža
nuomonės apie terorą. Savo
Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
trauktų iki linijos Bastunų- .J
Panedėliais,
Utarninkais, Ketvergius ir Subatomis iki 9 vai. vak.
jaunystėje jisai keletą kar reikalingi žiaurumai, ku bi, kad kas nors galėtų būti da ekonominės gyventojų pa Molodečno, sulig padarytos Su ,
Nedėlioj iki 3 vai. po. piet.
tų išreiškė nuomonę, prie riuos daro savęs nurami nuo Lietuvos visuomenės sle dėties pagerinimui suteikti ci- valkuose Spalių 7 dienos su H Tol.: Boulevard 6775
nimui žmonės, kurie patys piama. Todėl čion (Lietuvon In viliems ginčijamos teritorijos tarties, bet ar toksai pasitrau
lankią terorui.
Tai buvo pirmiausia 1848 bijosi. Aš esmi įsitikinęs, formacijų Biuras paduoda pil gyventojams maisto ir sėklų. kimas turėjo įvykti pirm pra
Visų šių iš Lietuvos Valdžios dedant derybas, ar paskiau,
kad kaltė delei terorizmo ną tekstą, kaip jis yra:
m. Lapkričio 7 d. tais metais
gautų produktų padalinimas žinių dar neturime. Be to bu
jisai parašė “NaujamjameĮ 1793 m. puola beveik išim ‘•‘LIETUVOS IR LENKIJOS tarp gyventojų bus atliekamas vo reikalauta, kad Lenkams
GINČAI.”
Reino Laikraštyje” delei tinai ant persigandusių,
po prięžiura Tautų Sąjungos butų uždraustos by kokios rek
kontr-revoliucionierių per beprotiškai skėtriojusių Priimtoji Kovo 3 dieną 1921 inilitarinės Kontroles Komisi- vizicijos ir kad Lietuvos vakb
Lietuvon
jos,
kuri
tuo
tikslu
privalo
m.
Tarybos
rezoliucija.
buržujų,
ant
smulkaus
žia
gali
pati
prižiūrėti,
o
ne
galės Viennoje:
Per šį valstijinį Banką.
miestiečio ir ant driskių Tautų Sąjungos Taryba, iš panaudoti visas reikalingas tik kontrolės Komisijos nariai,
“Paryžiuje bus kirstas gaujos, kuri darė biznį iš klausius raporto Tarybos Ko priemones. Esamoji ginčija- kaip jos duodamas maistas ir
.
Yra tenai pristatomi
miteto,
kuriam
buvo
pavesta
moj
teritorijoj
Lenkų
kariuo

sekios vietos gyventojams yra
sutriuškinantis
birželio
teroro.”
sekti
visi
dalykai,
kurie
palie

mene
tur
būt
pačios
Lenkijos
padalinamai.
revoliucijos smūgis. Kuo
čia Lietuvių ir Lenkų ginčų, užlaikoma. Lenkuv Valdžia neLietuvos Informacijų Biuras.
met paims viršų ‘raudono Aštresnį paniekinimą te o taipgi raportą civilinės ko tur teisės griebtis
rekvizicijų
ji respublika’ Paryžiuje, roro, kaip šitie Engelso žo misijos, kuriai buvo pavesta priverčiant žmones pardavinė
DR. A. MONTVID
tai iš vidaus šalies išsilies džiai, sunku ir įsivaizdinti. paruošti žmonių atsiklausimas ti (produktus), išskiriant mė
CHICAGO
Taigi
nėra
jokios
abejo

(la
consultation
populaire)
ir
są
ir
kas
reikalinga
liuobimui
Lietutis
Gydytojas
ir Chirurgas
armijos, ir kovojančioji
25
Esat
Washlngton
St.
partija parodys savo tik nės, kad apie 70-uosius me lenkų ir lietuvių atstovų pa (furažą). Įvežamieji iš Lietu
Marahall Field Annex
stabas,
yra
paėmusi
domėn:
vos
produktai
negali
būti
kon

18th fl. Ruimas 1827
rąją galybę. Tuomet mes tus ir Marksas ir Engelsas
Tetephone
Central 8862
1. Jog abidvi pusės, kad ir fiskuojami.
laikėsi
nuomonės,
visai
prie

Valandos:
nuo
10 iki 12 ryto.
atsiminsime birželį ir spa
iki šiol tinkančios pasiduoti
5. Esamoji adminiistracija
lį (kuomet Windischgra- šingos terorui. <
2121 North Wester« Ate.
nutarimui iš Spalių 28 dienos, pasilieka tokia kaip yra. Jokių
Valandos:
6 iki 8 rakate
etz paėmė Vienną) ir mes Dvidešimts metų prieš tai pačios yra pridariusios viso naujų rinkimų būti negali, iki X-Spinduliai. nuo
Phone Armitage 201t
Rezidencijos telef. Albany 8718
Marksas pritarė terorui. kių sunkenybių, kuriom iš vie nebus pasirašyta ant, galuti
taipgi sušuksime: ,
Mes manome tečiaus, kad no menbsio į kitą yra truk nos sutarties, negu tik .suti
“Vae vietis! (Vargas Markso pasekėjai privalo džiusios to nutarimo išpildy kus’ ant to! p&ČioĮ abiejų va’
Telephone Drover 6052
mą tai delei to, jog buvo da stybių Konferencijos Pirminin
pergalėtojams!)
priimti ne tą jo nuomonę, romos rezervacijos arba bu kui.
Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
“Betikslės > • skerdynės kuri buvo išreikšta jo veiki vo atkartojamos sunkenybės
6. Militarinė Komisija pasi- Valandos} nuo 10 iki 8 vai. vaka
nuo birželio ir spalio die mo pradžioje, o tą, kurios ji- kaip tat buvo daroma Lietu-1 lieka ant vietos, kad priveiz- re. Nedaliomis nagai sutarime.
nų ilga aukų šventė nuo sai laikėsi tuomet, kuomet ji- vos, arba delei atidėliojimo dėjus tinkamą karinių pajie- 3261 S'o. Halsted StM Chicago, III.

■ Kelias Prie Nepriklausomybes

Pinigai Pasiusti
Labai Greitai

PEOPLES s BANK

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

■

NAUJIENOS
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VELYKOS ARTI
I CHICAGOS
Ar Esat Prisirengę :: ŽINIOS ::
šį metą, niekad pirmiau, žmonės pasipuoš ant velykų.
Iš kalno tai' permatydami, pasiuntėme savo pirkėją, ponią Lustig
Ncw Y orka*i, kad nupirktų vėliausios mados ir geriausios kokybės tavorų. iš kurių galėsit pasirinkt. Ne vien ji gavo stebėtinai gerą tavorą, bet ir už tokią žemų kainą, kad kiekvienas sutinkančiai stebėsis.
Todėl mea linksmai siūlome šį stebėtiną bargeną Velykų šventei, štai
keletas bargenų, kuriuos turime pardavimui šią savaitę:
Moterims šilko, satino ir Jersey Šilko apatiniai sejonai, rose copcn
mėlyni, žali, navy, rudi ir vyšniavi. Specia- 1*0 O E ii* C O Q£
liai siūloma už
Special&s moterims šilkinių teisų, apvadais camisolgs,
Q£a
dydžio 36 iki 46 už
Išstatėme parodon daugeli su numažintonr.-s kainoms vėliausių mo
torinis jakučių. šios bliuzus vėliausio įvairumo pavasario dėvėjimui.
Tūlos teisiniais apvadais, kitos išsiuvinėtais apvadais, švįesiai raus
vos, rušavos, šviesiai rudos ir baltos.

