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True translation filed with the post-mastar at Chicago, IU., Mareh 26, 1921
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

Turkų kariuomenė

Sinnfeineriai bandę paliuosuoti
įkalintus savo draugus;
nepavyko.

CORK, Airija, kovo 24. —
Washingtonas, kovo 23. —
Didelis būrys sįnn fein orga
nizacijos narių vakar
naktį Šiandie gauta iš Kauno šitoks
bandė užpulti vietos kalėjimą “Eltos” kablegramas:
ir paliuosuoti iš jo mirtin nu
‘/Kovo septynioliktą,
iš
teistus savo draugus.
nakties, 30 lenkų kareivių
Kaip išrodo, prie užpuolimo
užpuolė neutralėj zonoj ant
rengtasi dideliu atsargumu ir
Širvintų. Apiplėšė gyvento
pieningai. Bet puolikų suma jus, sušaudė tris sargybinius.
nymas nepasisekė. Valdžia lai
Delei to Lietuvos vyriausy
ku suspėjo atsiųsti kariuome
bė griežtai protestuos.
nę ir puolikai turėję pasitrauk
— ELTA.”
ti.

prekybą

——

NUO

supliekusi Graikus

kė. Pirmajai, laikraščių kores
pondentų paklaustas, trumpai
pareiškė, kad jis “tuo tarpu”
Valstybės sekretorius sako, kad nieko negalįs pasakyti:
pir
prekyba busianti galima tuo ma apie tai duosiąs atatinka
met, kai susidrys normalus mą prnešimą pačiam preziden
tarp tų dviejų valstybių
tui Hardingui. Antrasai gi nie
santykiai.
ko nesakė todėl, kad jam, kaip
matyt, buvo draiulžiama.
Kodėl Debsas buvo pakvies
WASHINGTONAS, kovo 25.
— Valstybės sekretorius Hu tas į VVashingtoną — niekam
ghes šiandie pasiuntė tam tik nepaslaptis. Tai padaryta są
rą notą sovietų Rusijos atsto ryšy su jo paliuosavimu. Taip
vui, esančiam Kstonijos sosti jau nepaslaptis, kodėl Debsas į
nėje Revely. Notoj pareiškia čia atvyko vienas,
be jokios.
mu, jogei atnaujinimas preky- sargybos, kaip kati paprastai dešimts žmonių, ruošiasi a Ii- True translation filed with the postMareh
1921
tiaiyu savn
savo kvatlera
Kvaueią tridbfednoirioix.siuo- f masterat
as requiredChicago,III.,
by the
of Oct 26,
6> 1917
l>os santykių su sovietų Rusi daroma su visais kitais kali dnrvli
ja priklausys nuo to,
kokio niais. Valdžia juk žino, kad se se, kurie kadaise priklausė se- ‘
bus duota užtikrinimo, kad bus nasai Socialistų Partijoos dar nąjai caro valdžiai.
tinkamai apsaugota žmonės ir buotojas yra toks žmogus, ku
translation filed with the postjų savastis, o taipjau sukūrimo riuo gali pasitikėti ir priešai ir True
master at Chicago, III., Mareh 26, 1921
tokių sąlygų, kurios reiklingos draugai. Pasitikėjo juo todėl ir as required by the act of Oct. 6, 1917
kalbamai prekybai išlaikyti.
valdžia. Ji žinojo, kad Debsas
Vis dėlto, padėtis esanti rusti.
♦
Nota yra tai atsakymas į “nebėgs.”
Ir jis nebėgo. Atlikęs “kas
maskviškės sovietų valdžios at
LONDONAS;
kovo 25. —
sišaukimą, kad Jungtinės Val reikia” justicijos departamen
Šiandie čia aguta Central News
stijos atnaujintų prekybą su te, jisai ir vėl, niekieno neseragentijos pranešimas iš BerliRusija ir kad jos (Jungtines gstimas, grįžo į savo katorgą Sako, suimta tūkstantis septy
no. Sako, kad delei komunisti
Valstijos) sutiktų tartis
su — federalinį Atlantos kalėji
ni Šimtai belaisvių.
nio sukilimo susidėjusios apyssovietų valdžios delegacija, ku mą, Georgijos valstijoje.
At
KONSTANTINOPOLIS, kovo tovos nors ir tebėra ytin rušrią ji tariasi atsiųsti į šią šalį. lantoje Debsą pasitiko pats ka- Į
25.— čia gauta oficialinių pra čios,
bet valdžios jėgos jau
Nota pasiųsta per Amerikos įėjimo viršininkas, ir Debsas [ nešimų, kad Šmyrnos apskri
imančios viršų.
konsulį, esantį Estonijos sosti šiandie vėl yra uždarytas “tarp!
ty, kur praeitą seredą Graikai
Gautuose pranešimuose panėj Revely. Tai daryda dėlto, drėgnų kalėjimo sienų.”
buvo pradėję naują puolimą, žymima, jogei Eis'lebene, kur
kad iš ten buvo gautas kalbaDebsas jau netoli trys metai, Turkų nacionalistų kariuomenė vakar padėtis skaityta esant la
i n asai sovietų valdžios atsišau kaip uždarytas Atlantos kalėji užpuolusi juos ir sumušusi.
bai rimta, policija galų gale iš
kimas. Gautas per tenaitinį so me. Uždaryta jis ten dėl “maiš
Pranešama, kad nacionalistai vijusi komunistus iš aplinki
vietų valdžios atstovą.
tingos kalbos,” kurią pasakė suėmę tūkstantį septynis šim
nių kalvių, kur jie buvo pasida
didžiojo karo metu. Socialistų tus Graikų belaisvių ir dvide
rę kasinius ir šaudė iš kulkasPartija ir visi pažangus šioj šimt kanuolių.
, vydžių į policijos
tvirtumas.
šaly žmonės jau senai reikalau
Pranešimai sako, kad pra Eislebeno linkui jau eina ka
ja, kad butų paliuosuota netiki džioje Turkai buvo pasitraukę, riuomenė. Eina ji vieškeliais,

Vokiečių komnistai
įveikiama.

Turky kariuomenė suplie
kusi Graikus.
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Debsas buvo atvykęs
Washingtonan.

Atvyko vienas, be jokios sar-

gybos, ir turėsi su teisingumo
departamento viršininku Dau*

f

k'

a

3

E
itl'i
I

gherty; paskui, irgi vienas, grį
žo savo katorgom

WASHINGTON, kovo 25.—
“Debsas buvo Wasliingtone.
Debsas atvyko iš savo kator
gos vienas, be jokios sargybos.
Debsas kalbėjosi
su vyriau
siuoju Jungtinių Valstijų pro
kuroru
(justicijos departa
mente viršininku) Daugherty.
Dėbso nieks nepažino,” etc.
Tokių kalbų vakar ir šian
die girdėt Washingtone. Visi
kalba, visi domisi ir teirauja
si, kaip tai galėjo atsitikti. Tik
nieko kita, kaip tą paprastą
faktą, kad “Debsas buvo Washingtone,” nepatyrė.
Debsas, tas senasai Socialis
tų Partijos veteranas, priešų
ir draugų gerbiamas žmogus,
vakar ištikrųjų buvo Washingtone. Atvyko jisai čia paties
prokuroro DanghertJ kviečia
mas, ir kalbėjosi -su juo dau
giau kaip dvi valandi.
Kal
bėjosi justicijos departamente.
Apie ką kalbėjo? Tai žino tik
justicijos departamento virši
ninkas Daugherty ir pats Deb
sas. Kol kas nė juęticijda de
partamento viršinir^as negi
Debsas apie tai nieko nepasaSOCIALDEMOKRATAS.

Musų draugų laikraštis ii
Kauno. Kiekvienas darbininkas
privalėtų jį perskaityti. Ntnn.
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82
83, 84, 85, 4 ir 5. Kaina 5 centai.
Gaunamas Naujienų ofise.

Debsas, bet ir visi kiti politi-: bet

niai nusižengėliai. Bet “demokratingoji” demokrato Wilsono
administracija šito reikalavimo
neišpildė. Maža to. Buvęs pre-:
zidentas Wilsonas kartą pareiš
kė, kad Debsas yra “nepataiso
mas” nusižengėlis ir todėl pa
liuosuoti jį atsisakė.
Kaip su juo ir visais kitais
politiniais nusižengėliais
pa
sielgs
dabartinė repubJikonų
partijos administracija — pa
matysime.
■W

- -

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

■■

-^111

y

■

■■■ ■

.

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., Mareh 26, 1921
as required by the act of Got. 6, 1917

Rusai ir Finai pradėjo
prekybą.
Davė užsakymą ant šimto tūk
stančių dolerių; ties telegrafo
liniją L— tarp Maskvos ir
Helsingforso.

HELSINGFORS, Fmlendifja,
kovo 25.— Rusijos bolševikų
delegacija, kuri praeitą mėne
sį vedė derybas su Finlendijos
valdžia, jau davė pirmąjį užsa
kymą — tučtuojaus pristatyti
keturis tūkstančius tonų mais
to. Visa tai pristatyti reikalau
jama į Maskvą.
Užsakymas
apmokėta įdedant į vietos ban
kus penkis šimtus tūkstančių
Finų markių — apie šimtą tūk
stančių dolerių.
Vakar čia atvyko bolševikų
delegacija. Tarsis, kad neuŽilgio butų nutiesta telegrafo li
nija tarp Maskvos irTinlendiJos sostinės Helsingforsę. Bol
ševikai, kurių Helsingforse da■bar yra daugiau kaip penkias-

lenku užpuolimas
ant Širvintų[Iš Lietuvos Informacijų Biuro
Washingtone]

Davė atsakymą Rusijai.

1
t

___ H.

Užpuolė kalėjimų.

Krapštysiąs Žalčio laukan iš Lietuvos medžio

Oebsas buvo nuvykęs Washingtonan
■

No. 70

«

Amerika davė atsakymą Rusijai
Rusai ir Finai pradėjo

Dienraitis

gavę

naujų

sustiprinimų, kadangi

geležinkeliai

esą

DUBLINAS, kovo 24.— čia
gautomis žiniomis,
įvairiose
Airijos vietose vakar — susi
rėmimuose su militarine Anglų

kontrpuolimą prieš naikinti.
besiveržiančią Graikų kariuo
Taipjau pranešama, kad net
menę ir supliekę ją.
varka Hamburge
tapo nugGraikai tečiaus skelbia pergalę. niaužta. Policija pilnai kont
ATĖNAI, Graikija, kovo 25. roliuojanti miestą.
—Gautomis nuo Graikų
ka
Valdžia tikisi nugniaužti
riuomenes komanduotojo ži
riaušes.
niomis, Smyrnos fronte, Mažo
joj Azijoj, Graikai vis dar ei
BERLINAS, kovo 25,— Val
na į priekį ir jau esą padarę džios rateliuose šiandie pareik
Ušako ir šta,
ytin gerą progresą
kad jeigu komunistams
Bruso srityse.
nepavyks iššaukti
generalinį
Orlaivininkai sako, kad Tur streiką
industrinėj vidurinės
kų kariuomenė traukiasi dide Vokietijos srity, valdžia leng
liu usioj netvarkoj.
vai pajėgsianti
apsidirbti e su
tomis riaušėmis, kurios kilo
Naujas rekordas.
Eislebene, Mansfelde, HettsfeRANTOUL, III., kovo 24. — de ir Line*j e.
Orlaivininkas A. G. Hamilton
šiandie padarė stebėtina drąsų
žygį.
Iškilęs savo orlaiviu
24,400 pėdų augštumoj jis iš
šoko iš jo ir, pagalba para Daktarai tikisi, kad pasveiks.
šu to, laimingai nusileido. Tai
WASHINGTON, kovo 25. —
yra naujas rekordas. Iki šiol
Jungtinių
Valstijų
nė vienas kitas orlaivininkas Buvusia
nedrįso laistis nuo tokios di- prezidentas Wilsonas šiandie ir
vėl tomai susirgo. Jo rezidencidėlės augštumos.
jon pakviesta keli daktarai.
Mokins Esperanto.
Jie tikrina, kad “buvusis prezi
PARYŽIUS, kovo 25— šio- dentas neužilgio pasveiks ”
mis dienomis nutarta, kad vi
sose komercijos
mokyklose
PINIGŲ KURSAS.
butų mokinama Esperanto kal
Vakar,
kovo 25 d. užsienio pinibos.

Wilsonas ir vėl serga.

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

Anglijos 1 svaras ..........
$3.91
Austrijos 100 kronų ............... $0.26
Belgijos 100 kronų už ........... $7.26
Danijos 100 kronų ............... $17.43
Finų 100 markių ................ $2.70
Francijos 100 frankų ..... — $6.91
Italijos 100 lirų ...................... $8.98
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.60
Lenkų 100 markų ______
$0.12
Norvegų 100 kronų............... $16.15
Olandų 100 guldenų...... ........ $34.48
Šveicaru 100 frankų ........... $17.25
Švedų 100 kronų ................... $23.20
Vokiečių 100 markių ........... $1.60

Delei Baltijos Valstybių
Sąjungos.
[IS Lietuvos Informacijų Biuro
Washingtone].

Washingtonas, kovo 3.
ta, o apie trysdešimts sužeis- Latvijos Atstovybe Amerikoj
ta.
Kovo 22 dieną yra pridavusi
mums tokį bevielį pranešimą
iš Rygos, kurį čion ir paduodaine.
Klausimas apie sudarymą
Kasdiena miršta po 1,300 žmo Baltijos Valstybių Sąjungos
nių; reikalinga ūmios pagalbos. pasidarė svarbiausiuoju politi
Francijos laikraščiai sako taip,
kos klausimu visose Baltijos
PEKINAS,
kovo
25.
—
Padė

bet iždo ministerija sako ne.
valstybėse. Latvių spaudos biu
tis trijose Kynijos provincijo ras priverstas apsvarstinėti šį
WASHINGTON, kovo 25. — se — Honane, Šen si ir čikli — klausimą kas antra diena. Vie
Ar Jungtines Valstijas yra sko darosi labai rusti. Gautomis ži nas iš labiausiai prasiplatinu
lingos Francijai? Tai klausi niomis, kas dieną tenai, vidu- sių latvių dienraščių įžangos
mas, kurį turės išspręsti Pa tinai imant, miršta jx) 1,300 straipsnyje nurodo, jog šio
ryžiaus laikraščiai ir mūsiškė žmonių.
klausimo svarbumas pripažin
iždo ministerija.
Nėra vilties, kad padėtis pa tas yra netik Latvijoj, bet ir
Andais viename Paryžiaus tikėtų — bent greitu laiku. Gy kitose Baltijos valstybėse, ne
laikrašty laikraštininkas Jean ventojai šaukiasi į valdžią, bet išskyrus nė Lenkijos. Nors
Bernard paskelbė, kad Jungti ji nieko nęgali padaryti. Jeigu šiame straipsnyje nurodoma*
nes Valstijos dar nėra užmo nebus gauta ūmios jyagalbos iš jog Lenkijos užsienių politika
kėjusios Francijai devyniasede- kitų valstybių — galimas daik labiausiai kliudanti tokios Są
šimts milionų frankų, kuriuos tas, kad koks trešdalis tų pro- jungos susiorganizavimui, tė
.
f
•
•
reikėjo išmokėti iuzv tą
para- r vi neijų gyventojų išmirs badu. čiai! išrodo, jog susidarymas
mą, kurios šiai šaliai suteikusi
tokios sąjungos, kad ir iš mif
Francija sukilimo prieš Angli-.
žesnių valstybių, butų pagei
jos valdžią metu. Vadinas, ka Nepirkite svetimų moterų.
daujama, kad tarp šių valsty

Badas Kyunose.

Ar Amerika skolinga
Francijai?

da ėjo kova už Jungtinių Val

.

n

*

-

bių sudarius santikių išlygini

.

stijų nepriklausomybę.
CHICAGO, kovo 25.— Vesti mą (in order to establish baBeto, Jungtinės Valstijos dar prekybą moterims, kol kas, lance between parties, agree-

su neesančios užmokėjusios sutar Jungtinėse

surengę

TERTOKI, Finlendija, kovo
24, — Pabėgusieji iš Kronštadto maištininkai sako, kad ar
timiausioji
jų pralaimėjimo
priežastis buvusi — “Trockio
agentai.“ Girdi, daugelis jų at
vykę iš Petrogrado ir pasisakę
kad jie
irgi esą “sukilėliai.”,
Bet jie veikę Trockio naudai,
ir “tikrieji” maištininkai turfi-

Dar dvidešimt žmonių
užmušta.

tą sumą pinigų už Louisianos
valstiją, būtent, aštuoniasdešimts milionų frankų. Loui
sianos valstija kadaise priklau
sė Frncijai, ir Jungtinės Val
stijos ją nupirko.
Iždo departamentas šiomis
dienomis peržiūrėjęs savo archivą, bet nesuradęs, kad Jun
gtinės Valstijos butų skolingos
Francijai.

leidžiama.

Valstijose

<iar

ne ing to union).

Kad tai yra tiesa,

galite pasiklausti pono Johno

Petrusz, kuris
W. 38 gatvėj.

gyvenąs 3307

Juodašimčių siautimas.
Kėsinosi sunaikinti

socialistų

dienraščio spaustuvę.
Trumpai sakant, visa susi
ROMA, kovo 24.— Didelis
dėjo sekamai.
Pons Julius būrys nacionalistų šiandie čia
Marcuska, pas kurį pons Ped- kėsinosi sunaikinti vyriausio
rusz gyveno, andsais jam da Italijos socialistų partijos dien
vęs “propoziciją” — nupirkti raščio Avanti spaustuvę. Pasjo moterį. Sutarta — padaryta. vaigusieji puolikai tečiaus ta
Pons Pedrusz užmokėjęs sep- po atmušti.
tyniasdešimts penk is dol efi us,
Nepavykus “apsidirbti” su
Tas — bučkis.
ir jau manęs, kad pono Mar- socialistų dienraščio spaufctivcusko moteris ir du josios ku- ve, juodašimčiai užpuolė vieno
PITTSBURGH, Pa., kovo 25.
dikiai tikrai priklausą jam, vietos anarchistų
laikraščio
— Tie, kur iki šiol tikrino, kad
taigi ponui Pedrusz.
spaustuvę, ir padegę ją. Beto,
bučkis tai yra pareiškimas sim
patijos ir meilės, labai klysta.
Bet taip nebuvo. “įDžiodžė” padegta dvi socialistų svetai
Panytė ^Natalija Rubinkoska Landis visą reikalą išsprendęs ne.
Artimiausioji
to puolimo
neginčijamai išparodė,
jogei “saviškai.” Jisai ėmęs ir pasa
kavalierius Koscdos bučkis ją kęs, kad pons Pedrusz varąs priežastis — ekspliozija Dia
“nesvietiškai sukoneveikė.*’ Nu “neleistiną prekybą.”
Tokio nos teatre. Mat, kažkoks pasgi, tas šelmis “bcgėdingaL, sa- įstatymo, kuris leistų pirkti ir vaigėlis vakar naktį ten padėjo
vavalingai ir žiauriai” pažei parduoti moteris ir dagi kūdi bombą, kuri užmušė apie dvi
dęs jos lupytes.
kius, Jungtinėse Valstijose dar dešimts žmonių. Delei tos eksPanytės išparodymas buvęs neesą.
O kad tokio įstatymo pliozijos tuoj pasiskubinta ap
toks
įtikinantis,
kad. pons dar nėra, tai pons Pedrusz ne kaltinti socialistus ir anarchis
tikro išparodymo,
“džiodžė” tikrai juo patikėjęs tik kad turėjęs atsižadėti sa tus, nors
ir kavalieriui Koscdlui paliepęs vojo “pirkinio,” bet dagi užsi kad jie šitą bombą padėjo, nė
užsistatyti vieną tūkstantį kau mokėti penkis šimtus dolerių ra.
cijos. Busianti “labai didelė pabaudos.
BERLINAS, kovo 24.— Karf
byla.”
Vadinas,
prakišęs
penkis
šim- ....vo.v.j,
miestely,
augštojoj Silezijoj,
1
’
*--------------- ------- ;
a^nvjvj
tus ir septyniasdešimta penkis j šiomis dienomis nužudyta keUra — patriotai smarkauja. dolerius.
Ii talkininkų valdininkai.

ROMA, kovo 25. — Fasciti
organizacijos (atžagareivių na
cionalistų organizacija) nariai
šiandie buvo užpuolę tarybų
valdžios delegacijos pirmininką
Vorovskį. Jiedu pakvietę dueliun Vorovskį. Bet kada pakviestasai
pavadino juos “li
guistais žmonėmis,” tai pasta
rieji ėmė mušti jį. Vorovskis
ketina traukti tuos pasvaigėlius tiesom

. ..;

, H ii

Linksmų Pavasario Švenčių visiems
Naujienų skaitytojams ir bendradar
biams ir visiems geros valios žmo
nėms linki
Naujienų Redakcija ir Adm.
t

'

j.'

