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Lietuva ir Lenkija derėsis
dėl rubežiŲ
Talkininkai nepriima Vokiečiu atsakymą
Siunčia karo laivus Kamčatkon
Anglijai grūmoja
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dėl rubežiu.
Lenjcų-Lietuvių konferencijai
Briusely pirmininkausiąs Paul
Hymans.

PARYŽIUS, kovo 27. — Pa
galios, Lietuva ir Lenkija pri
ėmė pagrindinį tautų lygos pa
siūlymą, kuris buvo paruoštas
kovo 2 dieną.
Tasai - pasiūlymas yta toks,
kad abidvi kalbamosios valsty
bės turi pradėti tiesiogines de
rybas ginčui dėl kai kurių te
ritorijų išspręsti. Derybos bus
Belgijos sostinėje
Briusely.
Konferencijai pirmininkaus Bei
gijos atstovas tautų
lygoje,
Paul Hymans.
•
Lenkija tečiaus
daro tam
tikrų sąlygų. Viena jų yra to
kia, kad Lietuva sutiktų mai
tinti Vilniaus gyventojus.
Hymans kreipėsi į abidvi valstybi, reikalaudamas, kad jos
pasiųstų
savo įgaliotinius į
Briuselį.
Pasiųstų balandžio
18 dieną, idant galutinai susi
tarus delei sąlygų, kuriomis
bus vedama kalbamosios de
rybos.

as requireU by the act of Oct. 6, 1917

Siunčia karo laivus
Kamčatkon.
Japonai norį išlaikyti “savus
interesus.”

TOKIO, kovo 26. — čia spė
jama,
kad Japonijos valdžia
yra nutarus prisiųsti Kamčat
kon vieną didelį karo laivą ir
keturis torpedininkus. Tai dėl
to, kad apsaugojus Japonų žu
vininkų interesus.
Pareikšta, jogei šitokio žing
snio stvertis nutarta po to, kai
gauta pranešimų, kad tolimųjų
rytų respublika dalį šito pusiausalio pavedė maskviškei so
vietų valdžiai.
(Praeitą utarninką Japonijos
užsienio
reikalų ministeris,
grovas Uši<ki, pėrų butui be ki
ta pareiškė, jogei Japonija bu
sianti priversta tokių priemo
nių imties, kurios jai pesiro
dys esant reikalingos — kad
savo teises Kamčiatkoje išlai
kius. Jisai, beto, pareiškė, jo
gei Japonijos valdžia pasiun
tusi atatinkamą protestą prieš
tai, kad dalis Kamčatkos pave
dama sovietų valdžiai. Taipjau
True translation filed with the postmaster at Chicago, III., March 28, 1921 buvo išstatyta penki reikalavi
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 mai. Bet tolimųjų rytų respub
lika, kurios sostinė yra Čita, iki
šiol jokio atsakyom dar neda
vus.

Talkininkai nepriima Vo
kiečio atsakymą.

Vokiečiai sutiko paruošti kitą
atsakymą, kuris bus įteiktas
sekamą savaitę.

Anglijai grūmoja didelis
streikas.

under the Act of March 3, 1879.

No. 71
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Skelbiama, kad darbininkai True translation filed with the postJeigu šitaip įvyktų, tai ir bemaster at Chicago, III., March 28, 1921
to labai pairusioji Anglų indus vis dar laikosi savo rankose as required by the act of Oct. 6, 1917
to miesto dirbtuves. Jas serg
trija dar labiau pairtų.
stinti “raudonoji armija,” susi-;
True translation filed with the post- dedanti iš trijų tūkstančių vy
master at Chicago, III., March 28, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917 rų.

Vokiečių komunistai pas
kelbę respubliką.
Geestachte nuginkluota polici
ja ir užgriebta parako dirbtu
vė; Muenchene neramu.

BEDUINAS, kovo 26.— Te
legrafo komunikacija nutru
didelis angliakasių streikas kus,
padėtis Vokietijoj šią nak
labai neaiški.
True
translation filed with the post- tį išrodo esant
master at Chicago, III., March 28, 1921
Vis dėlto, esama ženklų, Icacl

Lietuva ir Lenkija derėsis
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valdžios

Muenchene neramu.