Tapgi mes siūlome už ypatingą kainą puikiausias rudas pongee ja-x
kūtes su išsiuvinėtais apvadais, užsisegamos užpakalyj
C O QQ
tik už
ųlO.OU

KŪDIKIAI VELYKŲ KOTAI
Mieros 2 iki 14 už labai specialę kainą. Vėliausios mados.
Kūdikiams baltos dresiukės gražiais išsiuvinėtais apvadais viso-

ĮrS1“08

$3.95ir $5.15

Didžiausias pasirinkimas veikams velykų kepurių ir moteriškų
skrybėlių už labai patraukiančias kainas.

Lustig’s Department Store
3410-12 So. Halsted St

BALTIJOS AMERIKOS LINU
"iZ BROAUW

NEVY YORK N.V

Tiesi kelionė be persėdimo iš New Yorko per Libavą
arba Hamburg—Eitkūnus
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Sriubų palto laivai išplauks

“ESTONIA” BAL. 27
*POLONIA” KOVO 30
“POLONIA” ................ GEG. 11
“LITUANIA” BALANDŽIO 13
Viii liivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Kreipkitės prie musą agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. A sent, 120 N. La Salia St.

CHICAGO, ILL.

Risiikis ir Turkišku tfiiu
12U> STREET
Tel Kediie 8902.

3514-16 W. 12th St
Arti St Loais Avė.
CHICAGO, ILL.

šviną It
suvedame | senui ir naujui namui, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimu.
Pįrmatini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c.
A. BARTKUS, Pree.

1419 W. 47th St

Tel. Boulevard 1892.

Chicago, UI*

O’Connor užmušė detektyvą.
Detektyvus Pa t riek O’NeiU
tapo
nušautas kriminalisto
“Tommy” O’Corron,
kuris
tarp vagių buvo pagarsėjęs
kaipo laimingas žmogus, kad
už savo žimogžudyslas ir vagystas ncpakliudavo į policijos
rankas.
Užvkar naktį policistai ir de
tektyvai apstojo * to bandito
sesers namus, 6415 S. Washington avė., manydami, kad
O’Connor ten randasi; o žmog
žudys pajutęs policijos pavojų
liego laukan pro užpakalines
duris, kur stovėjo polfcdstas ir
velionis detektyvas. čionai per
šokęs pabėgo.
Policija dar
jį sekė, bet prie 63-čios ir
Campbell avė. pasigavo va
žiuojantį automobilį ir revol
veriu važiuotoją spyrė važiuo
ti ten, kur žmogžudis nori. Ta
sai važiavo. Nuvažiavus arti
Garfield Park elevatorių sto
ties vagis paliepė automobilio
važiuotojui Mr. Cordon ir jo
žmonai išlipti, o jis nuvažiavo
savais keliais.
O’Connor jau be detektyvo
užmušimo buvo kaltinamas už
dvi jo papildytas žmogžudys
tes.

ramesniu, nusipirko iš Colorado mirusio kareivio kūną ir
karste užstaisęs atsiuntė jį Chicagon pažymėdamas ant kars
to viršaus, kad čia yra lavonas
O’Connor, kuris mirS nuo influenzos. Po to policija liovė
jo jieškoti.
Tečiaus vėliau tapo sužinota,
kati O’Connor tebėra gyvas, ir
vėl .pradėta jo jieškoti.
Policijos perdetinis Fitzmorris paskyrė $2,000 už to žmo
gžudžio
pagavimą ir vakar
kaip 4 vai. ryto du šimtai policistų su motorcykliais tapo
išleista gaudyti O’Connor, ku
ris net be kelinių, vien plosčimn apsisiautęs išspruko iš
policijos.
Driskio “nežinomo laidotuvės.”
“Driskis nežinomas’,’ kurį
užmušė Gari Wanderer, bus
palaidotas kapinėse subatoje.
Barney Clamage, smuikinin
■

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

•

Bet O’Connor, kad būti

A

*

Groserio ir Delikatesseno Krautuvninką Atidai!
Pripildykite savo lentynas su Mazola.
Šitas apgarsinimas yra
vienas iš daugelio kitų, kurie yra nuolatos talpinami šitame laikraštyje
su tikslu supažindinti laikrdščio skaitytojus su puikiausios ir geriausios
rųšies plačiosios Amerikos virimo aliejum, Mazola ir su ta didele nauda,
kurią ji suteikia šeimininkei, kuri jį vartoja. Atsižvelgiant į tą visą, jūs
būtinai turite pripildyti savo krautuvės lentynas pu Mazola, kadangi prie
skaitliaus dabartinių jūsų pirkėjų, kurie jau vartoja ją, greitu laiku
prisidės daugelis pa ujų.
Tie jūsų pirkėjai, kurie yra iš savo gimtinių kraštų, pripratę
vartoti geros rųšies daržovių aliejų, pripažįstą Mazola nepaprastai tin
kamą dėl savo virimo, kepimo ir visokių rųšių salotų sutaisymo. Sykį
jie pabando Mazola, jie niekados daugiau su ja nepersiskiria ir nemaino
jos ant kitų kokių nors aliejų, sviesto bei taukų.
Jie žino, jog jie
pirkdami Mazola, užmoka tiktai už aliejų ir daugiau nieko, kadangi ji
yra pagaminto Amerikoj. Mazola yra Uuosa nuo įvežimo mokesčių ir
vandenyno pergabenimo lėšų.
šitie yra tik keli iš daugelio kitų dalykų, delko taupios šeimininkės
vartoja Mazola. Būkite prisirengę pasitikti smarkiai auganČius reikalavimus ir būk tikras, jog turi
Mazola aliejaus savo krautuvėj.

UŽTIKRINAME:
Jeigu nors vienas iŠ jūsų pirkė
jų nebus galutinai užganėdintas ge
rumu ir ekonomiškumu Mazolos,
mes įgaliojame jumis sugrąžinti jam
jo užmokėtus pinigus.
Del platesnių informacijų ir
kainos kreipkitės greitai prie savo
prekių pristatytojo, arba rašykite
tiesiai į
, 4
r
•
CORN PRODUCTS REFINING
COiMPANY,
17 Battery Place, New York.