Amerikos LIMį Darbai Lie
tuvos Gynimo Reikalu.
►—i

'

■■—

[Nuo Redakcijos. — Kad sutaupius vietos laikraštyj, skelb
sime vardus tik tų, kurie bus aukoję nemažinus kaip vieną dole
rį Be to, prašome aukotojų sąrašus sutvarkyti taip, kaip ma
tote juos čia, šiame skyriuje, spausdinamus.]

nę užpuolimo, šmeištų ir ar
dymo kampaniją ir darų la
bai pragaištingą įtekmę į ka
talikiškos Lietuvos ateitį.” “To
dėl tolinus Federacijos Tary
ba greičiausiai reikalaują sių
sti visas aukas Lietuvos lais
vės, šelpimo ir kultūros rei
kalams tik į Tautos Fondo
centrą ir be to paraginama,
idant katalikų laikraščiai, dė
dami žinias apie Katalikų au
kas, siunčiamas ne per Tau
tos Fondą, bet kitais keliais,
pridėtų redakcijos prierašus,
paaiškinančius tokios taktikos
blėdingumą.”

Kitur.

ROCJCFORD, BĮ. — Benr
tiras Lietuvių (ominio Komi
tetas buvo surengęs vasario 27
d. prakalbas, kuriose kalbėto
ju buvo nesenai iš Lietuvos
sugrįžęs cbicagietis, adv. P.
BradČiulis. Kalbėjo apie dabar
tinę Lietuvos padėtį. Publikos
buvo susirinkę apie keturi
šimtai žmonių. Gal butų ir
daugiau susirinkę, jeigu nebū
tų pakenkęs vietos kunigas,
neleisdamas vaikams dalinti
plekatelių žmonėms ties baž
nyčių. Be to ir vietos taria
mieji “komunistai” vasario 25Amerikos lietuviai ir lietu
26 mėtė prieš tas prakalbas vės, nenusigąskite šito Federa
lapelius su “L. 1). L. D.” pa cijos Tarybos įsikarščiavimo!
rašu.
Eidami tuo keliu, nuosekliai
Šiose prakalbose Lietuvos turėtumėt reikalauti/ jog ir
gynimo reikalams aukojo: po visi Surinktieji pinigai už Ue$5: S. Jokubauckas ir K. Ba- tuvos laisvės bonus turėtų ei
nis: po $2: S. Chepulis ir XX; ti per Tautos Fondą, kaip ir
po $1: A. Antanaitis, J. Ūsas, antrosios Lietuvos Gynimo pa
S. Ivanauckas, J. Ulinskas, J. skolos pinigai. Tautos Fondas
VVezinonis, S. Petrauskas, K. nėra tat musų Valstybės pa
Pilipavičius, S. Simokaitis, M. daras, bet Amerikos Lietuvių
Senkevičia, J. Andrulis, J. Katalikų Federacijos, kuriai
Amasno, J. Urbaitis, A. Sa bent ikišiol dar nėra duota tei
vickas, B. Vasilius, B. Stan ses kalbėti Lietuvos Valstybės
kaitis, V. Grubliauskas; smul vardu, nė būti jos valios reiš
kesnių aukų $9.66; už tikietus kėją. Šiai Federacijai gali vi
paimta $30.75; viso kartu sai teisingai rūpėti sudaryti
$70.41. Išlaidų buvo' $33.75. katalikiškoji Lietuva, o Lietu
vos Valdžia tuo tarpu rūpina
Lieka $36.66.
B. K. Moterų Sąjungos 9 si sudaryti demokratinę, pačių
kuopa aukojo

S. L. A. 77.

kuopa aukojo $20. Viso su
prakalbų įplaukoms $80.66.
Lietuvos Atstovybei pasiųsta
iš Bendro Lietuvos Gynimo
Komiteto $71.00.
Sekr. B. Simokaitis.

'V g'.’JBi

Liet. Gyn. Moterų Susiv., 9 kp. 24.00 Lietuvos Gynimo Komitetui atski
41.00 | Niagara Falls, N. Y., nuo kolo
Stotis ....................
.,....................
.;............ .
20.00
riems perlaidoms pasiųsta iš:
nijos Lietuvių ........ .. 15.00 S. L. A. 77 kp
B ar re Plains, Mass prisiuntė
*
M
T
iiunl/n 1 Iv
T.
&L
Conn.,
Šv.
Jurgio
Westfield, Mass., prisiuntė P.
Waterbury, <
............ 18.50 Paterson, N. J., pi’akalb. L. Ši
Ulevičienė ...........
5.65
Samuleviče ............................ 62.75
Draugija............................
mučio ...................................... 89.00
B ai zvėl le, Ohio, S. L. Z. 145 kp. 20.00
4.40
Nuošimčių
už
vasario
mėą.
Auksinų 3,700. Vardu: M. Šle
Philadelpflia, Pa., Liutkausko pra
Chicago, 111.:
ževičiaus, Pirm.
kalbose ..........
46.89
Dovido Karaliaus Di>stS ........... 35.50
Chicago,
III., nuo W. Pullman
Viso
įneigų
nuo
1
d.,
iki
21
D. L. K. Keistučio Dr-stė ....... 26.65 Pittsburgh, N. B. Pa., draugijų ir
$3,706,11
Lietuvių
................................. 805.52
d„
kovo
....................
Dr-»tė šv, Kazimiero Karai.... 12.85 Scrąnton, Pa., M. Valantinavi5,848.36
Auksinų
18,520. Vardu: A.StulInfijo
UŽ
vasario
m€nes|..
pavienių aukos ......
500.00
Velička.....................................25.00
ginskio,
Steig.
Seinro Pirm.
Čius ............................
5.00
Prisiuntė J. J. Elias ............... 689.75
Viso
už
vasario
ir
kovo
mon.
$9,55447
J. Kripaitls,
So. Chicago, 111.:
S. L. R. K Paš. J)r-jų ............... 50.00
Išleista
—
už
Lietuvon
pasiųstus:
Aukų
Skyriaus Vedėjas.
145.00
Susiv.
Kareivių,
5
kp
..........
Dr-stė Sūnų Liet. Vakar. ....... 10.00
J.
Vileišis,
'
‘
j
............
$8,811.25
50.00
!
500,000
auksinų
Dr-stė
šv.
Izidor.
Artojo
....
Sim. Daukanto Teat. Jaun. Kl. 64.00
Čekių išrinkimas už vakarį .............. 65 Lietuvos Atstovas Amerikoje.
šv. Petro ir Povylo Dr-ja ....... 78.00 So. Omaha, Nehr., Moterų Dr-ja
22-111-1921 m.
20.00
i
Welch,
W.
Va.,
V,
Jankauskas
5.00
Surink, par J. Kunevičių ....
Viso ................................ $8,311.90
136.6*) 1 Šv. P. M. Rož......................... 70.00
šv. Antano Draug., ..........
Lieka kasojo.................... $1,242.57
Worcestcr,
Mass.,
sur.
pus
Ben21.06
Dr-stė D L. K. Vytauto ....
Be
to iš sudėtų per Lietuvos Misijų * Tel. Cicero 5968
draitį
.........................................
6.10
34.10
■
S. L. R. K. A. 39 kp..........
Amerikoje
pasiliko:
295.00
Draug. šv. Petronėlės .....
DR. A. P. GURSKIS
Viso Vasario mėnesyje $5,848.36 Amerikos Bonais ................... $100.00
100.00
Liet. 4tos Wardos Polit. Kl
Lietuvis Dentistan
W. S. S......................................... 5.00
Tll
801.57
Koncerto Gruodžio 19 d. ..
4847
W.
14 St. kampa* 49 Avė. S
100.00 Nuo Kovo 1 d., iki Kovo 22 d., 1921 Bendrovės šėlais ..................... 110.00
ir U. S. Bonais .........
CICERO,
ILL.
Šie
pinigai,
500,00
auksinų,
yra
m., įplaukė aukč iš šių vietų i
Cicero, III.:
Valandos
nuo
9
ryto
iki 9 vate. J?
siunčiami
Lietuvos
Gynimo
Komite

10.00 Centralia, III., surinktu nuo vie
Dr-stė Palaiminta Lietuva
—
išskiriant
nedėliaa
ir
seredaa.
*
tui
per
kurjerį
kovo
26
d.
tos
Lietuvių
...
122.75
18.00
Draug. Lietuvos Tvirtybės
Chicago.
III,:
Detroit, Mich., L. L. P. Stotai 10.00
Elizabeth, N. J., aukos surinkt. 350.00 Aukos Town of Lake Distr. 1,584.42
Erie, Pa., S. L. A. 216 kp. ....... 70.00 Nuo “Naujienų” skąityįojų, gruo
džio mėn. .... ......... v..... 458.95 ;
E. St. Ix>uis, III., Liet. Gyn. Dr. 100.00
Nuo
“
Naujienų
” skaitytojų, vasa|
Harvey, III., pelnas baliaus Sau
rio
mėn
...................
508.00
sio 8 d........................................ 69.06
Baltos Rožės L. Paš. Kliub. .... 100.0'0
Indiana Harbor, Ind., Liet. Vyrų
ir Moterų Dr-ja ...................... 50.00 Lietuvių Tautos Kat. Bažnyčios 67.00
Kenosha, Wis., Prisiuntė Jurgila 23.00 Liet. Dr-ja Savit. Pašelp.......... 50.00
Prak. Dr. Alseikos, kovo 13 d. 186.00
l^awrence ,Mass., Komisija pro
Prak.
Dr. Alseikos, pareng. S.
testo Aps. nuo lenkų ........... 15.50
L.
A
............................................ 45.20
Long Island, N. Y., Surinko šv.
Cicero, UI.
Kaz. Dr-jos Koiyj..................... 2L5Z) Dr-sto Lietuvos Kareivių ....... 120.00
20 ypatų, daugiausiai merginos!
Melrose Park, III., L. L. Pask.
Prakl.
Dr.
Alseikos,
Kovo
9
d.
50.00
Skyrius....................................... 34.50
E. St. Louis, 111., Liet. Gynimo
Nepaprasti puikus kostiumai !
Milvvaukee, Wis., Prisiuntė LcDr-jos
mėn. rnokest.............. 107.00
bedkevičia ........................... 102.00
Naugatuck, Conn., Liet. Piliečių
Puiki muzika!
New Haven, Conn., Vakarienėje
Sąjung.
Skyrius
.....................
45.30
L. L. P. St. Sausio 2d., ....... 30.18 New Britain, Conn., iš prakalbų
Niagara Fall, N. Y., prisiuntė
vasario 20 d......................... 116.95
Subatoj ir Velykų dieną:—“THIS IS THE LIFE!”
kun. L. Vaičiakauskas ........... 71.13 Passaic,
N.
J.,
Dr-ja
šv.
Jurgio
100.00
Pootville, (Sherboum), N. Y.,
Panedėl. ir Utam.:- “HAWAIIAN BUTTERFLY”.
Wis., Apvaik. suk. 3 m.,
S. K. A. 215 kp.................. ,..... 51.00 Racine,
Liet.
Neprig
.............................
10.49
Providence, R. L, surinkta per A.
Rockford, 111.:
Čemauską ............. -.................. 18.00
Liet.
Gyn.
Komit.
prak.
Rockdale, 111. šv. Jurgio Dr-stė 24.010
S. Chicago, 111. Liet Jau. Kliub. 50.00
Bendras 5kių Draug. Komit..... 157.00
Stauton, III., Sm. Skinkis........... 10.00
Siberija, Vladivostok, prisiuntė J.
Vaitokaitis ................
166.00
Tamaųua, Pa., Kun. P. Gudaitis 10.00
Taylorvillc, III., surinko Stulgins
kis ir Kasparas ................... 115.40
Tolleston, Gary, Ind., S. L. A.
284 kp, ........
25.00
Welch, W. Va., V. Jankauskas.... 5.00
Westville, III., surinkta, iš pra
kalbų ...'............
1,040.60

Specialis Velykoms!

Mildos Teatras Stato Speciales Velykoms Dvi
Muzikales Komedijas:
1

Europuan American Bureau
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

Buvę A. Petratia ir S. L. Fabionaa

Siuntimai pinigų, laiva
kortės, paČportai ir tt
NOTARIJU6AS
Real Estate, Paskolos,
Insulinai ir tt.
809 W. 35th StM Kamp. Hąlsted SL
Tel. t Boulevard 611.
Val.t 9 Iki 6 kasdieną
Vak.i Utar. Ket. ir Sub. fld 9 vak
Ned.i iki 8 po pietą.

Tai. Randolph 2898
ADVOKATAS
Oflias vidurmiMtyjt
ASSOCIATION BLDtt.
19 Su. U Salk St.

Valandos i 9 ryto flb 5 po pietą.
Pahedėliais iki 8 vakaA
Namų Teki Hyde Park 8895

V. W. Rutkauskas
Advokatas
19 So. La Šalie St Roem KM
Tai. Central 6391
Vak.1 812 W. S8rd St DMea|
TeL Yards 6681.

Dirbėjas Ir Importuotojas ge
riausių armoniką pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu no*
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
Raiykt angliškai dėl informaciją.

Linksmas Velykų Vakaras

Viso pinigais ............... $4,679.89
Amerikos Bonais ............... 100.00
Prisiųsta Lietuvon iki Vas. 1 d.,
Lietuvos Bonų ...................... $1,250.00
1921 m. auksinų ........... 3,693,548.40
Liko kasoje: Am. Bonais ....... 100.00
W. S. S............................................ 5.00
Bendroves
šėrais ....................... 100.00
valdomų ■ respubliką,
ii

žluoniy
kurioj tarp kitų laisvių užtik

Subata, Kovo 26 d., 1921

NAUJIENOS, Chicago, UI

2______ ________________________________________
M—i—M——■■—■■■■y——*— ——■—

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

Rengia
CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS
Nedėlioję, Kovo 27 d., 1921 m., Meldažio svetainėj
2242 W. 23rd Place

Nuo Vasario 1 <1. iki Kovo 1 d. 1921

m. įplaukė aukų iš šių vietų:

rinama ir žmogaus sąžines lai Baltimore, Md., Liet. Vis. Kom. 923.00
svė: ar katalikas ar neką ta ti Beloit, Wis., surinkta ir peln.
nuo vak. . . . . . . . . . . . . . . . 261.84
kas, visi lygus. Delei šių tat Bicknell,
Ind., surinko Juknelis ir
priežaščių nesibijokite papeik i- Minelga .................................. 106.50
(Hyde Park) Mass., vie
mb ir pilnai pasitikėdami Lie Boston,
tos Lietuvių ...................... 258.00
tuvos Valstybe ir jos esančiais Bridgeport, Conn., prakalb. L. .L.
čion įgaliotiniais ir hendradar* P. Stoties ........................ ' 147.00
Bronx, N. Y., susirinkime Vas.
biais, aukokite, kaip ir ikišiol 19 dieną .................................. 70.00
Brooklyn, N. Y.:
ir dar stipriau pasitikėkite sa
Vakar. 3 m. Liet. Nepr. Suk. 407.01
vo kuriamąja Valstybe. Jeigu Dr-ja 1). L. K. Vytauto ....
82.05
Dr. Alseikos ........ 32.30
kai-kurie nori labiau pasiti Prakalb.
Chcago, III.:
Prisiųstųjų per Lietuvos Atsto kėti Valstybės reikaluose savo
208 Moterų kuopa (Gel.
srovės žmonėms ar savo išvybę Aukų Apyskaita.
.... 117.60
Kareivių,
7
kp
S.
L.
A
...
.
____
.....
rinktiemsiems, negu
pačios Dr-jos L. Ukin. ir S. Daukanto60.00
Išvažiavus Lietuvos Misjjai, Valstybes įgaliotiniams, tai ži Skol. ir Budavojimo ............... 75.71
“Saujienų” B-vės sekre
Lietuvos Atstovybe Amerikoje nokite, jog jų pačių interesai Pridavė
torius ......
1671.07
yra atsišaukusi į Amerikos statomi aukščiuos Valstybės Auk. ir pelnas koncerto vasario
Lietuvių visuomenę, raginda reikalų. Jie nepasitiki savo Val 16 dienos ................................ 240.00
Apvaikščiojime 3 m. Liet. Nepr.
ma jų ir tolinus rinkti aukas stybe ir dar nori, kad kitos sukakt. (Town of Lake) .... 171.00
kaip Lietuvos Valstybės reika Valstybės pripažintų jos nepri Crystal Lake, III., A. Strikulis ir
Duųuesne, Pa., Liet, koncerte Saulams, taip ir visuomenes or klausomybę.
P. Am-brazas
. 10.00
šio 1 d. ...
Prisimena
žodžiai,
kuriuos
ganizacijoms, kurios užsiima
. 16.75
Forest
City,
Pa.,
susirink.
S
L.
Lietuvos gynimu, kaip tat Lie pirmasis Lietuvos Prezidentas A. 2 kp. .
. 31.0'0
tuvos Gynimo Komitetui, ir Antanas Smetona yra pasakęs Harvey, III., prak. ir kr. paveik.
vakare ....
51.00
deputacijai. Joliet,
šaulių Sąjungai, ir be to Lie vienai Lietuvių
III., S L. A.
_____
167 kp ...................
10.59
tuvos Baudonamjam Kryžiui “Visųpirmiusiai męs patys sa Kewanee, 111., vietos Liet, aukos 74.40
ir kitoms labdarybės ar švie vo nepriklausomybę pripažin KuČiuko ir Maršelkaitės vest.... 26.25
Norvvood, Mass., .apvaik. 3 m.
timo įstaigoms. Visos šios au kime, patys bukime verti tos Liet. Nepr. sukak.................. 48.30
kos buvo prašomos siųsti ad nepriklausomybės.” Aš tvirtai
resu “Lithuanian Bepresenta- tikiu*jog didelė Amerikos Lie Prisikėlimas Jėzaus Kris
tive”, 162 West 31st St., Now tuvių Katalikų visuomenės di
taus iš numirusių.
York, ir buvo žadama visiems džiuma yra pilnai pribrendusi
Toj temoj sakys pamokslą
aukotojams prisiųsti nuo įtai prie tokio nusimanymo, tik Fe
syto prie Lietuvos Atstovybės deracijos daryba, Ibevarinūda“Aukų Skyriaus” tam tikri j>a- ma visokius ožius prieš Lietu
kvitavimai, o visiems sualsa vos Misiją arba prieš Lietuvos
vusiems nemažiau, kaip 10 Atstovą tai delei paskolos bodolerių, be to dar tam tikri nų, tai delei aukų, arba Lie
paliudyjimai. Tą i p ikišiol ir tuvių Piliečių Sąjungos nepa
yra daroma* Kai-kurie laikraš sirodo ganėtinai pribrendusi.
Lodei nesibijokite ir siųski
čiai nerado reikalingu šio at
sišaukimo perspausdinti ir net te aukas Lietuvos Laisves ap
gynimui,* o taippat nurody
apie tat paminėti.
Dar aiškesnė pozicija link tiems šelpimo ir kultūros rei
šio Lietuvos Atstovybės atsi kalams per Lietuvos Atstovy
šaukimo tapo užimta Ameri bę adresu: Lithuanian Beprckos Lietuvių Rymo-KataMkų sentative. 162 West 31 st St.,
Federacijos, kurios Taryba ant Nevv York City.
Žeminus paduodama IJeturos dienos posėdyje ChicagoKun. Mockus
je, yra išnešusi pasiųlytą Kun. vos Atstovybės Aukų Skyriaus
Subatoj, Kovo-March 26,
Fab. Kemešio rezoliuciją, ku pagaminta prisiųstųjų aukų Didžiojoj
Mildos svet., 3138 So. Halsted St.
rioj apgailestaujama, kad “tū Lietuvos Gynimo Komitetui, Pradžia 7:80 v. v. Inžanga 25 centai
li Lietuvių katalikų veikėjai Lietuvos šauliams, Lietuvos Šitas pamokslas kun. Mockaus bus
aukas Lietuvos reikalams siun Haudonąjam Kryžiui apyskai paskutinis. Su šita didžiąją subata
kun. Mockus užbaigs savo Šito sezo
čia ne per Tautos Fondą, bet tą.
no pamokslus Miluos svetainėje, ši
J. VIiLFIšIS,
tos paskutinės prakalbos bus gana
įvairiais kitais keliais.” “To
svarbios netik tuomi, kad kun. Moc
kia taktika,, sakoma toj' rezo Lietuvos Atstovas Amerikoje. kus
kalbės apie Prisikėlimą Jėzaus
Kristaus ir šventus kiaušinius, bet už
liucijoj, desorganizuoja Lietu
kad kun. Mockus duos generalinę
vių katalikų visuomenę, silp LIETUVOS GYNIMO KOMI tai,
obsoiiuciją (griekų atleidimą) visiems
nina jos pajiegas, mažina pa TETUI AUKŲ APYSKAITA. tiems, kurie da nėPa buvę velykinės
išpažinties, Tottel-gi, visi tie, kurie
garbą ir skaitymus! kitų sroda
neesate bi^vę išpažinties pribukit į
viii ir srovelio su T ipf nviii kn«. Xuo Sausio 1 d. iki Vasario 1 .1.. 19*1
mu ir srovenu su lietuvių kam įplaukč aukų
SiŲ vietų:
šitas prakalbas, o kun Mockus atleis
talikų visuomene,
paragina Ambridge, Mass., Am. Milutis $10.00 jūsų griekus, idaht galėtumėt ant to
liau griešyti.
priešingas sroves dar labiau' Ansonia, Conn., Liet. PolltKviečia visus ! kp. L. L. F. Komitetas,
varyti pnesais musų visuome- Aurora, I!l., Susirink. L. L. P.