Skelbia naujus sukilimus
Rusijoj.
.................................................... ■

PARYŽIUS, kovo 26.— Už Sako, Kazanius sukilęs prieš
sovietų valdžią.
sienio reikalų ofise gauta ži
nių, kąd komunistine agitacija
STOCKHOLM, kovo 26. —
Muenchene dar tęsiasi. Vienoj
vietoj policija išardžius! de šiandie čia gautomis žiniomis,
apie penki šimtai
monstraciją, kur nešta raudo Kazaniuj,
penkiasdešimts mylių į rytus
nosios vėliavos.
Kitas čia gautas pranešimas nuo Maskvos, kilęs naujas au
sako, kad Breslaue maistinio-1 ti -bolše vis tini s maištas. Kaza
kai įsiveržę į geležinkelio stotį nius randasi prie Volgos upės.
Sako, kad kai kurie nepap
ir išsinešę surinktuosius už birastosios komisijos nariai, bu
letus pinigus.
vę kalbamą jam mieste,
ti»po

Demonstracija Essene.

DUBLINAS, kovo 26.— Ne
dideliame Mayo paviečio mies
tely West|>orte Anglų kariuo
menė šį rytą surengė tikrą ve'
niavą. Ilgą valandą girdėjosi
šaudymas iš šautuvų ir revol
verių bei stiprios ekspliozijos.
Tai naikinta to mietselio gy
ventojų savastys: deginta jų
namai ir griauta
dirbtuvės.
Nuostoliai
turbūt, bus labai
dideli. Gyventojai1 be pasigai
lėjimo terorizuojama.
Šita velniava suruošta neva
tam.

kad

Graikai grūmoja Bagdado
geležinkeliui.

Svarsto Meksikos klau
simu
>
Atžagareiviai reikalauja, kad
Meksikos valdžia nebūtų
pripažinta.
WASHINGTON, kovo 26. —
šiandie čia patirta* kad vai
džios rateliuose rimtai svarsto
ma Meksikos klausimas. Bū
tent, ar pripažinti tos respubli
kos valdžią ar ne.

Pirma nei bus padaryta ata
tinkamas sprendimas, valsty
bės sekretorius Hughes
ati
džiai pastudijuosiąs netik esa
mąsias Meksikoje sąlygas, o ir
dabartinės valdžios nusista
tymą kai dėl “Amerikos intere
sų.”

Kai kurie tų interesų min
ties reiškėjai reikalauja, kad
valdžia nieku budu nepripažin
tų dabartinę Meksikos
valdžią,
kol ji
neduosian
ti
raštiško
užtikrinimo,
jogei Jungtinių Valstijų piliečių
kad jie šiemet tokių neturėjo. teisės Meksikoje bus išlaiky
tos.” Vienas tokių yra pats vi
SI0UX FALL, S. D., kovo daus reikalų sekretorius Fall.
27.— Pietų Dakotos gyvento
jams šiandie teko
praleisti
“baltas Velykas.” Vakar naktį
šioj valstijoj siautė didelė pū

“Baltos Velykos/’

Užmušta penkiasdešimts penki
žmonės.