Dr. A, R. Blumenthal
AKIU BPBGIAMMrAB

Swift’o premium

Tikrai Švieži KIAUŠI- 91a
NIAI džžutėse, tuzinas

KLEIN BROS

MOTERŲ DRABUŽIAI
VELYKOMS

arba Oscar Mayers.
Pripažinta,

sva
ras

2912C

šviežios, žydinčios kvietkos puodeliuose po
Šakoladas, Smetonos kiaušiniai su
vuoga viduje, 6 už
fcwV

Naujausių ir gražiausių madų
mus yra> piečiausiame drabužių pasirinkime, moterims ir
|merginoms

$23.75 rjLuinę VYRAMS
Iv/ H rSA
VELYKOMS' SIUTAI pasiuSIUTAI
[k\/.//A
ti iš vyrų dėvimo seržiaus,
Subatoje atrasite musų drapa
o
tricotine ir twill, embroideruo|l

y

Nedėliotais, nuo 9 iki 12
4649 S. Ashland Avė. kam]
Telephone Yards 481

tos ir mezginiuotos. Box kotai nų departamentą atsakančiai pri
l)US'hox,ių modelių, šilko pa- rengta Velykoms ir tikrai ste
bėtinos vertės single ir double
mušalas.
breusted siutai, čysto vilnono,
1 vCTl
VELYKOMS PLOŠČIAI ir
Vyrų ir vaikų single ir double
I ”< l
kotai, nauji ploščių modeliai ir talpinusi juodi neužbaigto vil
ųy J 3J
sportiški kotai, kupranugario nono ir navy mėlyno seržiaus.
■
plaukų, ploto audimo, suedene, Naujausios petrinos ir spalvos,. ■
j
tinseltone, broided ir šilkų siu- miera iki 43, .
Č'8C
1
r '
lėtų.
tiktai už '
/ '
.
\ %
VELYKOMS DRESfiS creKitas ypatingai; skyrius talpi- į
\ V1
pe de chine, taffeta ir georgette nantis naujna-mouelius
naujue rnouelius čysto vii I||,j|idr Į \\ Jdif:
Srjfr
šilko, karioliuoti ir akučių em- nono, vėliausio pageidavimo ir įnyri
11\
broideriai..
pavasarinės spalvos kombinaci-1
|1J| Į
įtinai
)
Pažymėtinos Vertės šios visos
vertos iki $35.00, C$12
pasirinkime už
Vaikams Siutai
Vaikams siutai nešuntančios
spalvos, čysto vilnono, navy
MERGINOMS KOTAI
mėlyno serziaus, Norfolk mados, gerui pasiūti, nuo 7 iki
18 metip
polo audimo, gurbo audimo, lygus ir klėtkuotas;
Kiti Velykų siutai
ploščiaus ir sporto modeliuose,
<11 7U
/jifruA
// J I

mr

/f

1

jp

Iw

DR. M. HERZMAN
U RUSUOS
Gera) lietuviams žinomai per n
metu kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas Ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškai ligai,
yynji moterų ir vaikų, pagal m»>
Ofisai: ir Labaratorijai HM y.
i 18th St., netoli Fiek St
J VALANDOS: Nua 11—18 ptotų,
Ir nuo 6 iki 8 vai. rakarai*.
, į Dinnnmiit Caaal
TalapheaaB J
,
j Kaktiraii: Dragai
’ 950 - Drevei 4186
GYVENIMAS: 3412 8. Hekted St

gg

Tel. Moktm 28114

Ckieago, Ulinute.

DR. W. F. KALISZ

Specialistas džiovei

Spedalemai: Motėm Ugro* Ir (Oiramtj*

lia MILWAUKEE AVĖ.

CM1CAMO.

Giminės, draugai ir pažįstami,
meldžiami dalyvauti laidotuvėse.

Dr. F. 0. Carter

T. PullnMUi

AKUSERK/l
A SHUSHO

Akinius Jūsų Akims

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 matai
Ofisu:
2149 S. Morgan St„ kerti 82 81
Chicago, Illinoli.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriftkų.
Taifgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS]

Turiu ratTriDM
llgiM; hiria ligoni Ir kadi
kj la&s
Chieaga, Ht

Artilerija laidos.
Ryto Chicagon bus parga
bentas George Hama
kūnas,
kuris tapo užmuštas karėje su
vokiečiais, ir bus artilerijos
palaidotas Chicagos kapuose.
Naujų mokyklų statys.
Ateinančių vasarą Ghicagoje bus pradėta statyti naujos
mokyklos ir manoma pastaty
ti bent dešimtį naujų namų.
Užvakar tapo Board of Edu**
cation Montensono
padaryta
statymo programa, kas reiškia,
jog Chieagoje turės būti pasta
tyta dvidešimt dvi naujos mo
kyklos,
kurioms , paskirta
$25,500,000.
Prisipažino miiioną pavogęs.
v

Frederįck K. Buekninster,
kuris tapo nesenai Floridoje
sugautas, užvakar prisipažino,
kad jis yra pavogęs milioną
dolerių iš kompanijos.

Čeverykus ir pirštinaites
atėmė.
Kritle, 4512 Moutrose
avė., ir Cecile w Moriand, 4328
Kenneth avė., ėjo Trippaleja,
arti Bertcan, ir tapo pastoti
augšto vyro su revolveriu ran
koje. Vaikinų apkratęs, rado
tris 1 dolerius, paskui merginai,
paliepė nusiimti ’ skrybėlę, nu
simauti pirštines ir čeverykus.
Kuomet toji prašymų išpildė,
tai vagis smogė jai į galvų ir
nubėgo.
(Tąsa sčka aut 6-to pušlp.)

Gerkle

Štai ir Velykos

po pitt.
l'elephoni Yards 687

Jūsų akįs gal reikalauja gydy
mo, arba pritaikymo akinių.
Kaipo Okulistas galia duoti
jums patarimą.
Aukso 'Filled $4, $5, $G, $7, $8,
$9, $10.
Čysto aukso $6, $7, $8, $9, $10,
$11, $12
Apsibuvęs ant State St. per 23
metus.
Ištaisau žvairumą. Gydau viso
kias akių ligas. Išpjaunu tonsilus.

Kad padarius šių metų Velykas linksmesnėms ir įspūdinges
nėms, reikainga pasipuošti — gi
pasipuošimui reikalinga gražių
ir pritaikintų čeverykų. Kur
juos geriausia pirkti? Tas tai ir
svarbu! Nes nevisur galima gau
ti gerų čeverykų už prieinamą
kainą. Bet ant Bridgeporto pas
Teter Bros., po No. 3415 galima
Velykoms pirkti čeverykus pui
kiausių madų, geros išdirbystės
ir už žemas kainas. Pas juos
pirkę čeverykus per Velykas bu
site linksmi. Nepamirškite

Franklin O. Carter,
M. D.
120 So. State St.
Valandos nuo 9 iki 6.
Nedaliomis nuo 10 iki 12.

TETER BROS.,
3415 So. Halsted St.

i

DR. YUŠKA

11900 S. Halsted St. |
EXTRA DIDELIS
IŠPARDAVIMAS.

T«l. CmmI 2118
g Ofiia valandos: nūs 10 ryte Iki B
8 vakare.
į Rezidencija: 2811 W. 63rd St
Tel. Prospect 8466

Didelis išpardavimas šnekamų
mašinų (victrolų) ir rekordų, ku
riuos galit pirkti už pusę kainos.
■„„■■m———.,—..................
Taipgi turime didelį išpardavi
mą auksinių daiktų numažinta
Te!.: Yards 6666
,
Boulevard 8448
kaina; kaip tai: laikrodėlių, žie
dų, branzalietų ir t.t.
DR. V. A. ŠIMKUS
Nųrni išmainyti savo biznį ant
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušėras
geros farmos arba gerb namo.
3203 So. Halsted St., Chicago.
Mainymo priežastis ta, kad aš
Valandos: 10-12 ▼. r., 1-8, 6-8
nonų eiti į išdiri ystę vaistų, ku
v. v. Nedaliomis 10-12 ryto.
riuos aš esu išradęs, šiais vais ......................
■ ,
I
tais bus galima išgydyti žmones
apie nuo 15 įvairių ligų.
_ į
* H M** H M A ^JB K H tf
Kuris norėtų sužinoti nuo ko
kių ligų gelbės mano išrasti vais
tai, tas gali ateiti pas mane pa
siteirauti.
• , PETER A. MILLER,
2128
22nd St.
Tel. Canal 5838

Tikros odos

WaukBgano
Lietuviai—

Atdara vakarais iki 8 vai.,
Nedėldieniais iki 3 po pietų.
1415 S. Halsted St

TeL Boulevard 2160

Dr.AJ.KARAUU8
Gydytojas ir Chirurgui
8308 So. Morgan Street,
Chicago, UI.