Bus šokiai ir dainos.
Grieš Rakausko ■ orkestrą.
Taigi, kaip jauni, taip ir seni, visi į VELYKŲ vakarę.:
vieni šokti ir linksmintis prie puikios muzikos, o kiti
naujų dainų išgirsti.
Kviečia visus Chicagos Lietuvių Vyrų Choras.

Lietuvos Atstovybės Ame
rikoje Pranešimas.

R. URBONAS,

P-nios Marijos Janušauskienės

ježit

LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th St, Chicago, III.

Phone Drover 3473

PIRMAS
S

į

KONCERTAS
t

— Įvyks —

Nerišlioj, (Ant
Balandžio,
3
’
21
Velykų)
KIMBALL HALL’EJE,
(Jackson Blvd. ir Wabash Avė.)

r-i
j

pudfeJįF
' - ■

P-ni M. Janušauskienė jau nuo seno
yra mylima chicagiečių dainos mylėto
jų, šiame koncerte turėsime progos vi
si ją išgirsti ir grožėtis jos nepalygina
mu balso tyrumu ir turtingumu. Apart
p-nios M. Janušauskienės, koncerte da
lyvaus taipgi ir šie įžymus artistai: pp.
L. ir K. Saboniai ir Jonas Ramanaus
kas.

Krautuvė kriuučiams trimingų,
vilnones materijos, siūlai, Šilkas ir
smulkmenos.
šapos įrengimai — nauji ir var
toti: stalai, Šėpos, mašinos ir pro
sai. Žemiausioms kainoms. Daug
metų ant 1642 Blue Island avė.
carpe 16 ir 18-tos gatvių.
Tel. Canal 1348

Pasidaryk sau vyną
Vynuogės, Vynuogės
Vynuogės*
Džiovintų juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,
už prieinamą kainą.
COYNE BROS.,
119 W. S. Water St
Chicago, III.
Phone Boulevard 491

Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimą.
RAUKTI STORĄ^IUJ
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Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išpardavimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir
pečiu, — kaip nauji,
WESTERN FURNITURE STORAGE CO.
2810 W. Harrison St.,

Chicago, UI.

turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi*

t ♦

HKHff

MgįS

dešimta augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) «š kurią
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
u
užtikrintoH ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkainaJ
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 augštoe rųšies gvarautuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, uieą turime
parduodi dešimtį augštos rųšies tikros odos sėklyčiai setų, lovų ir
//“y®
kerpėtų, šie setai yrą, visai nauji ir vėliausio išdirbimo. Mes par- bLEb H B Į
duosime uš pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
|
Tai apsimokės ateiti1, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui* Trs
i visas miesto dalis ir apiellnkes, taipgi išsiunčiame C. O. D. Ir N Į B
9 I
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikąs siuntinį.
'
Liberty Bondsai priimami.

Atdaięa nuo 9 ryto iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4 vai. po pietų.

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Deimantai,
Laikrodi!^

•

•

Aukaybl, ColumbijoB Grafonolaa |r
lietuvįiki • naujausi
rekordai.
n«7 8. A.bland
Aven
Ctricago, UL

DR. YUšKA
1900 S. Halsted St.
T*l. Canal »18

Ofisą valandos: nuo 10 ryta ikt
8 vakare.
ItandcMCi}*: 2811 W, Mrd St.
TaL Prospact 84M

Subata, Kovo 26 d., 1921
T*l. Yarda 8654

KOaESPONŪEHCIJOS

Mm. A. Michniewicz

išmokėti

MILLER RUN, SOMERSET

SAUGUMAS
Jūsų brangenybėms, bondsams, mortgečių notoms, ugnies ar gy
vasties apsaugos polican.'s ir kitų vertybių daiktams nr.usų nuo

Ugnies ir Plėšiku apsaugos šėpose
Didžiausias, pukiausias ir saugiausias vakarinėj d ai yj miesto.
Mes turime dvidešimts privačių kambarių panaudojimui šovų kostumeriams.
,

Dėžučių renda $3.00 metams

SCHIFFSSTATE BANK
728 W. 12th, arti Halsted
Atdara Utarninke ir Subatoj iki 8:00 vai. vak. Kitomis dieno
mis iki 6:00 vai. vak. Savaitdieniais iki 12 vai. pietų.
Apsaugos šėpa ne skiepe — nei žingsnio lipti.

ALTIC STATES BAN
*

Kapitalas ir Perviršis $250.000.00

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas
Rytinėse Valstijose.
Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
lius galima prisiųsti per paštų.
Siunčiame Pinigus į Lietuvą Žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų
perlaidas.
Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Prigelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir
kitokius dokumentus.
BANKO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety
SUKATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
PANF.DĖLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

8th Avenue

Ne

KAMPAS 2S-TO8 GATVES

Apsauga Padėtiems Pinigams

security

Bank

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM
3%

PELNO

ANT

PADĖTŲ

PINIGŲ

Saugios Deporitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

PATARNAVIMUI

BANKAS

Capital & Surplius 250,000.00

Nežinau, ar laikraščiuose buvo kada nors patekusį kokia
Į žinutė apie šį miestelį, dėl to
kad čia mažai lietuvių iižkliuva: pavienių žmonių. tiesa,
dažnai atvažiuoja
tuojau
ir vėl iškeliauja, nes nėra kur
apsigyventi. Gera butų, kad
bent dvi trys lietuvių šeimy
nos apsigyventų čia, prie ku
rių ir pavieniai galėtų prisi
glausti, juo labiau, kad beveik
visur darbai stipriai sumažė
ję, kai kur ir nedarbas siau
čia, o čia dar vis dirba kas
dien, darbai nuo 1919 metų
dar nebuvo sustoję ne vienai
dienai.
Vienas lietuvis dirba čia ir
“šantę” pasiėmęs gyvena kaip
pustelninkas; aš irgi ten dir
bu, bet gyvenu kitame mies
tely ir j darbą toli vaikščiot,
net dvi mylios. Bet ką .j>a<lary
si, kad nėra pas ką apsigy
venti arčiau. O vieta butų la
bai patogi gyvent vedusiom
žmonėm, kurie myli laikyt gy
vuliu. čia nėra nei faunų arti,
tai slavokai ir lenkai laiko po
keletą karvių, kiaulių, žąsų,
ančių ir tt. Darbo gi isados
galima gauti.
— C. K. Nightingale

Kas žino Joną Vasylių?
Amerikos Raudonasai Kry
žius norėtų sužinoti apie Jo
ną Vasylių. Dar 1918 m. J
Vasylius rašė savo šeimynai
kad jis esąs kariuomenėj ii
tarnaująs Company M, 341
Inf., Camp Grąnt. Laiškus bet
gi prašė rašyti jam šitokiu ad
resu: Gust Smugdi
burn Street. Bet nuo to laiko
jo šeimyna, kuri gyvena Pcnnsylvanijoj, nieko apie ji nebe
girdėjo. Jei kas ką žinotų apie
jį, arba apie Gustą* Smugdihą,
gal bus taip malonus praneš
ti šiuo adresu: The Amer. Red
Cross Chicago Chapter, Room
509, 58 E. Washington
, pažymint
Chicago,
Attention
Mrs
ko n verto
Collar”.

Lietuvos Atstovybės
Pranešimas.
Visoms Laisves Paskolos Sto
tims šiuoini pranešama, jog
pienuotas paskolos stočių at
stovų suvažiavimas Kovo 30
diena yra atšaukiamas ir ati
dedamas tolimesniam laikui,
kuomet jau bus atvykę visi
naujos Misijos nariai ir bus
jau gautas iš Steigiamojo Sei
mo antrosios Lietuvos Gynimo
Paskolos patvirtinimas.
JONAS VILEIŠIS,
Lietuvos Atstovas Amerikoje.
23 Kovo, 1921 m.

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK
114-th Place ir Michigan Avė.
VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, President
DAVID J. HARRIS, Vice-President and Caahier
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier
Mafcua A. Aurelius
E m ii G. Seip
Wnlter E. Schmldt
Rerman Tenlnga
Domenico Basso
Willlam H. Weber

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

toasted

Atidarą Seredos Vakarais

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

NEW YORK — HAMBURG
Pagaviausia kelioni rusams ir lietuviam*.
Dideli modemiški dubeltavais Šri ubais garlaiviai.

MINNEKAHDA (naujas)
Išplauks Kovo 31.

LUCKY
STRIKE
CIGARETTE

Tiktai 3čia klesa

MANCHURIA
Išplaukia Balandžio 14, 1921

MANGOLIA.
Išplaukia Bal. 28
Trečia klesa, New York iki Liepojaus ~
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ..
Trečios klesos keleiviams suteikiamas vai
Uam valgomajam kambaryj. Uždaryti k am b*
rims ir kūdikiams.
Atsišaukite i kompanijos ofisų 14 N. Dearl
tinj agentų.

___ $132.00
___ $130.00
po priežiūrų dide- pateikiame mote

Dr. R. Wagner
Mano specialia gydymas yra
Chroniškų, nerviškų ir motery ligų
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1600 W. 63 St. kampas Ashland Av.
Phone: Prospect 2704

~
' AKUBERKA
BTMTSA''
Baigusi AkiH M lerijos kolegi
jų; ilgai prak; f
Ūkavusi PennMllvaniioB hempitallsa.
Pa■HHmu
cekrningai pa!
tarnauja prie
K’»n<iyine. Due
d* rodų via*!
kiose
ligose
moterim* ir
merginom*.
8118 8. Halsted St, Chicago, IIL
(ant antrų lubų)
Nu* 6 IH 11 ryte ir 7 iki Vilai g.

Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo

iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko,

pranešimą

kad

siųstieji

iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti sekantims as

Dr.C.Z. Veželis

menims, ir prisiuntė kvitus su paėmėjų parašais.

Uetari* D**tl*tM

Pinigus gavo
Tel. R. Servitauskaitė
U. Gaidienė
P. Rauktis
S. Juodinis
O. Vanagiene
A. Radzevičius
A. Astrauskis
E. Namajuškiene
R. Janulevičijenė
S. Petrukas
O. Meškaitė
P. Kukelka
K. Medžiaverpas
J. Juzėnas
U. Mackevičiūtė
K. Lazickienė
G. Zlatka
B. Bartnikas
J. Tomenas
S. Sabaliauskis
P. Vejiega
E. Jokubkienė
A. Jokubka
J. Krasnickienė
M. Gromontienė
A. Patkomaras
V. Narkunas * '. •. 7, ,
Kaušelis
R. Baltušis
F. Kilis
V. Kuškienė
J. Strolis
A. S. Norbutas
V. čibinskaitS
> ;
M. Kondrotienė
V. Sadauskienė
M. Juškevičienė
A. Puluikienė
V. Vaznienė
M. T. Bugcnas
D. Plačiukic 'nė
A. Žičkas

Labunskis
Klikute
Čbilis
Daukienė
Mtijicrova
MikuJaitienė
Čepukas
Remeikis
Mitka
Žemaitis
Caritonas
Zilin&evičia
Zalatorienė
Užubalis

KVITAI

J. J. Krisikenąs
J. Vederis
K. Mardosienė
M. Jašinskienė
A. Norvaiša
O. Vaičienė
P. Matulis
R. Drebulis
J. Ža blokas
E. Žalnieraitė
D. Tarutis
P. Janelijinas
U. Augustinaitė
V. Krupavičius
N. Daučunas
A. šileiko
V. Svirskis
tT. Biskupaitė
K. Žukauskienė
V. Mironas
V. Subačius
S. Danilkaitė
S. Bubo
S. Garliauskas
S. Čepaitis
D. Arnašius
S. Lukošius
K. Vaitelis
B. Karpavičius
E. Rakauskienė
V. Mariutai tis
J. Daukšas
L. Bobinicnė
P. Monstavičienė
P. Kristupaitis
S. Laurinaitis
V. Balčiūnas
K. Murauskis
A. Nuobariene
P. šinskas
M. Linkevičius
J. Grižas
V. Balink ienė
M. Savickiene
Ankštalienė M.
T. Drevinskiene
J. Matijošius
O. Grinkienė
D. Puronas
J. Komikas
T. Stasiu kaičia te
J. Miliauskas
A. Ludakas
J. Senkimas
J. R odom skis
A. Petraviči,us

J. Baublis
J. Gablanckienė
J. Inčuras
A. Bajorūnas
E. Dulkienė
I. Vaitiekaitis
M. Jievaltiene
A. Čeponis
D. Pažemis
A. H. Janonis
A. Malinauckienė
A. Budrienė
A. Bakauckįs
K. Pulokas
O. Venckūnienė
Tel. B. Monkevičaitė
J. Barkauskas
J. Jurgelionis
J. Sprindžius
S. Kaminskis
V. Pašakarnis
M. Pinkevičiene
D. Garnevičienė
A. šidlauckas
E. Kaunienė
A. AleksandraviČia
A. Monstavičicnė
S. Kiiheika
L. Kapalis
J. Malinauskiene
P. Jidikauskas
V. Bailienė
O. Babičiene
P. Stankaitienė
M. Nagaitienė
J. Kaušas...... ..............
O. Grudinskienč
J. Va Įskaitė
V. Venckaitė
P. Naujokas
M. Jasaitytė
O. Krumienei
M. Stankienė
M. Pakutinskis
A. KuzeviČia
O. šadbarienė
M. Balčius
J. Cibituke
J. Cvirkienė
U. Ncvardfliiskienė
J. Norvaišas
O. Barzdai tienė
J. čebatarauskienė
M. Bartkus
J. Steponas
D. BaLžekienė
R. Juškevičienė
A. A. PiejMdienei

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

4713 So. AahlaBi Av*.
arti 47-te« gatrte
Tolafonaa: Drmr 7M1
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Tai. Canal 65

LIETUVIS DAKTARAS

j Dr. J. Sarpalius
«

1424 So. Halsted St

B
B

Tat 10 Ud 12; 8 Od 5; 6 Iki 8.
Nedilioms 10 — 12.
Cyvenimo Tel. Yards 5098.

&BBBBBBBBBBBBBBBBBI

Tatephen* Y*rd*

Dr. M. Stupnicki

8107 S. Morgan SL Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki H ryte
ir auo 5 iM 8 vakar*

n Telephon* Yarda 1582

« DR. J. KULIS
«
24
I
Z

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHTRHHEAB
Gydo visokias Ijgas moterų,
kų ir vyrų. Specialiai gydo llmitanšia*, md** ir paalaptiagas vyrų ligas.
3259 So. Halsted St., ChicaRp.

HBBaBuaBBaoiBaBiumi
PRANEŠIMAS

Dr. M. T. StrikoFb įj

Lietuvy* Gydytojas ir Chlntrga*
Perkelia ofisų i People Teatrų
1616 W. 47 St^ TeL Boal. iįg
Valandos: 1 iki 8 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedil. 10 iki 12 ryte
Re*. 2914 W. 48rd StrMt
Nuo ryto iki pi*L
Talephone McKinley 868
T 11 įi.

..........

■! ,ii

j
5

r - —T-JW.

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

DR. S. BIEŽIS
•TDTTOJA8 ir CHIRUMAB
Ofisas: 2201 W. 22nd St, kampai
Leavitt St Phone Canal 6222. Vav
lando*: 1 iki 4 vai. vakare, nu* 7
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 8111
W. 42nd St Phona Lafayatta, 4988.
Valandos nuo 11 IH 19 diasaa.

Akiišerka M. Kataiuka
Patarnauju dienom ir naktimi* prie
gimdymo ir duodu patarimu meterims ir merginom*. AntraBaai
3388 So. Halsted St, Chieafe, D,
Phone: Bonlevard 4111.

Ofiae TeL McKinlay 78

DR. L H. GINDICH
DENTI8TA8
Mea sava darbų gvaraataoja*Ml
Kalbam* riša* Europiika* kalba*.
3804 8*. Kedrie Aveu, Chieaga, DL
Arti 88-th Street
•

Telefoną*—Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
•—Denthta*—-

DR. JOHN N. THORPE
lydytoja* Ir Chirurgas
1687 W. BĮ et. karnų. Marahfleld *v.
Valandas: iki 9 ryta,
S Dd
A ir nne 7 fld • vakare
TaL Prespeet 1157

telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietivys Dantistu
10811 S. Michigaa Av, Rosetari

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

(Felephons Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimą valandos nuo 8 iki
112 iš ryto ir nuo 7. iki 9 v. valį

8325 So, Halsted St, Chicago,

I
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LVTMUANIAM DAILY NKWS

Pnblished Daily «capt Sunday by
th« LithuaniaB K«ww Pub. (X* lae.

JBcHtar P. Grigaitis
1739 SO? HALSTED ST,
CHICAGO, ILLINOIS.
Telephone Roosevelt 8500

88.00
87.00
>8.00
8c

Subscription Ratas i
per year in Canada.
per year outside oi Chicago.
per year in Chicag*.
per copy.