Eislebene užmušta penkias
dešimts penki žmonės. Sužeis
ta aštuoniasdešimts du.
PARYŽIUS, kovo 2C.— Vo
Mansfeldo komunistai daro
kietijos delegacija šiandie j tei Sako, samdytojai nori mažinti
pastangų,
kad nutiesus savo
algas.
kė Vokiečių atsakymą j spefrontą iki Eislebeno. Susisieki
cialinės talkininkų
komisijos
LONDONAS,
kovo 26. — mas čia atliekama ginkluotais
kontribucijos reikalams tvar
kyti notą, kuria Vokietija per- Kad kokios, balandžio 1 dieną dviračiais.
sergstima, būtent, kad jai bus Anglijoj gali kilti visatinis ang
Darbininkai, kuriems pavy
liakasių
streikas.
Ir
jisai
kils,
antdėta naujų pabaudų, jeigu
ko užimti Leuna trąšos dirbtu
jinai iki gegužės 1 dienos ne- jeigu samdytojai ant žut-but ves, pasigrobė
dvylika tūk
užmokės
dvylikos
bilionų savas užmačias bandys praves stančių senų šautuvų, aštuo
markių auksu. Tai yra dalis ti.
niasdešimts
kulkosvydžių ir
Mat, tą dieną užsibaigia toji apie pusęmiliono šovinių.
tos sumos (20,000,000,(XX) mar
kuri buvo padaryta
kių), kuri Vokietijai išpuola sutartis,
Pačiame Berfine praeitą nak
mokėti —* prisilaikant 235 tai didžiojo karo metu. Toji su
tartis buvo toki, kad darbinin tį keliose vietose girdėta šaukos sutarties straipsnio.
Kontribucijos komisija nus kų algos žymiai padidinta, ir dymosi. Vietos policija šiandie
prendė, jogei turinys notos yra kartu pravesta daug pagerini uždraudė visokius viešus su
kad tuo neleidus
darbo vietose. sirinkimus,
toks, kad jį priimti negalima. mų pačiose
Nors anais laikais darbininkai komunistų demonstracijai įJi todėl atsisakė priimti ją.
Vokiečių delegatai sutiko pa ta sutartimi ir nepasitenkino, vykti.
ruošti naują atsakymą į talki bet dabar — iš jų norima atim Berlino valdininkai susirūpinę.
ninkų reikalavimus. Vis dėlto, ti ir tai, kas jų iškovota. Sup
Kol kas turima aiškių išpatoks atsakymas nebusiąs pa rantama, visa to gerumu atsi
nesutiks. rodymų, jogei komunistai yra
ruoštas ankščiau, kaip sekamą žadėti darbininkai
Tuo labiau, kad samdytojai ry- stipriai organizuoti. Ofieialiniai
savaitę.
žasi netik pačią sutartį panai šitas sukilimas skaitoma esant
LONDONAS,
kovo 25. — kinti. Jie siekiasi dar toliau. tik laikiniu pasireiškimu. Bet
Darbo Partijos atstovai žada Kai kuriose kasyklose, pavyz padėtį Halle’o apskrity valdžia
surengti ‘‘pirtį” Lloyd George džiui, norima sumažinti dar skaito esant labai rimta; tai
valdžiai. Tai dėl įvykių Airi bininkų algas net iki 10 dol. dėl bandymo sudaryti didelę
savaitėj. Vadinas, padaryti jas raudonąją armiją.
joje.
mažesnėmis nei kad buvo tada, Komunistai laimi Saksonijoj.
kai kalbamoji sutartis daryta.
SOCIALDEMOKRATAS.
MERSEBURG, kovo 26. —
Nors unijos viršininkai aiš
Musų draugų laikraštis Iš kiai numato, kad dabartiniuo- Šiandie čia gautomis žiniomis,
Kauno. Kiekvienas darbininkas ju laiku vesti streikas butų la amerikiečiai, buvusieji I.W.W.
privalėtų jį perskaityti Ntnn. bai sunkus,
bet tas streikas unijos nariai, sako lošią vado
24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82 veikiausia kils. Kils, jeigu tik vaujamąją rolę komunistinėse
83, 34, 35, 4 ir 5. Kaina 5 centai. samdytojai nepadarys kurių I demonstracijoje Leuna apielinGaunamas Naujienų ofise.
kese.
ne kurių nusileidimų.

Areštai Milane.

ga. Kai kur sniego pridribę ne-

paprastai daug. Vietomis ir ge
ležinkelių komunikacija esanti
suparalyžuota.
(Chicagiečiai gali pasidžiaug
ti, kad šiemet jie Velykas tu
rėjo kur kas
gražesnes nei
pernai. Pernai ir mes turėjome
tokias jau “baltas Velykas”).

l^i|.
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MILANAS, kovo 26.— šian
die vietos policija suruošė didėlę medžioklę. Areštuota dau
giau kaip du (imtai žmonių.
Visi jie kaltinami arba įta
riami delei ekspliozijos, kuri
čia kilo viename (vietos teatre.
Ekspliozijos meta teatre už
mušta trysdešimts vienas žmo
gus, o apie du šimtai lengviau
ar sunkiau
Dvidešimt penki žmonės
Kokluo tikslu buvo jjadėta
užmušta.
CARLSBAD, Vokietija, ko bomba, negalima nuprasti.
vo 26. — Kukla anglies ka
Kėsinasi nulinčiuoti negrą.
sykloje vakar kilo didelė eks
pliozija. Ekspliozijos metu dvi
BIRMINGHAM, kovo 25. —
dešimt penki žmonės užmušta
čia gauta žinių, kad btiris bal
ir apie du kart tiek sužeista.
Ekspliozijos priežastis — tųjų šiandie, Jefferson paviety,
pagavo negrą ir tariasi jį nu
gaisras.
linčiuoti. Skujuotai siunčiama
policija, kad išgelbėjus suimtąiiPINIGŲ KURSAS.