Canal 267
Naktinis Tai. Canal 1118

GYDYTOJAS IR CHIBHBtUfl
Valandom lū iki 12 lyte: 1 W < H
piet • iki 9 vakare
Kėdutėmis nuo 9 iki 18 ryte
1821 8. Halsted BU
Kampai 18 ir Halsted 8I>

kes. 1189 ledependenee Blvd. Chicaga
Telephone Van Buren 294

DR.A.A.
ROTH
•SUSAS .GYDYTOJAS Ir

CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyrišku
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago

Telephone Prwer 9693
Valandos: 10—11 iy y; 2—3 po piet
7—8 vak. Nedčlionis 10—12 dienų
’

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRY3
LIETUVIS DENTISTA8
2201 W. 22«d & So. Ltaritt Bte
CHICAGO.
Valandoaf 9:80 ryte Uri II dimų
nuo 1 pi pietų Ud 9 vųkųre

J
Tai. Pullman 842

DR. I. E. MAKARAS
Lietivyi Gydytojas Ir ChirargU
19900 Michigaa Ava.
Roaelaedi
Vai. 10 Dd 12, 8

Norėdami SIŲSTI PINIGŲ

savo giminėms LIETUVON,
Abi pušiai dėvėjami overkotai, kurie parsidavinėjo po $75.- kreipkitės į J. E. Bruževi00, $85.00 ir $100.00 Mieros nuo čiaus aptiekę:
36 iki 46. Tamistos pasirinkime
WAUKEGAN
už $30.00.
PHARMACY,
Vyrams ir vaikinams pavasari
1005 Marion Street,
niai siutai, po $15.00 iki $45.00.
VVauRegiui, UL

S. Gordon

vaL vakaro. Nedtliomfo ava
10 vai. ryto Ud 1 vai. pe piel
Telefonai Draxal 2881

Duokit Okulistui Pritaikinti..

1(1929 B. Stati Str.

kas, 500 So. Halsted gat., pap
rašė valdžios, kad tą “nežino
mojo” kūną .palaidoti. Valdžia
leido. Clamage padavė graboriui $250 nupirkimui rūbų,
gėlių ir palaidojimui to “dris
kio nežinomo.” Dargi jis pa
sakė: “Aš laikau smuklę per
daug melų, kur man tenka pa
matyti šimtus 'be namų žmo
nių — “driskių
nežinomų,
tokių kaip tasai.
Aš pažįstu
tuos žmones geriau negu dau
guma juos pažįsta. Daugumai
žmonių jie rodos gyvi niekšai,
man gi jie yra žmones, kurie

Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS.

JUOZAPAS GUIGAS

Mirė kovo 21 d., — puo gaso
užtroško. Velionis buvo neve
dęs. Lavonas randasi pas graborių S. M. Skudą, 1911 Canalport Avė., Tel.: Roosevelt 7532.
»
Laidotuvės įvyks subatoj, ko
vo 26 d., 2 vai. po pietų iš graboriaus į Tautiškas kapines.

Moteriškų, Vyriškų k

DR MARTA
DOWIATT—SASS.
Kątik BUgrlio it CaUtornijoi Ir
Vii tęs savo praktikavime pa Ifa

1208 W. HarriMM St
Valandoms 8—12 kasdieni Ir 1—8
vakare išskiriant nedUdhniuL

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

SKAITYKIT IR PLATINK1T
Phone Canal 287

--

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

......

-

nuo gyduolių. ASMENŲ JIEšKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
NAMAI-žEMfi
vaikas LeonarPARDAVIMUI 1919 Oakland tou
PAJIEŠKAU Stanislovo RuRAKANDŲ BARGENAS
VYRŲ
Kareivis nusižudė.
5140 Broadway,
ring .automobilius. Tik-ką permalevoPirma
negu pirkisit rakandus, atei
PARDAVIMUI pigiai graži rezi
mirė nuo savo biko, turiu labai svarbų reikalą.
REIKIA.
> tas ir pertaisytas. Didžiausias barge- kite ir persitikrinkite musų dideliame dencija,
mūrinė, 9 kambarių, kieto
nas
Chicagoj.
pasulijime. $2/)0 saiza tikras mahagoP. M. Ledoux, 26 metų ka
kurias jis rado Jis pats ar kas j j pažįstat pra Agentų ir kolektorių prie svei CENTRAL MOTOR SALES CO., ny
medžio,
trimingai
vana, garu apšldofonografas, su dviem sprenžinom,
neškite į Naujienų ofisą, pažy
ma,
cemento
beismentas,
didelis lotas
reivis, 2653 \V. Madison gat., ant skobnio ir suvalgė.
1458
So.
Michigan
Avė.
grajija
visokius
rekordus,
pilnai
gvakatos ir atsitikimų Insurance.
75x165 pėdų. Puikiai medžiais apauTol.:
Victory
8594.
mint
No.
235.
rantuotas,
parsiduoda
tik
už
$55
su
užvakar nusišovė su rifeliu.
Galima padaryt nuo $6 iki $12 į Atdara vakarais ir nedėldieniais
rekordais ir deimantine adata. Ra gią, visokių kvietkų apsodinta. Aptver
$100,000 tiltų pagražinimui.
šomasis stalelis $25. Taipgi gražus ta visas aplinkui, didelis vištininkas
dieną ir daugiau, jei norėsi dirb
NEGIRDĖTAS
BARGENAS.
JIEŠKAU
Pranciškaus
ir
Juozapo
Player
pianas. Vėliausios mados par- labai puiki vieta, kas myli nuošaliai
Užvakar Charles H. Wacker Automobilininku žinios Andrijauskų. Gargždų parapijos, Kvio ti . Jei esi gabus, atsišauk į mu Pardavimui 2 tonų geras trokas, lor (fmintinės)
setas. Valgomojo kam miesto gyventi apie Roselandą ir 95pareiškė, kad tapo paaukota
tinių kaimo. Juozapas gyveno Alber sų ofisą. Agentūros superinten kaip naujas, tiktai $500.00. Nepraleis bario setas, miegamojo (bedroom) se tos gatvės. Greitu laiku parduodam-a
ta, Canada, o Pranciškus Suv. Valsti
kite progos, kuriems reikalingas tro tas, karpetai (kaurai) ir ant grin tik už $7,500.00, pusę cash reikia įmo$1(M),(XX) pagražinimui Michi
dentas
paaiškins,
taipgi
nuro