Enterod as Second Clau Mattar
March 17th, 1914, et the Port Office
•f Chicago, III., undav the art ef
March 2nd, 1879,
Naujienos eina kasdien, UsHriaot
nedil dienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halstad SL, Chicago,
BĮ. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Iii

Subata, Kovo 26 <1., 1921

daba* yra gera proga “su
vesti rokundas” su ja*•— pa
gal taisyklę; mušk priešą
tada ,kai jisai yra silpniau

“Sovietų respublika, vi trejetą metų ir atnešė labai Apie laisvos prekybos įve
siškai paskendusi vidaus blogų pasekmių. Bolševikų dimą kitose srityse, išski
rekonstrukcijos darbe at valdžia buvo įvedus preky riant žemės ūkio produktus,
statymui savo ekonominio bos reguliavimą daugiausia kolkas dar negirdėt. Bet to

sias.

gyvenimo, neketina kištis tam, kad apsaugojus nuo ba se srityse turės įvykti tokia

Bet komunistai nepagal į vidujinius Amerikos rei
voja apie tai, kad, mėginda kalus, ir visos. Rusijos
mi šitokiam kritingam mo centralinis pildomasai ko
mente nuversti valdžią, jie mitetas šiuomi daro griež
dar hbiaus didina suirimą tą pareiškimą sulig to da
šalies,* kuri jau ir be to yra
lyko.”
be galo nuvarginta. Kada Čia turime prieš akis akyvisa kas bus’suardyta, tai 'Vą pavyzdį to, kaip ekono
žmonėms bus bloga gyventi, mija ima viršų ant ideologi
nežiūrint ar šalį valdys ko jos. Pagal bolševikų princi
munistai, buržujai, ar jun
pus ,kiekvienaą kompromi
keriai.
sas su buržuazija yra “smer-

do biednuosiųs miesto gy
ventojus, proletariatą. Bet
žemos valdiškos kainos sulai
kė ūkio produktų plaukimą
į miestus. Ažuot už pusdy
kę davę valdžiai savo grudus
ir gyvulius, ūkininkai ėmė
auginti jų tiktai tiek, kiek
jiems patiems reikia. Jie
ėmė siaurinti Savo ūkių dir
bimą. Miestai paliko be
maisto, gavo badą kęsti.
Kad turėjus kuo misti,
miesteičiai buvo priversti
arba pirkti maistą baisiai
augštomis kainomis iš slap
tų pirklių, spekuliantų, arba
keliaut sodžiun ir patiems
jieškot maisto pas ūkinin
kus.

telnas griekas”. Bet eko
Kailio' «
nominė Rusijos padėtis yra
Chicagoje — palte:
$8.00 mainymas.,
Metams
...... ..
tokia, kad be užsienio buržu
,4.50
Pusei metų
2.25
azijos kapitalų pagelbos ji
Trims minesiame
.1.75
Dviem m Įnertame
•Francijos komunistų va negali atsistoti ant kojų. To
, 1.00
Vernam minorini ,
das, Marcei Cachin, buvo dėl bolševikai, atidėję savo
Chicagoje —• per neMetajeal
Viena kopija
, ... ■ -...... 08 karštas patriotas didžiojo
Savaitei
18
principus į šalį, kriepiasi
Minorini ________________ _
75 karo laiku. Jisai važinėjo j
prie kapitalistinių valdžių ir
Suvienytose Valstijose M Chicagoj,
Italiją, kad prikalbinus tos prašo, kad jos leistų jiems Valdžia mėgino kovoti su
paltu:
Metams .
. .................
87.00
Pusei metų_____
«,«. —- 4^0 šalies socialistus agituot už daryt biznį su užsieniu.
tais blogumais, iš vienos pu
Trims minėdama
■ .......... 2.00 karą. Jisai važinėjo į Rusi
sės aštriai persekiodama
Dviem minėdama
————— 1-50
Vienam minėsiu! . , .
.75 ją, kad prikalbinus Kerens
spekuliantus, iš antros pusės
Rusijon grįžta
Lietuvon ir kitur uisieniueeei
kį
tęsti
karą
išvien
su
talki

(Atpiginta)
darydama rekvizicijas, su
Metams ________ 18.00 ninkais.
privatine
prekyba.
4.50
kariuomenės pagalba, so
Pusei metų _____
2.25
Trims mėnesiams
Po karo Cachin pavirto Oficialiame Rusijos Tele džiuje. Bet tai tiktai dar
Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakyme.
bolševikų šalininku ir ėmė grafo Agentūros pranešime pablogino dalykus. Juo aš
niekinti “socialpatriotus” ir skaitome:
triau buvo baudžiami speku
“oportunistus”.
liantai, tuo augštesnes kai
Lietuvoje vSl
“
Nesenai
pasibaigusis
Bavarijos komunistų va
nas jie lupo, norėdami atsi
liejasi kraujas.
Rusijos
kmunistų
partijos
dai, Otto Thomas ir Otto
imti ir už savo profesijos ri
suvažiavimas
nutarė,
kad,
ziką. Priverstinas-gi pro
Lenkai vėl užpuolė lietu Graf, buvo Scheidemann’o
tikslu paskatinti ūkinin duktų ėmimas iš ūkininkų,
vius: Želigowskio kariuome pasekėjai karo laiku ir uoliai
kus ir palengvinti jų pa rekvizicijos, šiuos dar lanė — širvintus, o reguliarė rėmė kaizerio valdžią. Bet
dėtį, kaipo laikina priemo biaus atgrasino nuo dirbi
lenkų armija — Druskinin paskui juodu permainė savo
nė, turi būt atsteigta lai mo savo ūkių.
kus. Tuo-gi tarpu nesenai “principus” ir patapo komu
svė prekybos atliekamais
buvo pranešta, kad lenkai nistų organo redaktoriais.
žemės ūkio produktais, ir Tuo budu vis labiaus didė
Šiandie
tuodu
vyru
stoja
sutikę rišti ginčus su Lietu
taip pat turi būt įvesta jo badas miestuose ir ūkio
va teisioginių derybų keliu. už tai, kad Bavarijos darbi
tam tikras ančdėlis vieton apleidimas sodžiuje. Pati
ninkai
susivienytų
su
buržu

Mes nepritarėme toms są
rekvizicijų. Tam bus rei bolševikų spauda šiandie
azine
jaunuomene
ir
pas

lygoms, kuriomis buvo pa
kalinga pravesti kai ku- pripažįsta, kad delei stokos
kelbtų
karą
talkininkams.
daryta sutartie apie derybų
kuriuos svarbius patvar maisto gyvenimas miestuo
Bet ar skiriasi nuo tų kovedimą su lenkais. Bet pakymus, idant padarius pa- se pasidarė nepakenčiamas.
luunUmo.
‘
‘
didvyrių?.,
lietu

•sirodė, kad lenkai net ir tos
stovesne Rusijos pinigų O apie ūkio padėtį ji paduo
Vabalas-Pruseika,
sutarties nesilaiko. Tik-ką viškas
da skaitlines, kurios rodo,
sistemą.”
kuris
keletą
metų
atgal
kvie

davę žodį, daugiaus nebe
kad ūkis Rusijoje eina prie
kariauti, jie vėl ėmė vartoti tė J. O. Sirvydą ir kun. J. Apie šitą Rusijos komuni galutino suirimo.
Pavyz
Tumą
bendradarbiaut
“
Lai

stų partijos nutarimą buvo džiui,
ginklą.
“Ekonomičeskaja
svei”, o šiandie statosi dides rašyta pirmiau kapitalisti
Žizn” (Ekonominis Gyveni
Tokiu pat apgavingu budu niu revoliucionierių, negu
nėje spaudoje, todėl buvo mas) lapkričio 7 d. 1920 m.
lenkai pernai prirengė Želi- Debsas ir Hilląuitas?;
galima abejot apie jo tikru išspausdino M. Kalinino, vi
gowskio įsiveržimą į Vilnių.
Visi jie maino savo kailius mą. Bet dabar abejoti nesos Rusijos centralinio pil
Išrodo, kad visa lenkų užsie pagal sezoną.
priseina, kadangi tatai pra domojo komiteto pirminin
nio politika yra viena žulineša oficialė sovietinės val ko, straipsnį, kuriame nuro
kovskijada.
Išsižada revoliuci džios telegrafo agentūra. doma, kad 1917 im. buvo
Užpulti Lietuvą lenkus
Taigi Rusijos komunistai 11.2% ūkininkų žemės neap
paskatino tą aplinkybė, kad nas propagandos.
jie padarė taiką su rusais.
Washingtono valdžia jau nutarė atsteigt laisvę preky dirbtos, b 1919 m. neapdirb
Pasiliuosavę nuo pavojaus iš gavo pasiūlymą iš Maskvos bos žemės ūkio produktais. tos ūkininkų žemės buvo jau
rytų, jie pasidarė nachališ- atnaujinti prekybos santy Telegramoje sakoma, kad 35.7%, t. y. daugiaus kaip
kesni.
kius su Rusija. Kad pakrei prekybos laisve busianti tik trečdalys.
pus prezidento Hardingo tai “atliekamiems” ūkio pro Tas pats sovietų organas
simpatiją savo pusėn, bolše duktams; bet tai yra pats nesenai rašė, kad šią žiemą
Bereikalingos
vikai savo atsišaukime į jį savaime suprantamas daly badauja ne mažiaus kaip
riaušes.
pasižada daugiaus nebeagi- kas, kurio ir minėti nereikė 20,000,000 ūkininkų centraliVokietijoje eina kruvina tuoti už nuvertimą šios ša- jo nutarime. Nes aišku nėje Rusijoje , upės Volgos
juk, kad ūkininkai kitokių srityje.
kova tarpe komunistų ir lies valdžios.
valdžios. Iš jos negali išeiti
Pirma Rusijos bolševikai, produktų ir negali pardavi Turint omenėje šituos
nieko gera. Komunistai var kaip žinia, skelbė, kad jų nėti, kaip tiktai tuos, kurie faktus, darosi aišku, kode!
giai laimės, nes jiems prita tikslas esąs sukelti revoliuci atlieka nuo jų suvartojimo. Rusijos komunistai, paga
ria tiktai mažuma darbinin ją prieš viso pasaulio kapi Pirmiaus Rusijos ūkinin lios, buvo priversti atsteigti
kų (daugių-daugiausia vie talistines valdžios, ir tuo tik kai, po bolševikų valdžia, ne laisvę prekybos ūkio pro
nas iš aštuonių). O jeigu jie slu jie stengėsi kiekvienoje turėjo teisės laisvai juos duktais. Savo nutarime jie
ir laimėtų ,tai pasekmė butų šalyje sutverti komunistines pardavinėti. Savo atlieka sako, kad ta priemonė bus
tiktai ta, kad talkininkų ar partijos ir pastatyt jas po mus produktus jie turėdavo įvesta, idant “paskatinti ūki
mijos, kurios jau yra įsiver- savo kontrole. Tas visų ša pristatyti į valdžios sandė ninkus (prie žemės dirbimo)
žusios į Vokietiją, ateitų ir lių komunistų susivienijimas lius, iš kur jie būdavo par ir palengvinti jų padėtį.”
sutriuškintų juos. Apsidir- po Maskvos kontrole vadi duodami tam tikromis, val Del svieto akių jie dar
bę-gi su komunistais, talki nasi “trečias Internaciona džios nustatytomis kaino kalba, kad tai esanti tiktai
“laikina priemonė”, bet ne
mis.
ninkai pastatytų Vokietijo las”.
je panašią valdžią, kaip Bet šito tikslo bolševi Bet valdžios nustatytosios gali būt jokios abejonės,
Vengrijoje (po komunistų kams teko išsižadėti. Norė kainos buvo labai žemos (ka kad, sykį atgavę prekybos
diktatūros puolimo).
dami atnaujinti prekybą su dangi pinigų vertė nuolatos laisvę, ūkininkai jau neleis
Klausimas tad: kam Vo kapitalistinėmis šalimis, jie puolė). Ūkininkams neap ją vėl panaikinti.
kietijos komunistai kelia ši buvo priversti duot joms žo simokėdavo atiduot tomis Kartu su prekybos suvar
dį, kad ta revoliucinė propa kainomis savo duoną ir mė žymo panaikinimu, nutarta
tas riaušes?
Jų tikslas, žinoma, yra nu ganda bus sustabdyta. To są, ir jie todėl arba visai ne- panaikinti ir rekvizicijas.
versti dabartinę .valdžią. Jie kį prižada jie jau davė An parduodavo valdžiai savo Tuo budu Rusijos ^ekono
fnato, kad Vokietijos valdžia glijos valdžiai. Ir dabar to produktų, arba parduodavo minė tvarka grįžta atgal
šioje valandoje randasi di- kį pat prižadą jie apsiima juos privatiniams spekulian prie buržuazinės sistemos.
džiausiam keblume, kuomet duoti ir Amerikos valdžiai, tams, kurie mokėdavo nepa Ir patys komunistai rūpina
si, kad ji padarytų Šitą
ją be pasigailėjimo spaudžia SaVo pasiūlyme Washingto- lyginamai brangiaus.
Šitokia padėtis tęsėsi per žingsnį.
talkninkai; ir jie mano, kad nui ie sako:
t

t
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Uždraudė veikti “strei
ku apdraudai”.
"Y*"

> •*

[Iš Federuotosios Presos]

New York. — Valstijos ap
draudę komisipnieriiiH Phillips, gavęs protestą nuo Ame
rikos Darbo Federacijos gene
ralinio organizatoriaus Frayne, uždraudė Employers* Mu
tual Insurance and Service .Go.
veikti Ncw Yoriko valstijoje.
Ta kompanija veikia 25 val
stijose ir apdraudžia samdy
tojus nuo streikų. Apdraudos
komisionierius rado, kati to
kios “streikų apdraiMlos” kom
panijos negali tegalintai gy
vuoti šioje valstijoje ir mokė
ti pašelpas. Kompanija kol
kas nustosianti veikti New
Yorko valstijoje, bet rengia
masi įnešti valstijos legislaturon bilių, kuris leistų gyvuo
ti tokioms streikų a]xlraudos
kompanijoms ir šioje valsti
joje.

kuoti žmonės dabar patruliuo
ja gatves naktimis.
čia yra trįs didelės krištalinių miltų kasyklos, kurių vie
na nesipriešina organizuotiems
darbininkams. Kitos dvi kasy
klos stovi uždarytos. Jos bu
vo atsigabenusios streiklaužių
iš Kent tieky, bet nieko nepelnė.

pat atmaina. Žemės ukiu
Rusijoje gyvena 90% žmo
nių. Jeigu jie bus privati
nių prekių gamintojų padė
tyje, tai prie tos tvarkos tu
DARBININKŲ VALDO
rės taikytis ir miestai —
MAM MIESTE.
amatai ir pramonė, ir taip
[Iš Federuotosios Presos]
pat įvesti prekybos laisvę.
Sydney, N. S. W., Austra
Privatinės prekybos grįži
lijoj. — Darbicčiams-socialismas Rusijon reikalauja ge
tams paėmus valdyti Sydney,
resnio pinigų sistemos su
vienatinę sostinę Australijoj,
tvarkymo. Ir Rusijos komu
kur mayoru yra darinėtis, jau
nistų suvažiavimas nutarė
pravesta daug
pagerinimų.
Vaisių trustas tapo suardytas,
šitoje srityje vykinti reikia
įvedus pardavinėjimą vaisių"
mas reformas. Komunistiš
gatvėse. Miestas įvedė apki ignorantai Amerikoje tū
draūdą nuo ugnies ir kitų nuo
las laikas atgal labai garsiai
stolių. Visuose namuose pri
šukavo apie tai, kad Rusijos
verstinai turi būti maudynės,
o ir kambarių dydis yra nu
bolševikai ketiną sugriaut
kapitalizmą, padarydami be Persekiojimas besiorga statytas taisyklėmis. Dabar ma
noma pradėti budavoti namus
vertės pinigus. Bet patys nizuojančiu darbininku. darbininkams.
Rusijos bolševikai dabar sar
Miesto darbininkai dirba 44
[Iš Federuotosios Presos]
ko, kad jų noras yra ne nai
j
kint pinigus, padarant juos Rosiclare, 111. — Vielos kri-.
be vertės”, o “padaryt pini Stalinių miltų (flour spar) kasykių savininkai naudoja nedo___ _____
gų sistemą pastovesne”.
rus senuosius budus, kad su-j z.
E s, Louis _
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KLAIDŲ PATAISYMAS.

Vakarykščiam
redakcijos
straipsnyje, “Ar Marksas pri
tarė terorui”, pirmosios špaltos gale atspausdinta toks sa
kinys: “Vae victis (Vargas per
galėtojams)”. Vietoje “perga
lėtojams” turėjo būti pergalėtiemsiems.
Antroje to paties straipsnio
špaltoje 21-je nuo apačios ei
lutėje atspausdinta: “beprotiš
kai skėtriojusių”. Vietoje “be
protiškai” turėjo būti patrio
tiškai.

Juodašimčių siautimas.
f

American

•"T f---------- ----

Legion

goveda vie

nus kalbėtojus Išvogė, kitus
sumušė ir išsmalavo.
[Iš Federuotosios Presos]

Minneapolis, Minu. — Čia
gauta žinių, kad American
Legion nariai ir biznieriai mie
stelyje Great Bend, Kansas,
užpuolė ir išmlavo Carl O.
Parsons, narį World War Veterans, J. O. Stevic, No/npartisan League laikraštininkų, ir
Peter Major, ūkininką. Tai
atsitiko po Nonpartisan Lea
gue (ūkininkų organizacijos)
prakalbų Ellinwood miestelyj.
Kiek pirmiau American Legion goveda, Dro. Nixon vado
vaujama, išvogė buvusį sena
torių J. R. Burton, jo pačią
ir Prof. Geo. Wilsoną, kurie
irgi turėjo kalbėti tame susi
rinkime. Kada atvyko kiti kal
bėtojai, jie patyrė apie tą iš
vogimą, ant greitųjų atlaikė
susirinkimą ir su dideliu bu
riu ūkininkų išvažiavo pas še
rifą j ieškoti išvogtųjų kalbė
tojų. Bet šerifas atsisakė pa
dėti jiems, ir jiems dar prisi
ėjo susiremti su govėdia biz
nierių. Paskui, kada ūkinin
kai išsiskirstė, govėda pasivi
jo minėtus kalbėtojus, sumu
šė ir nusigabenusi į laukus
dar juos išsmalavo.
North Dakotos senatorius
Ladd ir kongresmanas Sinclair
pareikalavo, kad Kansas guber
natorius Alton ištirtų tą užpuo
limą ant kalbėtojų. Kansas
ūkininkai gi delei to atsitiki
mo yra labai sujudę ir Lygos
veikimu yra labai susidomė
ję. Lyga gi ir toliau vos savo
organizatyvį darbą.

Darys aborcijas.
[Iš Federuotosios Presos]

StockhoJm. — Iš Maskvos
pranešama, kad Rusijos svei
katos komisaras, paskelbęs, jog
“reikalingos aborcijos” busią
daromos uždyką apskričių li
gonini Čiuosc. Bet jeigu dakta
rai darysią jas savo privati
nei naudai, jie busią baudžia
mi kalėjimu.

laikius darbininkus nuo dėji- Straipsnio negalime suvartoti
mosi prie Spar Mine Workers’ HašinCkite paprastų žinučių iš
Union. Kompanijos atsigabeno savo apielinkės.
mušeikas, išsprogdino darbi“Westvillės Lietuviams.”
ninku valdomų svetainę ir pri- Protestas reikia .dųštii’j ta lait
grųsino organizatoriams mirti- raštj, kuriame jus užgaunama
mi. jei jie neapleis miestelio, korespondencija buvo išspausBet nežiūrint viso to 400 ka- (|jnta.
sėjų prisidėjo prie unijos, ku-j1_______
,
rią nori sunaikinti bosai. ' •v
Ed. J. Garbine, Illinois Dar
bo Federacijos vice-prezklentas ir Charles Inman, organi
zatorius, kurie organizuoja šio
distrikto darbininkus, tapo prigrąsinti mirtimi, jei jie neap
leis miestelio. Vietos unijos
raštinė yra praktiškai apgulta
ir laiškai gaunami kitame mie
stelyje, Islizabethtovvn.
Tūlą

laiką

atgal
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Kazimieras Gugis
ADVOKATAS
Namu Ofitat

Mitalo Ofiaat

3323 S. Halstad St. 127 N. Dearborn SI.
Tel. Boulerard 1310

Tel. Central 4411

mas-

kuolų ir ginkluotų žmonių už
puolė ant viešnamio, kur gy
veno Garbine ir Inman ir pa
liepė jiems apleisti Rosiclare.
Kelias dienas vėliau ginkluota
ir maskuota govėda užpuolė
unijos susirinkimą ir paliepė
dviems darbininkų vadovams
apleisti miestelį ne vėliau kai])
iki vidurdienio sekamos dieuos ir niekad daugiau nebe- ■
gi’įšti. Govėdos vadai tada nu
ėjo pas George Whecler, kur
Garbine ir Inman gyveno ir
įsakė jam jų nelaikyti. Tečiaus
Garbine ir Inman tebėra mie
stelyje.

Už savaitės laiko po to ne
didelė svetainė, kurią valdo,
streikieriai, tapo išdinamituota.
Šerifas ir mayoras atsisakė
ginti kasėjus, duodami jiems
patarimą apleisti, Rosiclare ir
važiuoti į anglių kasyklas. Mas-.

DR. A. MONTVID
CHICAGO
Lietevie Gydytojas ir Chirurgai
25 East Washington St.
Marškai! Field Annee
18th f L Ruimas 1827
Telephone Central 8862
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta.

2121 North Weetern Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
X-Spinduliai. Phone Armitage 2010
Rezidencijos telef. Albany 8718

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re.
Nedaliomis pagal sutarime.
3261 So. Halated SU Chlcagn, IU.

J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvis Advokatas
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.
Phone Yards 1053
Dienomis: Room 518 — 155
N. Clark St.,
Tel. Randolph 8507.
------------------------------------------

Pamąstyk pirmiau apie sau
gumą! Tada atnešk savo taupimui pinigus šin tvirtan valstijinin Bankan.

Pinigus siunčiame Lietuvon
ir visas dalis svieto. Lai
vakortės ant visu
liniją.

Central Manufacturing
Distrlct Bank
1112 West 35th Street
Perviršis virš $6,000,000.00
VALSTIJINIS BANKAS
Atdara tik scredoj ir subatoj vakarais

NAUJIENOS, Chicago, III.

SuKattf, Kovo 26 d., 1921

Keis Dedasi Lietuvoj

LINKSMŲ VELYKŲ VELIJAM

Visiems musų kostumeriams ir l ėmėjam.
UNIVERSAL STATE BANK
Valdyba ir Direktoriai.