kas.
dų pastatomą lempą, etc., visi kaip kėt. Atsišaukite pas J. Zacker.
jose.
Malonės
jie
patys
ar
kas
juos
3301 So. Halsted St.
gan avė. tiltų grįčias. Pusę tos AUTOMOBILININKŲ ŽINIOS. pažįsta, atsišaukti, yra svarbus reika dys, kaip padaryti pinigų.
nauji. Parsiduos jums prienamom
JOHN MATIKAS,
Del
automobolininkų
nuostolių
las nuo tėvo.
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.
8238 So. Halsted St.
sumos |>aaukojo WiHiain WriCHICAGO MUTUAL
Gyvenimo vieta
LIUDV. MAŽEIKIS,
Boulevard 905.
Clūeagos
Motorninkų
Kliu

gley Jr., kuris atviram savo
P. O. Box 1252
1922 So. Kcdzie Avė.,
CASUALTY
CO.,
PARDAVIMUI beveik už pusę kai
Melrose Park, III.
laiške sako, kad Michigan avė. bas ir Amerikos Automobili
PARDAVIMUI motorcycle Harly
431
So.
Dearbom
St.,
nos
naujas mūrinis kampinis namas,
Davison, 1918. Atrodo ir bėga kaip
ir S. Water gat. taps taip iš-, ninkų Asociacija kelia klausi- JIEŠKAU apsivedimui merginos ar
4
pagyvenimų,
po 5 ir 4 didelius kam
NAMAI-žEMfi
Rooms 911 — 912.
naujas.
Taipgi
side
cariis
yra.
Par

barius;
kieto
medžio
trimingai ir vi
žinoma
n,
Q
valdžios
atsakomybės
ba našlės be vaikų, nejaunesnės 21
puoštos, kad paliks
;
duodu
visai
pigiai.
Pardavimo
prie

sokį
intaisymai
vėliausios
mados; ga
PARSIDUODA
labai
pigiai
4
pa

metų ir nesenesnės 26 m. Esu 28 me
žastis
—
apleidžiu
miestą.
kaip de la Concorde Paryžiuje. už nuostolius, kurių valdžios tų,
ru
apšildoma.
Greitu
laiku
parduoda
gyvenimų,
po
5
ir
6
kambarius,
nau

gerai pinigų ir gerą dar
REIKIA agentų savo apielinkėj.
8112
W.
39th
PI.,
2-os
lubos.
motoriniai vežimai padaro au bą—turiu
tik
už
$13,500.00,
pusę
cash
reikia
jas
murinis
namas,
kietmedžio
tri

uždirbu $65 savaitėm Meldžiu su Patyrimas nereikalingas.. 50 nedelinės
įmokėt.
Namas
randasi
gražioj
vie
mingai,
vanos,
elektra
ir
karštu
van

tomobiliams. Mat dažnai pasi pirmu laišku prisiųsti paveikslą. Pa algos. Įdėk 2 c. štampą atsakymui,
Vagis pagautas.
toj,
apie
Garfield
Boulevard
ir
Ash
deniu
apšildomas.
Rendos
neša
$1,600
veikslą
grąžinsiu
kiekvienai.
Vyrų
PARDAVIMUI 1% tono Rc- metams, didelis lotas 30x125 pėdų, land Avė. Klauskit J. Zacker 3301
reikalaujant informacijų.
taiko. kad valdžim priklausan meldžiu nerušinSti.
ALBERTA CO.,
Frank Troson, nuo 812 S. tys motoriniai vežimai, trokai,
Labai pigiai. gražioj vietoj ant South Side. šian So. Halsted St.
F. D.
5051 So. Ashland Avc., Chicago, III. public trokas.
dien tokio namo nepabudavotumėt nė
126
E.
107th
St.,
Chicago,
III.
State
gat., kuris su kitais sudaužo ar kaip nors
Atsišaukite
kitaip
už $20,000. Greitu laiku parsiduoda
SAVININKAS parduoda 2 krautuvi
F. LUKAS,
dviem sėbrais buvo užpuolęs sugadina privačių piliečių autik už $18,000, pusę reikia Įmokėti
REIKIA siuvėjo ar siuvėjos pilnai
ir
2 flatų po 6 kambarius. Aržuolo tri
“cash”. Pardavimo priežastis — savi
3114 So. Halsted St.
Joscph Levin kriaučių dirbtu-jlonlobilius, 0 betgi valdžia-.už JIEŠKAU apsivedimui draugės, ne- žinončio-s darbą prie šilkinių dresių.
mingai,
elektro šviesa, gerai įrengti
ninkas turi išvažiuoti į kitą miestą.
1836 So. Halsted St.
senosnės
25
metų
amžiaus,
be
skirtu

pagabumai,
pečiaus šiluma, garadvę, tapo policijos automobiliais tai neatsako ir nuostolių neat
Atsišaukite pas
Antros lubos.
mo tikėjimo, dailaus ūgio.
Esu 27
žius„ lotas 48x125 pėdas.
J Zacker, 8301 So. Halsted St.
suremtas ir sugautas.
DIDELIS BARGENAS
lygina. Dėlto tai automobilinin metų amžiaus, pasiturys ir moku ge903 W. 59th St
REIKIA patyrusio, pirmarankio
_
Atsišaukiančias
malonė

Tel.:
Wentwort
1815.
TROKŲ
kų kliubas ir ėmė rupintifl tuo, | $
tean^j^
kite prisiųsti savo paveikslą.
Pa duonkepio visokiai duonai, ypatingai
Mėsininką apvogė.
PARDAVIMUI greitai ir pigiai pui
kad privertus valdžią urnai at veikslą grąžįsiu reikalaujant. Atsa juodai, lietuviškai duonai ir kėksams.
Netoli
nuo
Chicagos.
Kreipkitės
1824
ki
farma, 80 akrų, arti Springfield,
kymą duosiu kiekvienai. Vyrų mel
Vakar vagys įėjo j Silgoss lyginti nuostolius,
PARDAVIMUI namas su bizniu ge
H/2 tono anglims vežimui Illinois;
kokių jos džiu
W.
Washington
Boulevard,
kovo
27
d.,
60 akrų po plugu, 20 akrų
nerašinėt.
roj
vietoj. Biznis išdirbtas per 5 me
& Noyich mėsinyčią, 3801 Vin- trokai padaro privačių žmonių
nuo 7:00 vai. ryto iki 12:00 vai. pie trokas, clcktro selfstarter ir gražaus miško, upelis perteka, graži
J. SU—KAS,
tus
lietuvių apgyventoj kolonijoj.
ganykla, tik 1 mylia nuo gražaus turcennes avė., ir atstatę reVolve- automobiliams.
1621 So. Halsted St.,
Chicago, III. tų
elektros šviesos — $400.
gauno miesto, Edgewood, Illinois; geri Pardavimo priežastis, savininkas išva
lius paėmė $324, o savjtainkus
budinkai. Dabar jau laukai visi ap žiuoja Lietuvon. Greitas pardavimas
AUTOMOBILIAI
21/^
tonų
Republtic,
naujas
sėti,
avižos, miežiai jau sudygę; bul ir labai pigiai. Kreipkitės.
uždarė ledų šėjion.
Jieškau Amerikoj savo brolėno
vės
pasodintos,
komus dabar sodina.
3221 So. Lime St.
motoras, naujas vežimui vir
LIUDVIKO CIBULSKIO, MalkovšFarma
išduota
ant
pusės,
—
pirkėjas
čiznos kaimo, Melagėnų parap., Šven
šus — $1,250.
gali gauti pusę javų, o kad nori gali
. žmogus atrasta Užmuštas.
čionių apskr., Vilniaus rėd.
Daug
PARDAVIMUI dviejų pagy
už sėklą užmokėt ir visus javus tu
Vyras, gal bus Frank Mc- 4-to Wardo Liet. Politikos ir Pa metų kaip apie jį žinių nebegauname.
2Į4 tonų naujas demonstra- rėt. Gražus didelis sodas. Parduoda venimų murinis namas, po 5
šalpos Kliubas rengia Velykose, tai Jei kas jį žinotų, ar jis pats, prašom
Cabe, 402 So. Westem avė., gi
ant lengvų išmokėjimų. $3,000.00 kėš kambarius, gasas,
torius — $2,450.
nedėlioj, kovo 27, gražų vakarą labai parnešti adresu: Juozui Misiū
elektra ir
įmokėt, o likusius ant 5 ar 6 metų
rastas užmuštas ant Roosevelto Mildos salėj. Bus teatras, koncertas nui, Kupiškis, Sinagogos gvė 7.
išmokėjimo, arba mainys ant Chica- maudynes, fornace kiekvienai
ir paskui šokiai. Pradžia kaip 6 vai.
ATDARA
3 U tonų plieno ratais — gos
kelio vakar anksti rytą. Mano vak.
mūrinio namo vertes $10/>00. At- šeimynai atskirai; namas ant
Nuoširdžiai kviečiame visus
sišaukit
greitai pas
$3,250.
DIENOMS,
ma, kad jis bus ten atvežtas kliubiečius taipjau ir publiką gausiai Jieškau Amerikoj savo brolio
kampo, lotas 30 pėdų. Parduo
J. ZACKER,
atsilankyti.... — M. M. Yuodis, prez. FRANCIŠKAUS
VAKARAIS,
VAIČEKAUSKO,
su automobiliu.
8801
So.
Halsted
St.
MEM MOTOR CORP.,
da nepaprastai pigiai. Priimsiu
kitą kartą gyvenusio (o gal ir tebe
SAVAITDIENIAIS.
Kenstingtone. Nuo pat
/ 3110-12 Michigan Avė.
į mainus lotus arba ką kitą.
Town of Lake. — Draugystės Bal gyvenančio)
karo
pėdžios
nieko
apie
jį
nebegir

Ankstyvas romansas.
SPECIALIS
Didelis Bargenas.
sas Lietuvių mėnesinio susirinkimo,
Klauskit J. Skinderio.
Meldžiu pranešti man adre
Emma Russell, penkiolikos kuris pripuola Subatoj, kovo 26 d., ne dėjau.
IŠPARDAVIMAS
PARDAVIMUI
ant
BridfieJuozapas Vaičekauskis, Riga,
Liberty Land & Investment Co.
PARDAVIMUI
bus iš priežasties Velykų. Tas pats su:
metų mergaitė, per kurį lai susirinkimas
Awotes
eela
2,
d.
31,
Latvija.
VARTOTŲ
KARŲ
porto kampinis mūrinis namas, 3301 S. Halsted St., Chicago, III.
įvyks subatoj, Balandžio
PARDAVIMUI saliunas, BridgeporPardavimui ant išmokėjimo
ką nešiojo sužieduotinės žie 2 d. toj pačioj svetainėj.
Tel.: Boulevard 6775
to apielinkėj. šešių kambarių pagy 5 flatai ir štoras, šalę lotas.
Iš 100 karų pasirinkimas
— Nut. Rašt, P. D. Virbickas.
REIKIA DARBININKŲ
dą. Bet jos draugai manė, kad
venimas ir svetainė.
Parsiduoda už pusę kainos ką
8301 So. Morgan St.
jinai tik juokus krečia, tečiau
ROADSTERS
kainuoja budavoti naujas, la PARDAVIMUI arba mainysiu ant
MOTERŲ
Tel.:
Yards 1506.
T.
M.
D.
22ros
kuopos
narių
susi

5
PASAŽIERIŲ
TOURING
namų farmą 147 akerių. 80 akerių iš
užvakar ji dingo. Tuo pačiu rinkimas įvyks nedėlioj, kovo 27 d.
bai geroj Vietoj, tarpe lietuvių. dirbtos,
7 PASAŽIERIŲ TOURING
o kita dalis ganyklos ir miš
PARDAVIMUI krautuvė ir 4—4) Pardavimo priežastis. — savi kas. Yra 8 arkliai; 9 melžiamos kar
sykiu dingo ir Elmer Shad- Fellowship House svet., 833 W. 83rd REIKIA penkių ar šešių moterų
COUPES
kambarių namas, 544 W. 43 St. Kai
PI., kaip 2:30 vai. po pietų.
Malo skirstymui knygų ir magazinų. Gera
SEDANS
vės, 7 priaugančios, 5 kiaulės, visos
dock, jau trisdešimt metų vy nėkite
na
$8,000.00, išmokėjimais. Kreipki ninko mirtis. Priimsiu į mai mašihos.
KARAI ŽIEMINIAIS ŠONAIS
visi nariai atsilankyti, nes bu£ alga, nuolatinis darbas. Atsišaukite
ras. Kreiptasi į teismabutį ir dalinama šių metų draugijos knyga NEWBERRY PAPER STOCK CO.,
tės prie savininkės
DIDELIO ĮVAIRUMO
nus lotus arba ką kitą. Klaus
Z. M.
MRS.
SCHECK
Lenkų
Apaštalavimas
laetuvoj.
3934
So.
Califomia Avė.
čia sužinota, kad jiedu išsi
1017 Newberry Avė.
kit J. Skinderio
7541 Wentworth Avė.
— Valdyba.
1920 Hudson
Scripps-Booth
ėmė apsivedimo leidimą. Bet
Phone Stevvart 1979Dixie Flyer
Westcott
Liberty Land & Investment Co. PARDAVIMUI 4 flatų namas
REIKIA merginos ar moters Franklin
Templar (Cal.
South pusėj, 4 kambarių kiekvienas.
Emma sakės, kad ji esanti jau M. X. Mockaus prakalbos bus suba
PARDAVIMUI saliunas. Biznis iš 3301 So. Halsted Str., Chicago. Visi šviesus, gerame stovyj — $lr
Top)
Studebaker
namų
darbui.
aštuoniolikos metų.
toj, kovo 26 d., 7:30 vai., vak., Mil
dirbtas per daugelį metų ir gerai ei
Cale
Overland
Tel.: Boulevard 6775
500.00. Dvi ar daugiau šeimynų gali
MRS. A. A. ŠLAKIS,
dos svet., 3138 So. Halsted str., temo
na; visokių tautų apgyventoj vietoj,
Drexel
National
susidėję
pirkti mažu {mokėjimu ir išje: “Prisikėlimas Jėzaus Kristaus”.
prie didelių dirbtuvių. Taipgi, pietus
Dodges
Buick
6733
Crandon
Avė.
mokesčiais.
Gali gyvent, renda vel
Deimantus pavogė.
Kviečia gausiai atsilankyti.
galima duoti, Kampinis namas, 35 ir
Apperson
Velie
DIDŽIAUSIAS
BARGENAS
tui.
Atsišaukite:
Tel. Hyde Park 8395.
—L. L. F. 1 kp. Komitetas:
Ashland, 3457
Ąsfyįand avė. Par ’ Lietuviams gyvenantiems Chicagoje
\Viflys-Knight
Turtinga ponia — LesHe S.
Chalmers
A. U MYERS,
davimo priežastis, savininkas turi du arba Gary, Ind. Parduodu 4 lotus po
Marmon
Maxwell
3163
Cottage
Grove Avė,
Gordon, 174 E. Pearson gat.,
Bridgeport. — Prakalbos ir krutabizniu.
Briscoe
Paige
25x125
pėdas,
gražioj
vietoj
netoli
REIKIA moteries ar merginos
Tel.: Douglas 748.
nuvyko su savo vyru į hote- mieji paveikslai bus rodomi Petn.,
Reo
Oldsmobile
kampo 25-tos ir Van Buren, Gary, Ind.
PARDAVIMUI laikrodėlių krautu Suros, šaly gatvi ai, elektra ir 1.1. Par
Sub., ir Ned., kovo 25—6—7 d., va namų darbui vaikus prižiūrėti.
Stephens
Chevrolet
lį ir valyze paliko savo dei karais
vė. Biznis išdirbtas per 12 metų. Par duosiu arba mainysiu ant namo, taip
kaip 7:30 vai., Raymond Cha- Algos sutarimas ant vietos.
King 8
Fords
mantinius žiedus, kurių paskui pel, 816 w. 31st St. —Komitetas.
duosiu greit ir pigiai, nes važiuoju į gi priimsiu automobilių l-m<o mortgeJ~IšMOKfiJIMŲ
P.
PIKTURNA,
•
Lietuvą. Taipgi bus išpardavimas.
MENESINIl
čiaus.
neberado. Tie žiedai esą tuk
A. R. BETAUT
PLANAS
L. S. S. 4 kp. mėnesinis susirinki 5323 Shields Avė., 1 fl. iŠ užpak.
S. RAKAUSKAS,
siančius dolerių lėšavę.
Mėnesinis
1652 W. 47 St.
Įmokėt
mas bus nedėlioj, kovo 27 d., kaip 10
Kaina
6460 Maryland Avė.
Pardavimui lietuvių kolonijoj, Michi