SUBAČIAUS STOTIS.
Subačiaus stoties ir apylin
kes jaunimas įkure švietimo
ir lavinimosi draugijėlę. Drau
gijėlė nepartinė. Jos tikslas
šviesti ir lavinti apylinkes žmo
nės Draugijos narių jau su
rengti 2 vakarai. Pirmame vai
dinta “Žiemos ledai”, antrame
“Svetimas dievas” ir “Jauna
vedžių naktis”. Pelnas iš va
karėlių buvo skiriamas drau
gijai. Pirmas vakarėlis davė
pelno 2(X) rub. Penki artistai
pradėjo kitus prikalbinėti iš
sidalinti sau pinigus, nežiūrint
į tai, kad buvo paskelbta, jog
| pelnas Dr-jos naudai skiria
mas. Galų gale jie atsiėmė da
lį vakarėlio pelno ir išsikrau
stė iš draugijos.

KAS TAUPO PINIGUS

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

Banko Tur
tas apie
$3,000,000.00
Capital and
Surplus
$250,000.00

PINIGAI LIETUVON

j

Geriausiai dabar pasiunčiami
Per šį Banką.
Gvarantuojame pristatymą.
Laivakortės tiesiai į Kauną $117.00.
LAIKINAI PINIGAI — MARKĖS NUPUOLĖ.
PASINAUDOKITE PROGA. PIRRITE
DRAFTUS ŠIANDIE.
Iš kitų miestų siųskite mums doleriais, o mes pasiųsime
Lietuvon auksinais sulig kurso.

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

Pinigai Pasiusti
Lietuvon
Per šį valstijinį Banką
Yra tenai pristatomi

Labai Greitai

ČIUŽENS STATE BANK
MELR0SE PARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
Bankas su Laikrodžiu
Męs kalbame Lietuviškai
Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po pi<
dėt, išskiriant, Subatomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki1 9 vakare.

CASE AND MARTIN CO.
Kepėjai

Connecticut Pajų ,
(Pieš)

Mus džiovintos slyvos yra prieš saulę džiovintos.
Reikalaukit Case & Martin’o
Užsisakyk šiandien ant rytojaus.

Antras vakarėlis pelno da
ve 170 rub. Iš pelno dalies li upirkta knygos ir išdalinta neturtingiems mokyklos vaikams.
Likusioji pelno dalis paskirta
knygynėliui. Knygos jau nu
pirktos. Jaunimas jas skaito ir
džiaugiasi, galėdamas susirinkRYGA, II. 15. — Latvijos
ti pasitarimui apie įvairius rei spauda labai įgailipi, jog 'San
kalus.
(“L. Uk”)
tarvė
nepripažino
Lietuvos
kartu su Latvija ir Estija de
KAIP LENKAI DARBUOJASI jure. Ypatingai pažymėtinas
VILNIAUS SRITYJE.
“Latvijos Kareivis” straipsnis,
vardintas “Lietuva ir de ju
“Liet. Ūkininkui” rašo:
Kalesninkuose, Lydos aps., re.” Jis rašo, kad Estijos ir
prieš Kalėdas lenkų žandarai Jitvijos interesai būtinai rei
uždarė lietuvių mokyklą, ku kalauja, kad jie dėl to turi vi
ri jau veikė 4 metus. Moky saip stengtis, kad Santarvė ir
toją areštavo ir nuvežė į Gar Lietuvą pripažintų.
diną. Iki tardymo sėdėjo ka
VILNIUS, II. 15. — “Vil
lėjime 10 dienų, štabas, jos by niaus” pranešimu, naujai iš
lą peržiūrėjęs, kaltės nerado ir rinktas Vilniuje Mokslo Drau
paleido. Mokyklos ir mokyto gijos Komitetas taip pasiskirsjos visas lietuviškas knygas ęs pareigas: pirmininkas dkonfiskavo.
'"T
ras J. Basanavičius; vice-pirVietoj lietuvių mokyklos ati mininkai — Mykolas Biržiška
darė lenkišką, bet vaikai į tą ir kun. N. Reinys; sekretorius
mokyklą nėjo. Tada milicija St. Naginskas; iždininkas kun.
prievarta suvarinėjo vaikus į J. Šepetys; knygininkas d-ras
mokyklą, nes, girdi, čionai (Len Jr. Augustaitis; nariai — J.
kija ir vaikai •■įĮ>rfva!o lenkiš Augevičius ir M. 'MikŠnys.
kai mokytis. Kada šituo reika
lu kreipėsi į Lydos aps. mo
kyklų inspektorių, tai jisai pa
sakė, kad Lydos aps. dabar
Kauno “Lietuva” rašo:
yra prijungtas prie Lenkijos
Kiprui Petrauskui, įkūrusiam
(Rzeczpospolitos), tai lietuvių
mokyklų steigti negalima. Gu Lietuvių operą, besirengiant iš
dų mokyklos pakol kenčiamos, važiuot į svečias šalis, vasario
bet jos turi prašyti spccialinių 14 d. Metropolio salėje lietuvių
visuomenė iškėlė jam pietus,
leidimų.
didelį trindėkodama
už
laukdaina
jį
vėl
są
ir
“Eltos” Žinios
pamatyti
Lietugreitai
vos žemėje. Svečių buvo [>er
[Paštu per Lietuvos Informacijų
70 žmonių nuo įvairių įstaigų;
Biurą Washingtone]
Pripažinimas Lietuvos de jure. dalyvavo ir keli ministeriai ir ki
KAUNAS, 11. 18. — Vasa ti valdžios atstovai su Dr. K.
rio 16 d. apsilankė pas Lietu Griniumi pryšaky.
vos Užsienių Ministcrį Latvi
Per pietus adv. P. Leonas vi
jos atstovas Bandrevičius ir suomenės vardu musų daininin
pareiškė žodžiu, kad jo Vy kui paskaitė tokį raštą.:
u
riausybė nutarusi pripažinti
Lietuvių Operos Kūrėjui KipLietuvą kaipo nepriklausomą rui Petrauskui
valstybę dc jure, ir be to įtei
Aušta aušrelė
kė atitinkamą raštą, Latvijos
į rūtų daržą,
Užsienių Reikalų Ministerio
teka saulelė
Majerovičiaus pasirašytą.
į lelijėlę.
štai to dokumento tekstas:
“Tamsta Ministeri: — rl ti
“Lietuva skambių ir melodin
riu garbę Tamstai pranešti, gų dainų šalis. Nerasime lietu
kad sutartinai su Steigiamojo vio, kuris nedainuotų bent vie
Seimo Pirmininko noru, Mi- no tėvų žemės dainų posmo, ku
nisterių Kabinetas nusprendė ris nepasakytų, jog jis yra ne
pripažinti Lietuvą de jure, kai kurios kitos žemės žmogus, bet
po laisvų nepriklausomą val lietuvis, kurio laukuose auga
stybę.
dievmedžiai ir smalingos pušys,
“Siųsdamas prie tos progos gludi kryžiai ir koplytėlės,
mano karščiausius linkėjimus
nuo putinėlių
Lietuvos Respublikai, aš rcišnuo šennuknūlių
pagiružiai raudoni,
draugingumas musų dviejų
tautų ateity dar daugiau su O sesių ir brolių pulkai dainomis
stiprės.
aiduoja. Dėlto nenuostabu, kad
“Latvių Valstybė griežtai mes nuo senų laikų esame gyvi
įsitikinusi, kad broliška latvių- ir reiškiame save pasauliui per
meną.
riausį pagrindą musų jaunų
“Lietuvio dainoje ligi šiol vi
soje platybėje augo tik patys
įsuverenumui sustiprinti. Tas lietuviai — mes dar tik žengiaidraugingumas, paremtas niu- me j žmonijos žinyną neši dai
sų

tritsą ir pajiegą medime I senus Ir naujus namus, taipgi

dirbtuvei. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Ine.
A. BARTKUS, Pres.

TeL Boulevard 1892.

RYGA, 11. 18. — Musų specialinio korespondento prane
šimu, Amerikos Maitinimo ad
ministracija paskyrė Kauno
vaikams 15,000 tonų ryžių.
VILNIUS, 11. 18. — “Vilenskoje Slovo” pranešimu, asme
nys, tyčia keliautieji reikalin
gųjų prekių kainas tikslu pa
sipelnyti, busią atiduodhnu ka
ro teismui.
*
KAUNAS, II. 15. — šian
dien, vasario 15 d, atvažiavo
iš Rygos į Kauną specialine
Latvijos Steigiamojo Seimo
delegacija, — Seimo atstovai
PctreviČius, Klivo, Antons.

-........................
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“Tulpių rūmai”.

DIDELIS BANKAS
ant Kampo
Uos ir Ashland Av.
Chicago, Illinois

ltl> W. 47th St

M e j e r o v i č i u s,
Užsienio Reikalų Ministeris.”
VILNIUS, 11. 18. — “Vilenskoje Slovo” pranešimu, Vil
niaus valdžia nutarusi, kad vi
sos Vilniaus įstaigos, gaunan
čios iš Komiteto vaikams šelp
ti produktus, vestų knygas len
kų kalba. Lietuvių ir žydų at
stovai protestavę prieš pana
šias priemones.

.......... -

PEOPLES = BANK

Chicago, I1L
r k-

m

įiesuhuižoino

noro

gyv<?nti

nos turtais, musų tautine melo-

nepriklausomai, leis mums ei di ja dar tik aiškėja, bet jau ima
ti pažangos ir gerovės keliu, žavėti muzikų pasaulį. Mes lau
siekiant musų bendro teisin
kiame ateinančio galingo muzi
gumo ir tikros laisvės idealo. ko, kuris sielos galybe persunktų
“Prašau priimti Tamsta, Mi- musų žmonių nepaliestas dainas
nisteri, mano aukščiausios pa
garbos žodžius.
(Tąsa seka ant 6-to puslp.).

KAPITALAS IR PERVIRŠIS

$245,000.00
TURTAS DAUGIAU

$2,000,000.00
Pirmutinis Lietuviškas Valstijinis Bankas Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd ir Leavitt St

SAUGUMAS JŪSŲ PINIGŲ UŽTIKRINTAS SAVAME VAL
DŽIOS BANKE.
Jeigu norite kad jūsų pinigai jums dirbtų pinigus, tai nelaikykite jų už
darę baksuose.. Padėkite visus savo pinigus ant taupymo knygutės.
Kad padėsite iki 5tai dienai bile vieno mėnesio, tai procentą gausite nuo
Imos dienos to mėnesio, kuriame pradėjai taupyti. Šiame banke galite, gauti
pirkti draftą, čekius ir išmainyti visų šalių pinigus pagal dienos kursą.

Greito Persiuntimo Pinigų Giminėms į Lietuvą užtikrinam
Banko Valand.: kasdieną nuo 9 v. lyto iki 4 v. po pietų, Utaminkais ir Subatomis iki 8:30 valandai vakare.

Greičiausiai Suteiksite Pagelto
Saviems Lietuvoje

*
Siųsdami pinigus per Lithuanian Sales Corporation (Lietuvių Prekybos Bendrovę) . Prie Lietu
vos atstatymo Ir jos piliečių būvio pagerinimo gali prisidėti Amerikos Lietuviai, siųsdami pinigų savo
giminėms ir pažystamiems. Per Lietuvių Prekybos Bendrovę 1920 metais Amerikiečiai pasiuntę sa
viems suviršs (25,000,000) dvidešimts penkis milionus auksinų.
Šiais metais ši Bendrovė pasiunčia Lietuvon kas mėnesis su viršum po penkis milionus (5,000,000) auksinų. Tas liudija, kad daugumas Amerikiečių jau suprato kas geriausia patarnauja persiunti
me pinigų Lietuvon.
Norėdamas pinigų | Lietuvą pasiųsti, siųskite per Lietuvių Prekybos Bendrovę, nes pigiau ir sau
giau nei viena kita agentūra pinigų į Lietuvą neiš siųs.
Persitikrinimui galite pabandyti per mus
pasiųsti pinigų Lietuvon.
Lietuvių Prekybos Bendrovė parduoda laivakortes ant visų laivų linijų važiuojantiems i Lietuvą ir
norintiems parsitraukti gimines iš Lietuvos.
Važiuodami Lietuvon nesivežkite savo pinigus su savinv. Kelionėje visoko gali atsitikti. Išsipirkite musų Bendrovėje perlaidų (draftą) ant tokios sumos, kokios norite ir parvažiavę Lietuvon, pini
gus tuojau gausite be jokių trukdymų iš musų Kauno Bankos.
Norėdami savo pinigus iš Amerikos į Lietuvą perkelti, tai geriausia ir saugiausia Lietuvoje ištaiga
Jusi) pinigams Lietuvių Prekybos Bendrovės Banka Kaune.
Jei nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės Šerų, kurie
dabar parduodami po $7.00 vienas.
Siųsdami pinigus, pirkdami laivakortes ir norėdami gauti daugiau žinių apie musų Bendrovę,
kreipitės šiuo adresu:

414 Broadway, Boston 27, Mass.
Chicagos apielinkės lietuviai, kreipkitės į musų
skyrių šiuo adresu:

Wilkes-Barre, Pa. apielinkės lietuviai, kreipkitės
į musų skyrius šiuo adresu:

Lithuanian Sales Corp.,

Lithuanian Sales Corp.,

3249 S. Halsted St.,
Telefonas: Yards 6062.

Chicago, III.

800 Savoj Theatre Bldg.,

Dabar NĖRA Jokios
Abejonės

Wilkes-Barre, Pa.

MORGICIAI
PASKOLOS

Pinigai nueina i Lietuvą labai gerai ir greitai. Dabar yra lai
kas, kol lietuviškų pinigų kursas žemas, pasiųsti savo giminėms
Paštu, Draftais arba Telegramų per astakomingą įstaigą.

Skolinu ir surandu paskolas
pirmiems ir antriems motgičiams.
Atperku ir pampinu mortgičius.
Atperku Įvairių kompanijų
žirus.

Liberty Land & Exchange Co.,
3301 So. Halsted Street,
Chicago, III.

KAZ.
GUG1S
Ofisas: 127 No. Dearoom st.

PARDUODAME IR LAIVAKORTES.

11 lubos.
Telefonas Central 4411

i

Ofisas atdarius kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Pagedėliais, Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis iki 9 vai. vak.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
TeL: Boulevard 6775

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios urvjžfcies paveikslus,

su-

lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge-

rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti
savo paveikslus gražiai padarytus tegul
kreipiasi i manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

31S0 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

Namai: 3323 So. Halsted st.
Telefonas: Drover 1510

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
Specialistas

vtSgh

Palengvins akių įtempimą, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotunio, skaudamą akių karšti, atitaiso
kreivas sulsin, nuima

so trumparegy8tę ir toliregyst^.

renka teisingai akinius. Visuose etr
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausia* klai
das. Speciali atyda atkreipiama i
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nedėldieuiais nuo 10 ryto iki 1 po piet
Ofisas 1553 W. 471 h SU kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

i

KTAVTUNVS. Chicago, HL

Subata, Kovo 26 d., 1921

■si migpj

Kas dedasi
Lietuvoj.

K-A

Salutaro Biterį
Salutaro Trajanka, Kraujo Valytoją,
Salutaro Arbatą

K-U-R-?

Visose gerose
Aptiekose visoj Amerikoj

K-A-D-A-?

Visada

K-A-I-P-?

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

SALUTARAS ?&UECM& 00.
1707 S. Hateted St. Phone Canal 6417

Chicago, III.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

H. LEIBOWITZ

Iš visų Amerikos lietuvių5
bendrovių rimčiausiai ir sek
(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)
mingiausiai biznį varo, tai
ir lietuvio dvasios kuriniais ati Lietuvos Amerikos Pramo
darytų naują muzikos pasaukines
”68 Bendrove
"enarove (Lithuanian
^iinųanun
PrnoiZ-a
w
American Tradiiig Co., arba
kaip kiti vadina “Baitimn.
čiurlionies, Sasnausko... muzi
kos kuriniai mažomis nuotrupo rėš Bendrovė”).
mis stovi prie lietuvio dainos ŠIOJI BENDROVĖ turi
visybės, nes nebuvo tautoje nei įsigijusi Lietuvoje prie AiDubisos
gyvosios prašvaistės, nei pakan riogalos ant upės
kamo susikaupimo savyje iš dai vandens jėgą, kuri tai jėga
nų turto auklėti amžinybės ki>- jau įkinkyta į sukimą, girnų
valcų, piklių, karšimą vilnų,
dikį.
“Šiandie kiti gandai skrenda, vėlimo milo; netrukus suk
kitos valandos eina ir kitos pajo
tos gyvenimo žygius remia. Mes

JŪSŲ BUVĘS SENAS
PRIETELIUS
PATARĖJAS
Dabar yra naujame biz
nyje visokios ryšies
INSURANCEAPDRAUDA
Valandos nuo 10 ryto
iki 8 vai. vak. kasdien.
3824 West 12th St.
Chicago, III.

sis ir verpimo mašinerija,
kuri jau baigiama
taisyti,

stovime troškimų ir pasiryžimų i Tariamasi su Airiogalos mie
saulės spinduliuose. Per musų steliu, kad su padaryta van
tautos kilantį Genijų aiškėja dens jėga elektra apšvietus
Lietuvos ateitis. Jeigu mes tu netik malūną ir visus prie jo
rėtume šių dienų politiką ir ne- įrengtus fabrikėlius, bet ir
turėtme meno, vargiai bau ga visą Airiogalos miestelį ap
elektros
lemputės.
lėtume pasakyti: “Mes gyvi!” švies
_ tarpu...........
..............
Tuo
dabar,........
matydami
taip Briaunos upės Dubisos jėga
plačiai pradėjusį augti meną, bus įkinkoma į daugelį nauypač tapyboje ir dainoj, mes vi- dingų Lietuvai mašinų.
.........
sa kuriamąja pajėga galime
su- ŠIOJI BENDROVĖ steišukti: “Mes gyvi amžiams!” Nes gia Lietuvoje medžių disti...... lecijos
fabriką,
kur dirbs įmenas yra atskira
tautos
min
tis — ji kyla laisva ir niekas vairios rūšies smalą dėl sto
jai kelio negali pastoti, ji lydi gų, kelių, medžio konservai,
tautos gyvenimą laimės ir nelai tepalams; tarpentiną, ang
mės dienomis ji gyvena ir tau lis, medžiospiritą ir tt.
tai mirus.
ŠIOJI BENDROVĖ sėk
“šiandieną gyvename pirmą mingai varo konstrukcijos
sias Lietuvių Operos dienas. Vel darbą; stato įvairius namus
tui ieškotume pirmtakunų, ku ir turi nejudinamos nuosa
rie butų jai skynę takus. Ji Ta- vybės Akrono mieste
virš
mistos, musų mylimasai Dai $300,000.00.
niau, svajonėje gimusi atėjo ne
jučiomis, tarytum gandas. At ŠIOS BENDROVĖS paėjo ir pasisakė norinti būti gy tarnavimu siunčiami pinigai Lietuvon yra ten greiva, graži ir amžina.
“Musų lietuvių visuomenė— čiausiai išmokami, kas at
matome ir jaučiame, jog pradė liekama su tėnaitinių atsto
tasai darbas yra didelių pajėgų vu tarpininkyste.
vaisius, naujas laimėjimas meno ŠIOS BENDROVĖS šerisrityje ir įtakingas musų auklė ninkai gauna 8 nuoš. divi
tojas. Mes žinome, jogTamstos dendų. Paskutiniai., dividenir Tamstos Bendradarbių stip čekiai buvo išsiunčiami va
riai sakomas meno žodis nežūna sario 15, 1921.
ŠIOS BENDROVĖS šė
—jisai, augdamas ir kildamas,
trai
parsiduoda
po $10.00.
pats sprendžia savo laimę.
i__ _____
_
“Atsiliepdami į pradėtąjį kil- Vienas asmuo gali pirkti iki
nų darbą šiuo sakome savo pasi- $10,000.00. Liberty Bondsai
ryžimą remti Jūsų mintį, šian- priimama pilna verte iki pu*
’’ dėkingoji
*
■” ”lietuvių
1 ' visuome sei užsirašomos sumos. Užsi
dien
nė praneša Tamstai, jog ji tvir rašant 10 Šerų moka pinigais
tai imasi statyti Lietuvos sosti $50.00 ir Liberty Bond gali
nėje Lietuvių Operos Vaidyklos duoti už $50.00, už ką išduo
Rumus, kuriuose laisvai ir galin dama $100.00 vertės 10 Šerų.
ŠIOS BENDROVĖS serai
gai skambės lietuvio daina.
yra visi vienos rųšies; visi
“Tevadinies jie

Serganti vy1 rai ir moterysj
kodėl kenčia
tė? Kam tai
eikvot laiką ii
pinigus be jo
kios naudos?
Neatsižvel
giant
kuomi
sergat, tai ga i
Ii būt negavi
mo atsakančių
gyduolių. Jei
matai, kad tau
nepagelbsti, at
eik ir matyk mane. Mano ilgas pa
tyrimas ir atydus tyrinėjimas kiek
vienos ligos, padaro mane galinčiu su
teikt geriausią gydymą ir sugrąžyt
tavo sveikatą. Mano modemiška labo
ratorija aprūpinta naujausiais gydy
mo aparatais. Pilnas ekzaminavimas,
radioskopiškas kaip ir bakteriologiškas nieko tau nekainuos. Neduok silp
nini savo sveikatą ir tuštint kišenių
nepaisant ant dalyko ir nekentčk dau

giau. Aš aplaikau rezultatą,
kitiems nepavyksta.

kuomet

DR. C. T. DONOHOE

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas

36 W. Randolph St. kampas
Dearborn St., 2 flioras, Delaware
Bldg., Roomai 200-201.
Chicago, III.

DR. B. M. ROSS
Specialistas
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo
užnuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis
privatinėmis ligomris.

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Nedaliomis: 10 A. M. iki 1 P. M.

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St.
Crilly Bnilding — ruimas 506. Imkite elevatorių
iki 5-tų lubų.,
Chicago, III.

DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedaliomis nuo 10 ryto iki
1 po piet. Utarninkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.
--------------
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JOKANTAS BROS.
Generalis Kontraktorius ir Reai Estate
3934 South Rockwell St., Chicago, III.
Phone Lafayettė, 5277

Budavojam mūrinius ir medinius, visokios mados naujus namus
—taisom ir perdirbant vsokius senus namus.
Perkam, parduodam ir mainom namus ant farmų ir ant lotų Chicagoj ir apiehnkėj. Parduodam namus ant lengvų išmokėjimų, taip,
kad rendu pati per kelius metus išmoka namą.
Mes savo darbą gvarantuojame.

Musų kostumeriai pilnai būna užganėdinti.

, *1*^

•, ■ ■

Serganti žmonės turi gauti geriausią pata
rimą. Kada kreipiesi prie daktaro, atiduodi į
jo rankas savo sveikatą ir ateities likimą, tad
turi eiti pas tokj, kuris turi ilgą patyrimą ir
atsargų gydymą, nes tik tokis gali suteikti tą,
kas yra reikalinga.
Jei kiti neišgydė, ateik pas mane. Mano ofi
se aplaikysi naudingą X-Ray bakteriologišką
ir anulytikališką ekzam šlavimą ir, jei aš apsiimsiu pataisyt tavo sveikatą ir tvirtumą, tad
sugrįžš tau, kaip busiu pasakęs.

DR. C. H. HAIR
39 So. State ir kampas Monroe,
12 flioras, ruimas 122,
Chicago, III.
Vai. 9 A. M. iki 8 P. M.
Ned. 10 A. M. iki 1 P. M.

gauna lygius uždarbius ir tu
ri lygius balsus. Siųsdami
Liberty bondsus ar pinigus
siųskite registruotame laiš
ke. Visais reikalais adresuo
kite:
Lithuanian American
Trading Co.,
112 No. Greene st.,
Baltimore, Md.

ateinie j juos musų sudėtinio me
no galia reiškiamos tautos dva
“MALT TONIC”
sios Genijus”.
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
šį adresą pasirašė visi dalyžmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
vautojai puotoje.
Pardavėja,
Kadangi Operos Rūmų fondas
FREDERICK BROS,
dabar jau pradėtas ir reikalingas
3700-10 S. Halsted St.
tam tikros globos, tai adv. P.
Tel.: Boulcvard 2538.
Leonas visuomenės vardu pa
Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.
reiškė, jog minimas fondas ]>avestas globoti L. Meno Kūrėjų
IR VĖL PAVASARIS
Draugijai, kuri savo iniciatyva
ATĖJO.
tam fondui globoti kviečianti vi
suomenės atstovų į fondo komi
Štai pavasaris ir vėl atėjo.
siją. L. Meno K. D-ja to kvie
timo negalinti atlikti ir netru Su juo ateina ir puikus žie
dų mėnesiai. Bet viskas tu
kus tatai padarysianti.
Per puotą pradžiai Tulpių Rū ri dvi pusi. Pavasario ligos
mams būva sudėta 288.700 auk taipgi sugrįžta, ypatingai
įvairus pilvo nesmagumai
sinų.
Paaiškėjus Tulpių Rūmų min romatiški skausmai ir t.t.
čiai, paremti tuč tuojau čia pažy Todėl kiekvienam yra rei
mėtomis sumomis, prasidėjo kal kalinga iškalno apsirūpinti
bos. Buvo reiškiama, jog mes geromis gyduolėmis, kaip
pakankamai esame gyvi menu, tai: Trinerio Karšiuoju Vy
jog musų visuomenė giliai meną nu, Trinerio Linimentu ir
jaučia, jog K. Petrauskas ir Is kitomis Trinerio pagelbin- j
panuos būdamas bus lietuvis ir gomis gyduolėmis. Iš visų i
jokia kita šalis jo neįstengs pri Suvienytų Valstijų kraštų
Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
traukti. Jis turi grįžti — jis ir ir Kanados musų kostume*
grįž pradėtojo darbo dirbti. Kal riai rašo mums apie gerumą
Kam be reikalo kentiti? Mano spe
cialia gydymo būdas iftgydf jau daug
bėjo šie asmens: Min. pir. Gri musų gyduolių. Ponia Anna1
įmonių nuo kaspiniuls kirmėles, kurie
nius, pul. Įeit. Ladyga, A. Kriš- Wilkosz rašo iš East Sel-'
buvo nebetekę vilties pasveikti
čiukaitis, K. Bielinis, F. Kirša, kirk, Man. Canada, Vasario.
Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
K. Germašovas, B. Sruoga, L. 13: “Per ištisus šešis metus,
nuo kitokios ligos; deltogi ir neilsiNoreika, kun. Tumas, M. Sleže aš kentėjau nuo įvairių pil
gydo.
vičius. ir k.
vo nesmagumų, vienok Tri
Kirmėles ženklai
Kipras Petrauskas davė naujo nerio Kartusis Vynas pra
žmonės serganti taja biauriu liga pa
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
kilimo ir Lietuvių visuomenė pa šalino viską”. Ponas S. J. !
jimu; jiems rodos, tartum kas j gerklę
siryžo pastatyti Operos Rumus, Molik iš South Amboy, N. J. J
kjla, vemt verčia, valgyt neturi noro,
kurių mintį taip karštai visi pa rašo: “Tikėkit man, aš jau
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutino.
rėmė. Reikia linkėti, kad tų Rū senai bučiau buvęs Abraomo (
Kaa tokių simptomų turi, tegul atei
mų mintis išsiplėtotų po visą sterblėj, jeigu ne Trinerio
na pas mane: išgydysiu visai trumpu
Lietuvą, o bendromis pastango Kartusis Vynas”. Jūsų aplaiku.
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip
mis mes greit juos galėsime iš tiekorius ir vaistų pardavė
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.
vysti aukštus, erdvius, šviesius, jas turi šias gyduoles. —
DR. DICKSON
rymančius saulėje ir ūkanose ir Joseph Triner Company,
1645 Weat 47th Street
glaudžiančius senas ir naujas 1333-45 So. Ashland Avė.,1
Tarp Manhfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. Lietuvos žemes dainas. —K.
Chicago, III.
Nedaliomis nuo 10 iki 12 diena.

South Side Beverage Co’s.
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IETUVIŲ BENDROVĖS.

Kaip
j ūsų Akįs
Ar esi nervuotu, kenti galvos
skaudėjimą, ar tomisto* akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet akai
tai, pailsta ak j s besiuvant, jei taip,
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris
suteiks tomistai geriausių patar
navimų.
Akių, Aasų, Nosies ir Gerklls
Ligos gydoma specialisto
. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So Ashland Ave^ Chicago,
kerti 18-tos gatvės; 3-čiog lubos
Kambarys 14-15-18-17
Viriai PLATT’8 Aptiekoa
Tėmykite mano paraių.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 rak.
Nedėliorois nuo 9 ryto iki 12 diao,

Chroniškos Ligos

Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 8o. Kedzie Avė-

Vai. 1—2; 7—9 po piet

i hemnatlzBfis ^ausph i
Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgilt,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nee skau
dėjimai naikina kūno
ir dažnai ant patalo
CAPSICO GOMPO
£tis lengvai pražaljjią viriminėtas ligas; mums šiandie dau-

Tel. Monro* 3804

DR. yy. F. jujlisz

SvednliUMMi Motera Ilgos ir Chirurgija

ĮMė MILVAUKEJ AVJL

pačtą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydytlea,
kaina 50 centų.

Justin Kulis
3159 So. Hiltlid St.

SOCIALDEMOKRATAS
Musų draugų laikraštis, leidžiamas Lie

tuvoj,— Kaune.
Kiekvienas darbininkas ir Naujienų
skaitytojas gali įsigyti Socialdemokratą savo
mieste nuo Naujienų platintojų-agentų.
Num. Kaina 5 centai.
Socialdemokratą privalėtų perskaityti
visi susipratusieji ir apsišvietusieji lietuviai
darbininkai.
Socialdemokratas labai nuosekliai gina
darbininkų reikalus Lietuvoj.
Socialdemokratas nurodo kokiais budais
darbininkai gali pagerinti savo būvi.
Socialdemokratas labai rūpestingai ap
dirba savo raštus.
Socialdemokratą skaitant galima apsi
šviesti.
Socialdemokratas taktingai nurodo val
džios klaidas ir kovoja su ja.
Socialdemokratą visuomet galima gauti
NAUJIENŲ OFISE,
1739 South Halsted Street,
Chicago, BĮ.

Cbl

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė

Hotelis
su 100 kambarių
Lankant musų pirtį, galima apsi
saugo t nuo sekančių ligų: Reumati>mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus,
inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Naujausiais musų Įtaisymus, gvarantuojame geriausią gydymą.
Moterų dienos tik Utarninkais
dieną ir naktį.
Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarainkus nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.

A. F. CZESNA,

1657 West 45-ta gatvė, Chicago, IR.
Telef. Boulsvard 4552

NEKENTfiK KOJŲ NESMAGUMŲ.
Vartok N. F. J.

Suteikia smagumą nuo visokių
skausmų kojose. Kainuoja visai ma
žai, užteks ilgai.
Vienas panaudojimas vertas visos
kainos. Parsiduoda visose vaistinėse.
DR. N. F. JOHNSON,
Kojų specialistas
7031 Wentworth Avė.
Tol.: Stewart 2511.

SubaU, Kovo 26 3., 1921

Esame vyriausiais užlaiky tojais
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Lietuviu Rateliuose
MONTVIDIENfiS MIRTIES
PAMINĖJIMAS.

DŽIOVINTU

JUODŲ
VYNUOGIŲ
Slyvų einančių nuo 30
iki 100.
Taipgi be sėklų razinkų.
(Sultana)
KARLODAIS AR
MAŽIAU

Telefonuokt arba ra
šykt klausdamas kai
nų.
F. E. NELLIS & CO.
111 W. So. Water St.,
Chicago,
F. E. Nellis Jr., Otto
Annoreno.

Paminėjimui Dr. A. Montvido nabasninkes žmonos, kuri
mirė 24 d. kovo 1919 m., ket
verge tapo parengta La Šalie
kotelyje vakarienė. Dalyvavo
kokios septynios dešimtys žmo
nių, lietuvių ir anglų. I)r. Montvido profesijos draugų ir šiaip
artimesnių pažįstamų.
Po vakarienės buvo progra
mas. Pirmiausia tapo atideng
tas nabašninkės paveikslas, ku
rį nupiešė iš jos fotografijos
žinomasai lietuvių dailininkas,
Jonas Šileika. Paskui buvo pasi kambinta keletas muzikos ga' balelių ant piano ir atlikta kej lėtas dainų solo. Iš solistų dauI ginusia pasižymėjo p. Karolis
Sarpalius, Unė Ba'lnekaitė, Ru
da uskaitė ir Rakauskaitė (pas
taroji tečiaus sakėsi esanti ne
prisirengus).
Vakarėlis užsitęsė iki po 12

Fanuos! Parmos!

b—----------------------------------------------- - -------------------------------------------------- J

Lietuviai juk iš prigimimo žemdirbiai,
pertai nevienas iš jus laukiate tik progos,
kad vėl sugrįžus ant žemės ir tapti neprigulmingu, savistoviu žmogum. Nevienam
iš jus miesto gyvenimas įgriso, norite per
mainos, tad paklausykit gero patarimo nuo
patyrusių žmonių, važiuokit ant farmos,
kur atgausit sveikatą, įsigysite neprigulmybę ir rasite užganėdinimą sau ir šeimynai.
Mes turime didžiausį pasirinkimą išdirbtų
ir ne išdirbtų farmų, nuo $12.50 ir augščiau
akrui. Užimantiems naujas žemes mes duo
dame pradžiai pagelbą ’ prasigyventi, taip
kad ir mažai pinigų turinti gali įsigyti farmą ir jos išmokėjimui duodame labai leng
vai išlygas. Pirmiems metams duodamė
stubą dykai. Žemė randasi geriausioj da
ly Wisconsino, garsioj Oneida County, auga
* viskas ką pasėji ar pasodinti. Yra tai grynai
lietuviška kolonija, kur yra ir grynai lie
tuviais apgyventas miestelis, kur pastorius
Lietuvis, kur visi bizniai lietuviški. Tai
didžiausia Lietuvių Ūkininkų kolonija
Amerikoj. Smulkesnių žinių kreipkitės pas

Liberty Land & InvestmentCo.
3301 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Telephone: Boulevard 6775

Mandagiam Apsiėjimui
Visokiuose užrubežinių dalykų reikaluose, kreipkitės į

INDEPENDENCE STATE BANK
Member Federal Reserve System

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

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

Sankrova įvairumų
Aprėdalų, lalkrodžių-Uikrodėlių,
žiedų ir auksinių daiktų; gramofonu,
LŽA \
rekordų visose kalbose; armonikų ir
-g)
kitokiu muzikaliu instrumentų: britvų,
\W- ę//
peilių ir kitokių naudingų daiktu..
čia sutaisoma viskas, kas reikia, o ypač muzika
liai instrumentai.

vai. nakties, šitokį paminėjimą
Dr. Montvidas rengė ir perei
tais metais.

lasiškos ir Tarkiškot
12th STREET
TeL Kedzia 8902.

3514-16 W. 12th St
Arti St. Loaii Ava.
CHICAGO, ILL.

Chicago, III,

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoju Dykai

Pavasario gėlių paroda.

Byto, Velykų dieną, Garfield
Parko konservatorijoj atsida
ro didelė pavasario gėlių pa
roda, kuri tęsis iki balandžio
10 dienos. Lankytojams paroda
bus atdara kasdien nuo 8 v.
ryto iki 10 v. vak. Išstatyta
viso 12,867 kelmų žydinčių au
galų, tarp kurių yra didžiau
sios kolekcijos, ypatingai Ve
lykinių lelijų, narcizų, tulpių,
konvalijų etc.

Mf. SHIMKUS

Lietuvis pardavėjas

Užvakar vakare E. C. Bakerienės, Armour & Co. šulo
pačios,
atėmė šešis
žiedus
$7,000 vertės prie jos namų.
Jinai viena namon grįždama
bijojo, kad kas nors ją neuž
pultų pamatęs deimantus ant
pirštų, tai nusimauste žiedus ir
susidėjo į rankinį savo krep
šelį. Bet priėjus prie savo na
mų rakto bejieškant, priėjo
prie jos augštas vyras ir ištrau
kęs krepšelį iš jos rankų nu
bėgo. Kaimynai matė bėgantį
vagį, bet vagies nesugavo.
Jaunuoveidžiai kalėjime.

Joscph Davis, ex-kareivis, ir
jo jaunavedė Gladys Empey,
15 metų mergaitė, uždaryti
kalėjime. Mergaitės tėvai juodu
užvakar areštavo.

Raiste
Kuris turi pripildyti vyriškų drapanų skyrių
visų saavitę.
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DR. M. HERZMAN

jausios ma-
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čysti vilnoniai rankų darbo siutai—
daugelis šilkiniais pamušalais

//Įl

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviam’s žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1835 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo G iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
Telephonai J 8110 arba 367
j Naktimis: Drexel
( 950 - Drover 4136
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

sezono

Mums pasisekė nupirkti drabužius vienos Chicago krautu
v5s> daugybę augštos rųšies siutų, tikrai už pusę kainos.
Išlyga musų pirkime buvo, kad neminėtume išdirbėjo vardo musų skelbimuose, bet labells yra ant kiekvieno drabužio, ir
kuomet tamistos pamatysite, persitikrinsit, kad tie siutai yru
siūlomi už kuiną, ištikrųjų žemesnę, nei kainavo materijolas.
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Sezono labai pageidaujamos mados, šviesių ir tamsių. Lal’a* PuikU«
ir tamsus, suktiniai priskaitomi. Reguliariai
fį&Į
/Sol
** liktiems mados. Kelinės su pritaikintu diržu.
UĮP
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DR. C. K. KLIAUGA
DENT1STAS

1821 So. Halsted St„ Chicago, III.
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257

EXTRA NEPAPRASTA PROGA EXTRA!

Tiktai

štai kur stebėtina proga pirkti augštos rųšies vietrolą pigiau,
nei išdirbimas jos kainuoja.
Mes astovaujame phonographų išdirbysčių Suv. Valst. ir vie
na iš didžiausių wholesalerių phonogrRphu Chicago.
Kodėl mokėti augštas kainas arba pirkti iš “Storage Ilouse”,
kuomet gali gaut pirkti didelį brand naują gvarantuotą vietrolą
tiesiai iš mus, vertė retail kainuoja iki $200 tiktai už $35.00 ir duo
sime veltui su kiekviena mašina 26 rekordus, 3Z)0 adatų ir deimanto
adatą.
Pamąstyk pats, kiekviena vietrolą visiškai gvarantuotą ant
dešimts metų ir gali pasirinkti iš 100 skirtingų rųšių.
Apsimokės tamistai apsilankyti, nepaisant kur gyventum, nes
Šioji yra tikra proga visam gyvenime ir tamistai nereikėtų pra
leisti jos.
Taipgi, mes turime ant rankų apie 20 augštos rųšies vėliausios
mados seklyčiai setų, tikros odos ir Tapestry, kuriuos musų dirbtu
vė prisakė mums parduot už bile kainą, nes jiems reikia pinigų.
Nepaisant ką darysi, mes patariame nepraleisti Šios progos.
Pristatome veltui į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi 50
mylių nuo Chicagos. Liberty Bondsai priimami.
Atdara kiekvieną vakarą iki 9 vai. Savaitdieniais nuo 10 ryto
iki 4 po pietų.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare,
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL

Tiktai

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos

National Factories Outlet Co.

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:

Dirbtuvės atstovai.

2023 So. Ashland Avė., .kampas 21-os gatvės
Severos dydiioles užlaiko
Šeimynos sveikata.

Isivalykite savą kraują.
Siunčiame pinigus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.
Inšuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.

Parduodame namus, sko
liname pinigus.

Uždavinys No. 3.
P. V. Ascila mano, kad šis jo už
davinys ne vienam* busiąs kietas rie
šutas perkąsti. Nagi pamėginkite:
Trys keleiviai užėjo gaspadon ir
840 W. 33rd St,
laprašė šeimininkus išvirt jiems kiau
linių.
Kol šeimininkė virė, jie, bū
Yards 2790
■
dami pavargę, sumigo. Išvirus kiau
linius šeimininkė padėjo ant stalo,
svečių nekeldama. Vienas keleivių
jabudęs, bet nenorėdamas kitų ža
dinti, atsiskaitė sau vienų trečdalį
ciaušinių, suvalgo ir nuėjo vėl gulti.
Atsikėlė antras ir, manydamas, kad
,is pirmutinis, padarė tų patį. Tre
čias vėl taip pat pasielgė. Kati paš
tui visi trys atsikėlė kartu, jie liku už padėtus pinigus, jeigu pirksi musų
sius kiaušinius pasidalino po lygių rekomend u oj am u s, u žt ik vintu s
Kiek šeimininke buvo išvirus kiau
Pirmo Morgečio
šinių ir po kiek kiekvienas keleivis
Aukso Bondsus
jų suvalgė?
Procentai išmokami du kartu i metus
bile vienoj bankoj.
Atsakymas į Uždavinį No. 2.
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti
A turėjo 3, o B — 5 avis.
ir lengvais išmokėjimais.
Teisingus
atsakynvus
atsiuntė:
Grušiutė Eugenija (bet, davusi tei Perkame, parduodame, mainome ir
singą atsakymą, ta panelė sako, kad duodame informacijas apie įvairių
“lygiai galima pavartoti ir antra komp. šorus.______________________
tiek: vienas 5, antras 7.” (No, you
can’tl), J. M., Karalius Jos. A., MešKreipkitės * i lietuvių įstaigą.
kienas J., MiČiuliutė Elena, Skodžius
Peoples Investment Co.
P., Su-vič T., Beinors J., Misiūnas J.,
220 S. State st.
Room 1422
Shvedas L., Tilusis M., Tyzenhavvz
Tel.
Harrison
2024
Chicago, III.
St., V. G., Virka K., Baranauskas
Kasdien ir nedėliomis nuo 12 iki 3
Stan., Kachinskas J., Simonaitis Tipo piet.
Nors vardų tų, kur atsiuntė klai
dingus atsakymus, nededame, bet pa
žymėsime Čia vieną, kurs manosi esąs
labai smart: K J. atradęs, kad “A
turėjo 1 avf, o B turėjo 2 avis“, deda
šitokią pastabą: “šiuomi turiu pasa
kyt tamstai, kad tas uždavinys visai

Gausi U Ir 8s

T Uždavinį No. 1 dar iš tolimesnių
vietų atsiuntė teisingų atsakymų:
Elena Vm-., Pittsburgh, Pa.; A. Luk
šys, Bridgeport, Conn., V. Tyla, Philanda, Pa.; St. Žukauskas, Kingston,
Pa., Martinaitis Ign., Black Eagle,
Mont.