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

Vaikas mirė
Dvejų metų
das Mulherin,
užvakar naktį

Pranešimai

PERK JUOS
DABAR

vai. ryto, Fellovvship House, 831 W.
33 place. Draugai ir draugės, mel| džiame, visi ir laiku atsilankyti, nes,
į apart kitų svarbių klausimų, bus

Dr. A. J. Karaliaus automobilis pavogta užvakar vakare
nuo 1pat ofiso durų.
|
*^.1^ >°mu'
1 nistas. —Urg. A. r. Kazlauskas:

Velykinis Išpardavimas
Specialiai

Specialiai
MERGAITĖMS
baltos dresiukės
miera, 2—4—6.

$249
Miera 8—10—12

Mergaitėms šiaudinės kepu
rės Velykoms
$1.25

KITAS SKYRIUS VAIKAMS
SIUTŲ UŽ

$5.98
Nuo 7—17 gero darbo ir gra
žių spalvų
Vaikams kepurės
99c
Tik keletas dvejų kelinių siu
tų yra likusių po

$8.98
NEPAMIRŠKITE

H. B. STERN
3442-3444 So. Halsted St

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ
REIKIA operatorių, siuvimui baltų
marškonių kotų ir kvartukų. Nuolati
nis darbas. Atsišaukite.
D. FRIEDLANDER & CO.,
920 W. Randolph St.,
Kampas Sangamon St.

REIKIA šilkinių lempoms shades darbinkių. Gera mokestis,
nuolatinis darbas patyrusioms
darbininkėms.

Atsišaukite

RIUSBERGER MANUFACTURING CO.
1323 So. Michigan Avė.

REIKIA
Darbininkų prie cukraus
burokų.

. f .
mokestis
$25.00
$75.00
30.00
100.00
35.00
175.00
40.00
200.00
45.00
200.00
50.00
250.00
55.00
800.00
60.00
• 350.00
65.00
400.00
1•
»•
Proporcijoj
mortgage nerokuojame
Brokerage
notary mokestis
freitų apmokėt
taksų mokėt

Karo
$200^)0
800.00
400J)0
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1,000.00
A VV•

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Paveikslai veltui

Pakeisk savo seną karą
Tamstos senas karas (ne senes
nio kaip 1912) imamas mainais arba
priskaitomas kaipo dalinis cash mo
kėjimas.
Visi perdirbti Mitchell karai lygiai
gvarantuojami kaip ir nauji.
Parduodami karai ant laiko. Pirk
dabar, o atsiimt gali pavasary. Nieko
nerokuojame už palaikymą.

MITCHELL

DU PARDAVOJIMUI KAMBARIAI
2328
2384
Michigan Avė.

Michigan Avė.

Perdirbti karai parduodami abiejose
Šeimynos su ūkės patyrimu pagei vietose.
daujamos. Mokėsime po $23.00 už
ATDARA
akerį. Veltui namų renda ir parve
žimas. Atsišaukite ofisan, 1234 West
DIENOMIS,
Van Buren St., Chicago, 111., kasdien,
VAKARAIS,
išskiriant savaitdienį nuo 1 po pietų
iki 8 vai. vak. Atsišaukite, o patirsi
SAVAITDIENIAIS
te viską, kas tik yra reikalinga.
TEL.: VICTORY 8805
Važinėk kasdieną, mokėk vieną kar
tą į mėnesį.

Komitetas visų cukraus
kompanijų.

Šeimynos gyvenančios netoli Detroit
ar Clevelando rašykite arba kreipkitės
prie Michigan Free Employment Bureau, 461 Lamed St., West Detroit,
Mich., arba Cleveland City Hali Free
Employment Bureau, East 6th St. ir
Lakeside Avė., Cleveland.
Mitingas cukrinių burokų auginimui
darbininkų Iowa valst. įvyks savaitdienyj, kovo 27 d., 1921, pas Al. Weber’s, 1642 Orchard St., Chicago, III
Mitingas cukrinių burokų auginimui
darbininkų Michigan Sugar Company, I
bus laikomas prie 1712 So. Loomis
St., ir 1811 West Erie St., Chicago,
III. ant 1:00 vai. po pietų, Kovo 27
d., 1921.
Mitingas cukrinių burokų augini
mui darbininkų Minnesota Sugar Com
pany bus laikomas, kovo 27 d., 1921,
pas Conard Wolfą, 2459 Wenthworth
avė., Frank Pondras, 1871 Mihvaukee
avė. ir Gust Jahr, 1909 Orchard St.,
Chicago.
Mitingas cukrinių burokų auginimui
darbininkų Rock County Sugar Com
pany laikys savaitdienyj, kovo 27 d., I
1921, pas David Meisner, 955 West
18th St., Chicago, III.
1

PARDAVIMUI Dodge Bros, touring
automobilius, gerame stovyj, žema kai
na.
S. MARCINKUS
8340 So. Halsted St.
PARDAVIMUI Elgin 6 1920 auto
mobilius. Eina 2,900 mylias; išrodo
kaip naujas. Turiu greitai parduoti,
nes apleidžiu miestą. Kaina $1,175.00.
Atsišaukite:
BENEDIKTAS JURGAITIS,
2310 W. 28rd’ St.,
Chicago.

. Tel.: Rorchester 5742.