Visos nau

Pradedant
nuo Panedello, iŠpąrdavimas vi
sų savaitę.

Po 30 metų susirado.

IIarry Ilammond ir jo sesuo
Lucille veik trisdešimts metų
Chicagojc Išgyveno ir viens ki
to nežinojo. Hammondo tėvai
buvo biedni, tad savo vaikutį
atidavė į našlaičių prieglaudą,
o dukterį pasiliko su savim.
Paskui mažą vaikutį paėmė
tūla šeimyna auginti, bet neil
gai augino — atidavė kitiems.
Gabaus 'Maimnondai paėmė
vaiką ir užaugino. Taipgi jam
davė ir savo j>avardę, nes po
tėvų jo pavardė yra Frazier.
Harry vėliau - reikalavo Hammondų jam pasakyti,, kas tik
rieji jo tėvai buvo, bet Hammondai nesakė. O tikrieji tė
vai taipgi negalėjo jo surasti,
kuomet jo pavarde tapo
pa
rankas
jis
teista ir per kelias
Tik praeitą
buvo perleistas
iėtnyčią advokatai juodu su
vedė dėl turto klausimo.

—Gyvenimas yra
tuščias, kada pranyksta regėjimas.
Mes
Ophthalmometer. Ypatinga doma atw
kreipiame į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dienų.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 St.
Telephone Yards 4317
Boulevard 6487

Ypatingas Išpardavimas! Vyrams Siutų

Atėmė žiedus

K PIKELIS

1907 So. Halsted St.,

Dr. A. R. Blumeiithal

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

everas
Blodal
(pirmiau vadintas Severo Kraujo
valytais) yra tam tikras atmainų
padarus vaistas, kuris duos nau
dingą atmainą, teip reikalingą jusu
systemė. Pagelbės sutaisymu nenaturališko stovį irgelbes regulavi
nie organizmo. Tikras vaistas dėl
gydymo odos išmetimu. Prekė
$1.28. Aptiekuose.
W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Chicagos ir apielinkes lietuviams, kad
Lietuvių Tautos Katalikų bažnyčioj,
kuri randasi ant kampo 35-os gav. ir
S. Union Avė. įvyks specialės Vely
kines pamaldos.
Mišparai suimtoj ant 8 vai. vak.
Prisikėlimas nedėlios rytą, ant 5:30.
Suma 11:00 vai. pirm pietų.
Linkėdamas
visiems
lietuviams
linksmų ALLELIUJA
VYSK. MICKEVIČIUS.

Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

DR. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis gydytojas, Chirurgai
Akušeres
8203 So. Halsted St., Chicago.

Valandos: 10-12 ▼. r., 1-41. 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

Į IR Iš LIETUVOS

du ir daugiau išplaukimų kas savaiti
tiesioginiais laivais į ir iš ANTWERPO, KARVE ir ANGLIJOS, turi
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
LIETUVOS MIESTAIS.
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles
kambaryj.
Atsikvięskit savo gimines bei drau
Siunčiant atsakymus ir naujus už gus įpusų ' dideliais, greitais laivais.
davinius žaislui, atsakymų reikia ra
Atsmaukite prie' artimiausio laiva
šyt ant vieno poperėlio, o siūlomų už korčių agento, arba ;
davinį ant kito atskiro poperio lakšto.
THE CANADIAN PACIFIC
Visados reikia rašyt ant vienos po
perlo pusės. Su kiekvienu uždaviniu OCEAN SERVICES, LIMITED.
reikia kartu ir jo išrišimas atsiųsti. 40 N. Dearborn St.; Chicago, III.
Ant konverto visados pažymėlcite
“Žaislui”.
“žaislo” vedėjas.

PAšPORTAI

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

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

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

EXTRA DIDELIS
IŠPARDAVIMAS.

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

Chleage, IU.

■
■
■
■

Praktikuoja 29 metai
Ofisas *
3149 S. Morgan St, kertė 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8
vakare. Nedėliomis nuo 9—2
po piet.
Telephone Yards 687

S. Gordoii
1415 S. Halsted St

■
■
P
■

Tel. Boulevard 2160
Gydytojas ir Chirurgas
VALANJX)S: 9—12 ryto
2-—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, III.
Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence 'Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.
Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
LIETUVIS DENT1STAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.
Valandos: 9:3O ryto iki 12 dienų,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Tel. Pullmsn 842

Tikros odos

|

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■T

Tel. Canal 5888

Abi pušiai dėvėjami overkotai, kurie parsidavinėjo po $75.T/Pillnaa
00, $85.00 ir $100.00 Mieros nuo
86 iki 46. Tamistos pasirinkime
už $30.00.
Vyrams ir vaikinams pavasari
Ttirfi styrimų niai siutai, po $15.00 iki $45.00.
heterų U imi ntAtdara vakarais iki 8 yW.»
priMuputintai
rfa Hgon« Ir IridiNedėldieniais
M laika »£«•*.
10929 8. Stata Sta

J DR. G. M. GLASER 5

Siunčiam pinigus Lietuvon
telegrafiškai1 Parduodame
laivakortes ant visų portą
stačiai į Lietuvą be persė
dimo.

MSfl
AKUSERKA
A.SHUSHO

/ Jam

o vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai
valandos ryto iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexel 2880

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30
iki 8:30 vak.

Tel. Austin 737

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir
vėl tęs savo praktikavimų po No.
5208 W. Harrison St. " \

Valandos: S-,42 kasdieną ir 6—.
vakare išskiriant nedėldienius.

NAUJIENOS, Chicago, IBL ____________________________________ '_____
PRANEŠIMAS

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ
REIKIA merginos ar moters
namų darbui.
MRS. A. A. ŠLAKIS,
6733 Crandon Avė.
Tel. Hyde Park 3395.

Šiuo
pranešu,
kad
aš
jau nuo senai patarnauju kuogeriausiai ir pigiausiai. Prista
tau anglis, medžius, ledą. Perkraustaus rakandus. Darbą at
lieku atsakančiai ir gvarantuoju.
Darbą apsiimu Chicagoj ir apielinkčse, nes turiu visokio didžio
trokų. Galite kreiptis visada,
dieną ir naktį. Tikrinu, kad bu
site užganėdinti mano darbu.

REIKIA moteries ar merginos
namų darbui vaikus prižiūrėti.
Algos sutarimas ant vietos.
P. PIKTURNA,
5323 Shields Avė., 1 fl. iš užpak.
REIKIA mergaitės prižiūrėjimui
namo ir kūdikio. Geras darbas tin
kamai ypatai. Turi būt patyrus ir
su rekomendacija.
3152 W. 12 St.
REIKIA merginos

abelnam namų

darbui; 8 šeimynoje, geras namas.
WM. DAMBRAUSKIS,
H. GOLDBERG,
817 W. 34 St,
Chicago, III.
1414 Independence Blvd.
Phone Boulevard 9336
REIKIA moterų ir merginų
šilkinių lempoms shades dirbti.
DARBININKŲ ŽINIAI.
Gera mokestis, nuolatinis dar
bas patyrusioms.
Kad aš T. J. Kučinskas tyrinėju ir R1NDSBERGER
MANUFACsutvarkau pasiskundimus sužeidi
TURING CO.,
muose kasyklose, dirbtuvėse ir tt.
visose Suvienytose Valstijose.
1323 S. Michigan Avė.
Kad turiu expertą legališkiems da

lykų atlikimams visose Suv. Valsti
jose. Ir reikale į teismą eiti.
REIKIA apysenės moteries prižiū
Esu sąryšyj su advokatu Harold O. rėjimai mažos mergaitės, prie mažos
Mulks, Room 111,
šeimynos. Užmokestį susitaikinsime.
Harris T rust Bldg.,
Atsišaukite:
111 W. Monroe St.,
1835 W. North Avė. Chicago.
Chicago, III.
2 lubos iš užpakalio.

Pranešimai
4-to Wardo Liet. Politikos ir Pa
šalpos Kliubas rengia Velykose, tai
gi nedėlioj, kovo 27, gražų vakarą
Mildos salėj. Bus teatras, koncertas
ir paskui šokiai. Pradžia kaip 6 vai.
vak. Nuoširdžiai kviečiame visus
kliubieėius taipjau ir publiką gausiai
atsilankyti.... — M. M. Yuodis, prez.
M. X. Mockaus prakalbos bus suba
toj, kovo 26 d., 7:80 vai., vak., Mil
dos svet., 3138 So. Halsted str., temo
je: “Prisikėlimas Jėzaus Kristaus“.
Kviečia gausiai atsilankyti.
—L. L. F. 1 kp. Komitetas:
L. S'. S. VIII Rajono centralinio ko
miteto susirinkimas, įvyks panedėly,
kovo 28 d., 7:30 vai. vak., Naujienų
name.
»
C. K. nariai malonėkite susirinkti
pažymėtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų apsvarstyti.
— J. J. Čeponis, sekr.

Dr-tė Adomo ir Jievos laikys mė
nesini savo susirinkimų nedalioj, ko
vo 27 d., 2:00 vai. po piet., McKinley
Park svet. Visi nariai pribukite lai
ku. — Pr. Raštininkas.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI

RAKANDAI

NAMALŽEME

NAMALŽEME

PIRK JUOS
DABAR

PARDAVIMUI krautuvė ir 4—6
kambarių namas, 544 W. 43 St. Kai
na $8,000.00, išmokėjimais. Kreipki
tės prio savininkės
MRS. SCHECK
7541 Wentworth Avė.
Phone Stewart 1979.

Rakandai pigiai — Bargenas.
Eidamas iš biznio, parduodu rakan
dus likusius ant mano rankų už pa
taisymo lėšas. Duefolds, seklyčiai
setai, kėdės, ir taip visokį rakandai.
Atsišaukite Subatoj nuo 1 iki 5 vai.
vak.
8802 So. Halsted St.

PARSli)UODA labai pigiai 4 pa
gyvenimų, po 5 ir 6 kambarius, nau
jas mūrinis namas, kietmedžio tri
mingai, vanos, elektra ir karštu van
deniu apšildomas. Rendos neša $1,600
metams, didelis lotas 30x125 pėdų,
gražioj vietoj ant South Side. šian
dien tokio namo nepabudavotumėt nė
už $20,000. Greitu laiku parsiduoda
tik už $18,000, pusę reikia įmokėt
“cash”. Pardavimo priežastis — savi
ninkas turi išvažiuoti į kitą miestą.
Atsišaukite pas
J Zacker, 8801 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai graži rezi
dencija, mūrinė, 9 kambarių, kieto
medžio, trimingai vana, garu apšldoma, cemento beismentas, didelis lotas
75x165 pėdų. Puikiai medžiais apaugią, visokių kvietkų apsodinta. Aptver
ta visas aplinkui, didelis vištininkas
labai puiki vieta, kas myli nuošaliai
miesto gyventi apie Roselandą ir 95tos gatvės. Greitu laiku parduodama
tik už $7,500.00, pusę cash reikia įmo
kei. Atsišaukite pas J. Zacker.
3301 So. Halsted St.

ATDARA
DIENOMS,
VAKARAIS, ’
SAVAITDIENIAIS.
SPECIALIS
IŠPARDAVIMAS
VARTOTŲ KARŲ

Pardavimui ant išmokėjimo
Iš 100 kaių pasirinkimas

ROADSTERS
5 PASAŽIERIŲ TOURING
7 PASAŽIERIŲ TOURING
COUPES
SEDANS
KARAI ŽIEMINIAIS ŠONAIS
DIDELIO ĮVAIRUMO
Scripps-Booth
Westcott
Franklin
Studebaker
Overland
National
Buick
Velie
Chalmers
Maxwell
Paige
Oldsmobile
Chevrolet
Fords

1920 Hudson
Dixie Flyer
Tempiat (Cal.
Top)
Cale
Drexel
Dodges
Apperson
Wiflys-Knight
Marmon
Briscoe
Reo
Stephens
King 8

MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ
PLANAS
Mėnesinis
Įmokėt
Kaina
mokestis
Karo
$75.00
$25.00
$200.00
100.00
30.00
300.00
175.00
85.00
400.00
1
. -.ALUJ JL-JL?.
L JI—L. J !!l J2.SLL .'JU
200.00
40.00
500.00
REIKIA DARBININKŲ
45.00
200.00
600.00
250.00
50.00
700.00
VYRŲ
300.00
55.00
800.00
350.00
60.00
900.00
400.00
65.00
1,000.00
Augščiau apkainuoti karai
REIKIA šilkinių lempoms shaProporcijoj
des darbinkių. Gera mokestis, Nei mortgage nerokuojame
nuolatinis darbas patyrusioms Nei Brokeragc
Nei notary mokestis
darbininkėms.
Nei freitų apmokėt
Nei taksų mokėt
Paveikslai veltui
Atsišaukite
Pakeisk savo seną karą
Tamstos
senas karas (ne senes
RINSBERGER MANUFACnio kaip 1912) imamas mainais arba
TURING CO..
priskaitomas kaipo dalinis cash mo
kėjimas.
1323 So. Michigan Avė.
Visi perdirbti Mitchell karai lygiai
gvarantuojami kaip ir nauji.
Parduodami karai ant laiko. Pirk
1 dabar, o atsiimt gali pavasary. Nieko
REIKALAUJAME AGENTŲ
nerokuojame už palaikymą.
Atliekamu laiku tamsta gali užsi
dirbti po $60.00 ir daugiau į savaitę.
Užsiėmimas smagus. Patyrimo agentavime nereikia.
KAMBARIAI
220 S. State st., Ruimas 1422. Chicago DU PARDAVOJIMUI
2328
2334
Michigan Avė.
Michigan Avė. j
REIKALAUJU
darbininko Perdirbti karai parduodami abiejose j
vietose.
U
»r

MITCHELL

ant farmos, atsišaukite po nu
meriu
J. F. RADZIUS,
668 W. 18th St.

PARDAVIMUI saliunas. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų ir gerai ei
na; visokių tautų apgyventoj vietoj,
prie didelių dirbtuvių. Taipgi, pietus
galima duoti. Kampinis namas, 35 ir
Asnland, 3457 So. Ashland avė. Par
davimo priežastis, savininkas turi du
bizniu.

PARDAVIMUI laikrodėlių krautu
vė. Biznis išdirbtas per 12 metų. Par
duosiu greit ir pigiai, nes važiuoju į
Lietuvą. Taipgi bus išpardavimas.
A. R. BETAUT
1652 W. 47 St.
Saliunas ant Pardavimo.
Pardavimui saliunas, biznis labai ge
ras ir vieta nepaprastai graži, prie
pat Kensington stoties ir Pullman ša
pų. Priežastj pardavimo sužinosite
ant vietos, Atsišaukite tuojaus.
410 E. J15th St., kampas Front Avė.
Kensington.

PARDAVIMUI saliunas pigiai
6456 So. State St.
Tel.: Wentworth 5913.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių ir lenkų tirštai apgyventoj
vietoj. Pirmos kleso? vieta.
Pardavimo priežastį patirsite
ant vietos.
3404 S. Morgan St.

RAKANDŲ BARGENAS
Pirma negu pirkisit rakandus, atei
kite ir persitikrinkite musų dideliame
pasulijime. $200 saiza tikras mahagony fonografas, su dviem sprenžinom,
grajija visokius rekordus, pilnai gvarantuotas, parsiduoda tik už $55 su
rekordais ir deimantine adata. Ra
šomasis stalelis $25. Taipgi gražus
Player pianas. Vėliausios mados parlor (fruntinės) setas. Valgomojo kam
bario setas, miegamojo (bedroom) se
tas, karpetai (kaurai) ir ant grin
dų pastatomą lempą, etc., visi kaip
nauji. Parsiduos jums prienamom
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.
Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.,

PARDAVIMUI greitai ir pigiai pu
ki farma, 80 akrų, arti Springficld,
Illinois; 60 akrų po plugu, 20 akru
gražaus miško, upelis perteka, graž
ganykla, tik 1 mylia nuo gražaus turgauno miesto, Edgewood, Illinois; geri
budinkai. Dabar jau laukai visi ap
sėti, avižos, miežiai jau sudygę; bul
vės pasodintos, kornus dabar sodina.
Farma išduota ant pusės, — pirkėjas
gali gauti pusę javų, o kad nori gal
už sėklą užmokėt ir visus javus tu
rėt. Gražus didelis sodas. Parduoda
PARDAVIMUI 5 kambarių rakan ant lengvų išnuokėjimų. $3,000.00 kėš
dai. Pardavimo priežastis—išvažiuo įmokėt, o likusius ant 5 ar 6 meti,
ju ant ūkės.
išmokėjimo, arba mainys ant Chica
8326 So. Morgan St.,
gos mūrinio namo vertės $10,000. At
1-os lubos.
sišaukit greitai pas
J. ZACKER,
3301 So. Halsted St.

NAMALŽEME

120 akerių farmą parduosiu už $6,000, visai arti miesto. Visos mašinos,
budinkai ir gera žemė. Linksma vie
ta. Puse įmokėt.
P. ŠLAUŽIS,
2139 N. Western Avė.,
Tel.: Humboldt 6277.

PIGIAI IR GERAI
2 flatų mūrinis namas ant Bridgeporto po 6 kambarius su maudyriėPARDAVIMUI saliunas su namu, mis.
Pardavimui už $3,500. Turinti
ant 3 augštų, šešių pagyvenimų ir što lotus arba
kokius Šerus —- bus pri
ras ant kampo; viduryje lietuvių ko imti už pirmą
įmokėjimą, kitus mokė
lonijos.
v
sit
kaip
rendą,
mėnoisiais.
M. GEČIENE,
C.
P.
SUROMSKI
& CO.,
2385 S. Leavitt St.
3346
So.
Halsted
St.,
Chicago.
? Tel.: Roosevelt 8423.
PARDAVIMUI bučemė ir grosernė
lietuvių ir lenkų apgyventoj kolonijoj,
Savininkas išvažiuoja Europon.
1857 W. North Avė.
Tel. Hunvboldt 7964

JIEŠKAU dėl pirkimo čeverykų taisymo dirbtuvės,

Kas tu

rite dėl pardavimo arba žinote
kas nori parduoti, kad ir kitam
mieste praneškite į Naujienų ofi
są pažymėdami No. 237.

PARDAVIMUI
----- -4———
ATDARA
Teatras su 300 sėdynių, pelnin
DIENOMIS,
ga vieta. Turi būt parduotas
VAKARAIS,
šią savaitę. Savininkas išva
SAVAITDIENIAIS
žiuoja į Lietuvą! Galima ma
TEL.:’ VICTORY 38Q5
j
Važinėk kasdieną, mokėk vieną kari tytis subatoj nuo 7 iki 9 vai.
tą į mėnesi.
Į vak. ir nedėlioj' nuo 2 iki 9 vai.
4140 W. 26 St.

PARDAVIMUI beveik naujas 2 fla
tų mūrinis namas. Randasi gražioj
vietoj— Brighton Park. Arti dviejų
gatvekarių linijų. Atsišaukit pas sa
vininką.
3249 So. Morgan St.
.
Antros lubos.
Tol.: Boulevard 7579.