PARDAVIMUI saliunas, lietuvių
kolonijoj, biznis eina gerai. Su vi
sais įrengimais. Turi būt parduotas
greitai. • Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos.
321 E. 115 St.
Roseland, III.

gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. Farmos gyvenamos ir ne
gyvenamos. Platesnių žįnių klaus
kite per laišką, įdedant markę už 2
centus.
TONY ZABELA,
P. O. Box 1, Lake Co. Peacock, Mich.

PARDAVIMUI murinis namas ant
2 pagyvenimu, furnace heat. Labai pi
giai $7,600. Jmokėt reikia $2,000, li
kusius ant mortgečio. 5925 Throop St.
St. Tas namas turi būt parduotas į
2 savaites; savininkas išvažiuoja Lie
PARDAVIMUI — 3214 Wallace St.
PARDAVIMUI bučemė ir groser- tuvon.
2
flatų namas, didelis lotas. Priimsi
nė lietuvių ir svetimtaučių apgyven LIBERTY LAND & INVESTMENT me mažą įmokėjimą. Likusius mėne
CO.
ta vieta. Biznis išdirbtas per dau
siais išmokėsite.
3801 So. Halsted St.
gelį metų.
•
IGNATIUS CHAP & CO.
Klauskit Mr Vizbar.
JUO. KRIVICKAS,

1915 W. 32 St.

31st ir Wallaee Sts.

PIGI UKfi.

40 akerių ūke netoli nuo miesto, U,
PARDAVIMUI kendžių ice cream; mylios nuo mokyklų; 8 arkliai, 2 kar
groseris ir delicatessen krautuvė. Prie vės, 2 paršai ir 70 vištų. Visi ūkei rei
žastis pardavimo — liga.
kalingi įrankiai ir mašinos.
Viskas
S. RUBIN
parsiduoda
už
$4,000.
Tai
yra
pigiai
3441 So. Morgan St.
Rašykite
Joseph Beribo,
Scottville, Mich.
•
Saliunas ant Pardavimo.
Pardavimui saliunas, biznis labai ge
FARMOS
ras ir vieta nepaprastai graži, prie
pat Kensington stoties ir Pullman ša
pų. Priežastį pardavimo sužinosite
Garbus Lietuviai, kurie manote apie
ant vietos, Atsišaukite tuojaus.
pirkimą žemės ir pagerinimą savo bū
410 E. 115th St., kampas Front Avė. vio, tai dabar geras laikas pasiteiraut.
Kensington.
Mes patariam kaip geriau jieškot
ūkių.
Netik reikia jieškot ūkių,
bet
teisingų
žmonų.
O
tai
PARDAVIMUI saliunas pigiai šiaip. Išeina ūkiškas
laikraštis Ame
6456 So. State St.
rikos Ūkininkas iš Lietuvių kolonijos,
kuris
darbuojasi tik dėl ūkininkų ge
Tel.: Wentworth 5913.
rovės. Ten rašykit arba tiesiog at
važiuokit, o nebūsit nuskriausti. Pas
atvažiavusiam aprodom visokių
PARDAVIMUI saliunas lietu mus
ūkių, o kas panorės pavažiuosim į
vių ir lenkų tirštai apgyventoj Scottvillės apielinkę, nes netoli nuo
vietoj. Pirmos klesos vieta. mus. Mes atidarėm šaką Scottvilėj
ir surinkom keletą gerų ūkių ir patar
Pardavimo priežastį patirsite nausim geriau negu ten pirmiau buvo.
Ūkininkas Laikraštis eina jau 4-tas
ant vietos.
metas ir patarnauja teisingai, da* nš
3404 S. Morgan St.
viens s nieko nepasakė blogo. Taip
kaip Scottvilei iš’eido p< :a numerių,
tik dėl išnaudojimą, surinkęs pinigus,
RAKANDAI
pailgo į Chicago.
Parašyk, o mes prisiusim Ūkininku
Rakandai pigiai — Bargenas.
Eidamas iš biznio, parduodu rakan ir farmų listą iš mus puikios tiršta,
dus likusius ant mano rankų už pa apgyventos Lietuvių kolonijos, su pa
taisymo lėšas. Duefolds, seklyčiai garba,
setai, kėdės, ir taip visoki rakandai.
M. WALENčlUS,
Atsišaukite Subatoj nuo 1 iki 5 vai.
119
Washington
St., Hart Michigan
vak.
3802 So. Halsted St.

Bargenas.
5 kambarių cottage, augtšas
skiepas, kampinis lotas. Parduo
da savininkas, kuris apleidžia,
miestą.
1327 No. Lincoln St.

PARDAVIMUI Automobilius, Oak IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO
land, kaip naujas, turi būt parduotas
Stebuklinga proga porai užvedan
į trumpą laiką, pigiai.
čiai
gyvenimą, paaukausiu savo pui
4524 South Racine Avė.
kius
4 kambarių rakandus, visus sy
Tel. Boulevard 5424.
kiu
arba
atskirai, kaip nauji suside
Mr. A. SCHULTZ.
da iš trijų šmotų seklyčios seto, bu
PARDAVIMUI 1920 Elgin touring vo užmokėta $200, parduosiu^ už $75.EXTRA BARGENAS
automobilius. Atrodo ir bėga kaip 00, indų, kaurų, lovų, taipgi didelis
Pardavimui du pagyvenimu po 5
kad tik-ką apleidęs dirbtuvę. Parduo Victrola, už kurį buvo užmokėta $225
sime už $985 cash ar išmokėjimais. už $50. su rekordais ir deimanto špil kambarius murinis namas už $7,450.ka... Ateikit tuojaus,.. galite matyti 00. Kreipkitės
CENTRAL MOTOR SALES CO.,
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare in ne
JOSEPH VOLANDUS
1458 So. Michigan Avė.
dėlioj.
'
Tel.: Victory 3594.
2829 W. 89th St.,
2810 W. Harrison St.
Tol.: Lafayette 4167. K
Atdara vakarais ir nedėldieniais

Nepraleisk šio Bargeno.
10 akerių farmą arti Chicago, par
duoda labai pigiai, $450.00 įmokėt,
likusią sumą ant išmokesčio. Plates
nių informacijų ateik arba rašyk
Paul Raubly,
1404 W. 18th St.,
Chicago, III.

PARDAVIMUI muro namas, vieno
ir dviejų flatų — klepas, antaugštis.
Išrenduojamas už $48.00 mėnesy. Kai
na $4,600. Ne agentas. Kreipkitės
prie savininko,
8032 Emerald Avė.
•
2-os lubos iš priekio.

MOKYKLOS

\MA5TER
/SYSTEM
mo ir Designing ^Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budo Ją*
trumpu laiku išmoksite viso amate.
Mes tarime didžiausius ir geriaasiua kirpimo, designing Ir siuvime
skyrius, kur kiekvienas gauna geroe
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mažino*
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekviena ateiti by-kuriuo laku, dienų ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Patarus daromos sulig mioroe, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kuries
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kampas Laka St., ant 4-tą lubų.

VALENTINE DRESMAKINO
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madlaoa,
1850 N. Wells St.
187 Mokykloe Jangt. ValatIjMe.
Moko Siuvimo, Patterną Kirpi
mo, Designing bizniui ir narnama.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokijlmais.
Klesos dienomis ir vakarais. Pat*
reikalaukit knygUBs.
Tol. Seeley 1648.
SARA PATEK, plrmlnlakl.

’