Pajieškojimai

Didelis Bargenas.
PARDAVIMUI ant Bridgeporto kampinis mūrinis namas,
5 fialai ir storas, šalę lotas.
Parsiduoda už pusę kabios ką
kainuoja budavoti naujas, la
bai geroj vietoj, tarpe lietuvių.
savi
Pardavimo priežastis
ninku mirtis. Priimsiu į mai
nus lotus arba ką kitą. Klaus
kit J. Skinderio
Liberty Land & Investment Co.
3301 So. Halsted Str., Chicago.
Tel.: Boulevard 6775

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Lietuviams gyvenantiems Chicagoje
arba Gary, Ind. Parduodu 4 lotus po
25x125 pėdas, gražioj vietoj netoli
kampo 25-tos ir Van Buren, Gary, Ind.
Suros, šalygatviai, elektra ir t.t. Par
duosiu arba mainysiu ant namo, taip
gi priimsiu automobilių l-nw mortgejin a
BARGENAS.
S. RAKAUSKAS,
Pardavimui labai pigiai 4 flatų po
6400
Maryland Avė.
5 ir 6 kambarius naujas namas su
Tel.:
Rorchester
5742.
skiepu. Karštas vanduo, elektra, va
nos ir visi trimingai aržuolo. Gali
ma pirkt ir mažai pinigų turint. Ge
PARDAVIMUI mūrinis namas ant
ra proga padaryt daug pinigo, kas 2 pagyvenimu, furnace heat. Labai pi
pirks greitai. Pardavimo ,priežastis giai $7,600. Jmokėt reikia $2,000, li
—vyro mirtis. Platesnių žinių kreip kusius ant mortgeČio. 5925 Throop St.
kitės laišku arba vakarais. 2-os lubos St. Tas namas turi būt parduotas į
C. Urnik, 4545 So. Talman Avė.
2 savaites; savininkas išvažiuoja Lie
tuvon.
LIBERTY
LAND & INVESTMENT
ANT RANDOS namas 5 kambarių,
CO.
elektros šviesa, Vatid, telefonas, skie
8301
^o.
Halsted St.
pas cementinis, ant 2 lubų. Bandos
Klauskit
Mr
Vizbar.
$30.00 mėnesiui. Gali turėti 1 vaiką
arba be vaikų, Bus tuščia nuo 1 d.
balandžio.
PARDAVIMUI arba išmainymui 80
4529 So. Sawier Avė.
akerių farma arti miesto. Gera že
, Netoli 2 gatvekarių.
mė, graži vieta, Wis. Valst. Parduosiu
pigiai arba mainvsin
namo, loto
ar
kokio
kito
biznio.
PARDAVIMUI 2 namai, vienas 2
C P. SUROMSKI & CO.
augštų, muro namas, 4 pragyvenimų
3346
So. Halsted St.,
Chicago, III.
po 4 kambarius. Augštas basementas
ir kiti geri įtaisymai. Antras 2 augš
tų medžio namas, 2 pagyvenimų po 7
AR NORI BŪT TURTINGAS
kambarius. Maudynės, gesas ir kiti
Mes perkam, parduodame ir maino
geri įtaisymai, rendos neša per abudu me namus, farmas lotus ar kitką kų
$90 į mėnesį. Savininkas priims tik jus turite Atliekame greitai gerai
mažą namų arbo lotų kaipo įmokėjimą ir pigiai.
M. J. KIRAS,
C. P. Suromskis Co.
3331 So. Halsted St.
3346 So. Halsted st. Chicago, III.

REIKALINGAS pusamžis vyras,
gerai mokantis lietuviškai ir angliškai
rašyti ir skaityti ir turints norą mo-j
kytis real estate biznį. Patyrimo iri
kapitalo nereikalaujama, bet gerų pa-1
PARDAVIMUI Dodge Bros, touring
liudijimų labai pageidaujam.
Gera
automobilius,
gerame stovyj, žema kai
alga ir nuošimčiai. Atsišauk:
na.
666 W. 18th St., Chicago.
PARDAVIMUI saliunas lietuvių
S. MARTINKUS
apielinkėj,
biznis įdirbtas per daug
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras ren
3340 So. Halsted St.
metų.
Prieš
McCourmick dirbtuvę.
gia linksmų Velykų vakarą nedėlioj,
REIKIA darbininko ant far-J
Priežastį pardavimo sužinosite ant
kovo 27, M. Meldažio svet. Pradžia 7
Farma mieste, Darbasj PARDAVIMUI Automobilius, Oak-|| vietos.
v. vak. Bus dainų ir šokiai. Kviečia mos.
land, kaip naujas, turi būt parduotas
2552 Blue Island Avė.
visus atsilankyti.
pastovus.
į
trumpą
laiką,
pigiai.
|
Tel. Canal 6715
— Chi. L. Vyrų Choras.
11750 So. Ashland Avė.
8428 South Racine Avė.
PARDAVIMUI naujas 2 lubų augšTel. Boulevard 5424.
čio nvuro namas, 2 pagyvenimų po
PARDAVIMUI
saliunas
lietuvių
Brighton Park. — L. S. S. 174-ta
Mr. A. SCHULTZ.
REIKIA kriaučiaus suprantančio
ir lenkų apgyventoj vietoj. Biznis 5-6 kambarius. Augštas basementas,
kuopa rengia dideles prakalbas, ku kostumierską
darbą prie naujų ir čysA
i gerai išdirbtas. Priežastis pardavi- baltos maudynės ir sinkos, elektros
rios įvyks ketverge, kovo 31, kaip
šviesa, aržuolo grindįs ir vidus iš
7:30 vai. vak., Liuosybės salėj 3925 tijimo. Pastovi vieta. Meldžiu atsi , PARDAVIMUI 1920 Elgin touring mo> važiuoju į Lietuvą,
304 w g j
taisytas to pačio medžio.
Randasi
S. Kedzie avė. Kalbės T. J. Kučins šaukti į kriaučių šapą, po numeriu, automobilius. Atrodo ir bėga kaip I
kad tik-ką apleidęs dirbtuvę. Parduo
JUOZAPAS ŽOLYNAS,
3609 Lowe Avė.
Kaina tik $8400,
kas. Kviečiame publikų gausiai susi
sime už $985 cash ar išmokėjimais.
4063 S. Maplewood Avė.
likusius kaip renda.
rinkti. — Komitetas.
PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir $1,500 įmokėt,
CENTRAL MOTOR SALES CO.,
M.
J. KIRAS,
lenkų apgyventoj vietoj, biznis išdirb
1458 So. Michigan Avė.
♦3331
So.
Halsted St.
REIKIA agentų savo apielinkėj.
tas per daugelį metų; Pelninga vie
Tel.: Victory 3594.
Patyrimas nereikalingas. 50 nedėlinės
ta. Klauskite
Atdara vakarais ir nedėldieniais
algos. Įdėk 2 c. štampą atsakymui,
PARDAVIMUI 2 lubų augščio me
ED. PONOMAR,
reikalaujant informacijų.
džio
namas, 2 pagyvenimų po 4-5
828 W. 14 Str.
ALBERTA CO.,
DIDELIS BARGENAS
kambarius visi geri įtaisymai. Ren
į mėnesį $24.00, kaina tik $1,800,
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI 5051 So. Ashland Avė., Chicago, III.
TROKŲ
PARDAVIMUI saliunas, automobi dos
įmokėt
$800, likusius kaip rendą. Ran
lius, Hudson, 1920 metų ir rakandai
dasi
8620
Wallace St.
PAJIEŠKAU Stanislovo Ru- REIKIA siuvėjo ar siuvėjos pilnai
(furniture).
Viskas pirmos klesos.
M. J. KIRAS,
V/j tono anglims vežimui Atsišaukite tuojau. Aš važiuoju Lie
biko, turiu labai svarbų reikalą. žinončio-s darbą prie šilkinių dresių.
3331
So. Halsted St.
1836 So. Halsted St.
tuvon.
(rokas,
elektro
selfstarter
ir
Jis pats ar kas jį pažįstat pra
Antros lubos.
J. K.,
elektros
šviesos
—
$400.
PARDAVIMUI pusė akero vištų
12000
S.
Emerald
av. W. Pullman, III.
neškite į Naujienų ofisą, pažy
REIKIA patyrusio, pirmarankio
farma
su 5-ų kambarių stuba. Viš
Pullman 674
mint No. 235.
duonkepio visokiai duonai, ypatingai
tos, karvė — viskas sykiu pusdykiai.
2Mj tonų Republic, naujas
juodai, lietuviškai duonai ir kėksoms.
Taipgi, du lotu mainysiu ant auto
PARDAVIMUI
saliunas,
biznis
iš

Netoli nuo Chicagos. Kreipkitės 1824 motoras, naujas vežimui vir dirbtas per 12 metų, lietuvių koloni mobilio.
Platesnių žinių kreipkitės
JIEŠKAU Pranciškaus ir Juozapo W. Washington Boulevard, kovo 27 d., šus — $1,250.
joj. Biznis gerai eina. Pardavimo pas savininką.
Andrijauskų. Gargždų parapijos, Kvie nuo 7:00 vak ryto iki 12:00 vai. pie
priežastis, savininkas kitos tautos—
J. CHERNAUSKI,
tinių kaimo. Juozapas gyveno Alber tų
ne
lietuvis.
4038
So.
Caro! St.,
Berwyn, III.
2įį tonų naujas demonstrata, Canada, o Pranciškus Suv. Valsti
1942 Canalport Avė.
jose. Malonės jie patys ar kas juos
torhis
$2,450.
Tel.: Canal 654.
REIKIA augštos rųšies, angliškai
160 akerių pagerintos ūkės augštupažjsta, atsišaukti, yra svarbus reika
kalbančio lietuvio atstovo, atstovaut
tinėj
Wisconsin, netoli miesto, prie
las nuo tėvo.
3% tonų plieno ratais — PARDAVIMUI, pigiai grosernė už
didelį Chicago banką, lietuvių koloni
gero
kelio,
etc. Puikiausia
LIUDV. MAŽEIKIS,
pusę kainos; priežastis pardavimo— žmė, puikus marketų,
jose. Puiki vieta, geram* vyrui. Ma- $3,250.
šaltiniai,
ūki
P. O. Box 1252
išvažiuoju į farmas. Atsišaukite kuo- ninkų apielinkė. Kitapuikiausia
tykit Mr. Wheller,
krautuvė
tavo
Melrose Park, I1L
greičiausiai.
i>. , »
1305 First National Bank Bldg.,
MEM MOTOR CGRP„
kaimynistėje bus lietuviška ir perpil3302
88th
Place.
pirm
3-oą
vai.
JIEŠKAU apsivedimui merginos ar
nai
musų žmonių farmerių šioj apie3110-12 Michigan Avė.
Tel.: Lafayette 6006.
ba naėlės be vaikų, nejaunesnės 21
linkčj. Gera pardavimo priežastis.
metų ir nesenesnės 26 m. Esu 28 me
Taipgi,
ipgi, 160 akerių nepagerintos žeže
AUTOMOBILIAI
NEGIRDĖTAS BARGENAS.
PARDAVIMUI grosernė ir trįs ve mės, ftokia pat žemė, kaip ir augščiau
tų, turiu gerai pinigų ir gerų dar
Pardavimui 2 tonų geras trakas,
bą—uždirbu $65 savaitšn. Meldžiu su
PARDAVIMUI 1919 Oakland tou- kaip naujas, tiktai $500.00. Nepra žimai. Parduosiu ir arklį— tik ge minėta; dalis girios, likusi lengva
pirmu laišku prisiųsti paveikslą. Pa ring automobilius. Tik-ką permalevoram žmogui. Pardavimo priežastis, išdirbimui. Padalinsime į du po 80
veikslą grąžinsiu kiekvienai. Vyrų tas ir pertaisytas. Didžiausias barge- leiskite progos, kuriems reikalingas dukters liga.
Pigiai cash arba išakerų plotu,
trakas, nes reikia tik dalį įmokėt, li
A.
ZAKAITIS,
meldžiu nerašinėti.
mokesčiais.
Visos
smulkmenos bus
nas Chicagoj.
kusią sumą išmokesčiais.
1915
Union
Avė.
F. D.
suteiktos
kreipiantis
ar rašant pas
CENTRAL MOTOR SALES CO.,
JOHN MATIKAS,
126 E. 107th St., Chicago, III.
C.
URNIK,
1458 So. Michigan Avė.
3238 So. Halsted St.
4545 So. Talman Avė., antros lubos,
Tel.: Victory 3594.
Tek: Boulevard 905.
RAKANDAI
Chicago, III.
Atdara vakarais ir nedėldieniais
JIEŠKAU dėdės Juozo Kemėžos,
Amerikoj apie 26 metai. Jis pats ma
PARDAVIMUI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO
lonės atsišaukti, arba, žinanti jį pra
PARDAVIMUI
1%
tono
Reneš ant šio antrašo:
PARDAVIMUI senai įsteigtas Stebuklinga proga porai užvedan PARDAVIMUI pigiai puiki farma,
public t rokas. Labai pigiai.
JONAS MICKEVIČIA,
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui 160 akerių, 80 akerių išdirbtos, 17
groseris — be agento.
Tauragės apskr., Stulgių paštas,
Atsišaukite
kius 4 kambarių rakandus, visus sy melžiamų karvių, 4 arkliai, 10 kiau
LITHUANIA.
1037 W. 14 PI.
kiu
arba atskirai, kaip nauji suside lių, apie 30 vištų. Budinkai geri,
F. LUKAS,
'
da iš trijų šmotų seklyčios seto, bu gražus sodnas, laukai aptverti, visos
3114 So. Halsted St.
vo užmokėta $200, parduosius už $75.- mašinos. Parduosiu pigiai ir ant
JIEŠKO DARBO
GERA PROGA
00,
indų, kaurų, lovų, taipgi didelis lengvų išmokėjimų, arba mainysiu į
Uždirbti gerus pinigus į trumpą lai
Vičtrola,
už kurį buvo užmokėta $225 namą.
Del aiškesnių žinių meldžiu
NORIU GAUTI DARBĄ ant farką nusiperkant soft drink parlor su
PARDAVIMUI
baisikelis
taip
kreiptis
pas
savininką.
už
$50,
su
rekordais
ir
deimanto
špil

mos pas lietuvį. Kam reikia darbinin
fixture ir staku tik už $650.00. Parda
J.
F. RADZIUS,
ka...
Ateikit
tuojaus,..
galite
matyti
geras
kaip
naujas.
Kaina
$45,
ko, rašykite ant šio adreso:
vimo priežastis apleidžiu miestą. In
668
W. 18th St.,
kasdien
nuo
9
ryto
iki
9
vakare
ir
ne

WM. LAPINSKAS,
teresuojantieji, ateikite po pietų bile
parduosiu
už
pusę
kainos.
dėliok
Chicago,
III.
645 W. Madison St., »
•
dieną.
3415
So.
Ilalsetd
St.
2nd
fl.
Chfcago, III.
..4^+
8300 S. Morgan 9t.
2810 W. Harrison St.

ChicagoH Lietuvių Vyrų Choro dai
nų repeticija įvyks nedėlioj, kovo 27,
Mildos svet., kaip 11 vai. ryto. Visi
dainoriai susirinkite paskirtu laiku,
nes vakare turėsime dainuoti.
—Sekr. J. Gedraitis.

Subata, Kovo 2G d., 1921

FARMOSI FARMOSI
Norinti pirkti gerų farmų ir apsi
gyventi tarpe lietuvių. Reikalaukite
farmų kataliogo Didžiosios lietuvių
Ūkininkų Kolonijos, čia yra apsipirkę su virš 400 lietuvių farmas. Todėl,
kad čia yra geriausia žemė.
Atvažiavęs į Fountain, telefonuok.
Aš greita prabusiu su automobiliu ir
aprodysiu daug farmų, iš ko galėsi
pasirinkti sau patinkamą vietukę.
J. A. ŽEMAITIS,
R. 1, Fountain, Mich
PARDAVIMUI 4 flatų namas
South pusėj, 4 kambarių kiekvienas.
Visi šviesus, gerame stovyj — $1,500.00. Dvi ar daugiau šeimynų gali
susidėję pirkti mažu įmokėjimu ir išmokesčiais. Gali gyvent, renda veltui. Atsišaukite:
A. L. MYERS,
3163 Cottage Grove Avė,
Te!.: Douglas 748.

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 BAUBLY,
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.
PARDAVIMUI arba mainysiu ant
namų farmą 147 akerių, 80 akerių iš
dirbtos, o kita dalis ganyklos ir miš
kas. Yra 3 arkliai, 9 melžiamos kar
vės, 7 priaugančios, 5 kiaulės, visos
mašinos.
Z. M.
3934 So. California Avė.
PARDAVIMUI 4 lotai ant 61 St ir
Normandy Avė. Išmokėti. Parduo
siu už cash arba mainysiu ant far
mos. Atsišaukite laišku.
JOE ZINEVIČIUS,
907 W. 20th Pk,
Chicago, Ilk

PARDAVIMUI 290'8 W. 88th PI. 3
flatų mūrinis namas su toiletais, mau-1
dynėmis, elektra šviesa, skalbimui’
kubilai, renda $55 mėnesyj. Kaina $4,850. Mainysiu ant mažo groserio ar
ba Fordo automobilio ir $1,000 cash.
JOHN GLEICH, savininkas.

PARDAVIMUI beveik už pusę kai
nos naujas mūrinis kampinis namas,
4 pagyvenimų, po 5 ir 4 didelius kam
barius; kieto medžio trimingai ir vi
sokį intaisymai vėliausios mados; ga
ru apšildoma. Greitu laiku parduoda
tik už $13,500.00, pusę cash reikia
įmokėt. Namas randasi gražioj vie
toj, apie Garfield Boulevard ir Ash
land Avė. Klauskit J. Zacker 3301
So. Halsted St.
PARDAVIMUI namas su bizniu ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas per 5 me
tus lietuvių apgyventoj kolonijoj.
Pardavimo priežastis, savininkas išva
žiuoja Lietuvon. Greitas pardavimas
ir labai pigiai. Kreipkitės.
3221 So. Lime St.

PARDAVIMUI dviejų pagy
venimų mūrinis namas, po 5
kambarius, gasas, elektra ir
maudynės, fornace kiekvienai
šeimynai atskirai; namas ant
kampo, lotas 30 pėdų. Parduo
da nepaprastai pigiai. Priimsiu
į mainus lotus arba ką kitą.
Klauskit J. Skinderio.
Liberty Land & Investment Co.
3301 S. Halsted St., Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775

Pardavin/ui lietuvių kolonijoj, Michi
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. Farmos gyvenamos ir ne
gyvenamos. Platesnių žinių klaus
kite per laišką, įdedant markę už 2
centus.
TONY ZABELA,

P. O. Box 1, Lake Co. Peacock, Mich.

NEPAPRASTAS PASIŪ
LYMAS.
Mes pabudavosim namą ant
jūsų loto pigiausia kaina. Pra
džiai mažas įmokėjimas, kiti iš
mokėjimais, kaip renda. Šaukit
Mr. Allman Ilarrison 7241 šiaip
dienomis, ir Wentworth 7775 nedėldieniais.
IDEAL HOME CONSTRUCTION CO., •
s 203 So. Dearbom St.
501 Bedford Bldg.
3415 So. Halsted St. 2nd fl.

MOKYKLOS

f /< VIA5TER
UW5Y5TEM
Vyrų ir Moti
mo ir Dėsiu

Rūbu Kirpt

Musų sistema L
trumpu laiku išmoksite viso amate.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, derignlng ir durim*
akyrius, kur. kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuos* mašinos
varomos elektros jiege.
Kviečiamo kiekvieną ateiti by-lra-

riti ir pasikalblti dėl sąlygų.
Paterns daromo* sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio ii bet kuries
madų knygos.
MASTER DESIGN1NG 8CHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kampas Lak* St., ant 4-tą lubų.
VALENTINI DRE8MAKINC
COLLEGE8
6205 8. Halsted, 2407 W. MmUmb,
1850 N. Wrils St.
187 Mokyklos Jingt. Vabtljo**.
Moko Siuvimo, Patterną Kirpi
mo, Derigning bizniui ir namam*.
Vietos duodamo* dykai, Diplomai.
Mokslas lengvai* atmokijimais.
Klesos dienomis Ir vakarai*. Parrikalaukit knygil**.
T*l. SMley 1848.
RARA PATEK. plnainteM.
AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos k lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedysti*, ste
nografijos, typewriting, piršlybos tei
sių, Suvienytų Valstijų Istorijos,
abelnos istorijos, geografijos, politikinės ekonomijos pilletystis, dailiarašyst*M ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Dd
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6
Iki 10 valandai.
<100 SO. HALSTED ST.. CHICAHO.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prakybos dėl
suaugusių.
Mokina IJeturių
ir Anglų kalbų; Grammar
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų | visas augltesnitriu mo
kyklas. Dienomis: nuo 9:00 r.
Iki 4:00 p. p. Vak.: 7:80 Iki 9:80
1747 S. Halsted St. art! 18 gat.