Ekspliozija kasykloje.

SubatoJ, kovo 26 d., užsienio pini
gu kaina, perkant jų ne mažiau kaip
ui 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pingais šiaip:

'Anglijos 1 svaras
$8.91
Austrijos 100 kronų ........... $0.27
Belgijos 100 kronų už............. $7.26
Danijos 100 kronų............. $17.45
Finų 100 markių ................... $2.60
Francijos 100 frankų ....... $6.94
Italijos 100 lirų .........
$3.99
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.65
Lenkų 100 markių ............... $0.14
Norvegų 100 kronų ........... $16.12
Olandų 100 guldenų ........ $84.50
šveicarų 100 frankų ....... $17.23
švedų 10O kronų ............... $23.22
Vokiečių 100 markių ........... $1.65

Prancūzai patenkinti.
IJULV*’1 IT**," »■

PARYŽIUS, kovo 26.— Spau
doj ir oficialinluose rateliuose
reiškiama didelio pasitenkini
mo,
kad Jungtinių Valstijų
valdžia atsisakiusi
atnaujinti
prekybos santykius su tarybų
Rusais.

Skaitykite ir Platinkite
NAUJIENAS

Lietuvos ir Latvijos
šienu išlyginimas
[Iš Lietuvos Informacijų Biuro
Washingtone].

WASHINGT()NAS, kovo 24.
—Šiandie iš Kauno nuo B. Ba
lučio Lietuvos Atstovybė gavo
Čia šitokį kablegramą:
“Lietuvos Latvių sienos ar
bitražas užsibaigė. Lietuva gau
na Palangos apskritį su 20 ki
lometrų pajūrio. Nauja siena
eina sekančiu budu: juros pun
ktas 4 viorstai šiauriau šven
tosios, toliau į šiaurryčius iki
Šventosios arti Kragiškio, to

res Latviams pareina sklypas
arti keturių tūkstančių dešim

tinių. Toliau pridedant mums
Butkunų kaimą sena siena iki
Žeimelio meridiano. Toliaus iki
Murowany Poniemon sklypas
apie keturiolika tūkstančių de
šimtinių Latviams
sykiu su
Brunaviški ir Muro\vany Po
niemon. Toliau sena siena iki
Aknystos
kyšulio pridedant
mums Ilsenberg ir Eilėm su
apie tūkstantį šešius šimtus de
šimtinių iš Kuršo. Toliau Ak
nystos kyšulis Latviams. To
liau sena
siena iki aukščiau
ežero Suviek. Toliau mums iš
Kuršo plotas su Stensee j>araleliai senai sienai iki punkto
pusią ūkelyje tarp , Ežerėnų ir
Turmonto viso apie 7,000 de
šimtinių.
Toliau sena siena
Kuršo iki galui iŠskyrius pa
taisa Latvių naudai prie Tur
monto ir Rytscha apie 470 de
šimtinių.
Perdavimas plotų
vieni kitiems kovo frlsdeširiits
pirmą.
Abelnai atiduodama
dvidešimts aštuonius tuksian
čius dešimtinių. Gaunam dvi
dešimts tūkstančių. Šiandie at
vyko naujas Rusų pasiuntinys
Mostovenko. Akselrodas net
rukus išvažiuoja.”
Svarbiausioji šio pranešimo
žinia yra tat,
kad Lietuvos
respublika
jau yra priėjusi
prie Baltijos juros ir tur apie
20 kilometrų juros kranto. Tai
gi sveikinami yra visi Lietu
vos piliečiai su nauju laimėji
mu.

CHICAGO. — Vieno lietu
vio butan, 637 W. 18 gatvėj,
andais buvę atėję keli “spešelai.” Jie pareikalavę, kad pa
rodytų “kur yni munšainas.”
Bet kad tame bute “munšaino”
visai nedaryta, tai nė rodyti ne
buvę ko. Tuomet patys “spešelai,” sako, užsimanę pasižiū
rėti, kur čia paslėpta “mun
šainas.” Žiūrėję ir pamatę sta
tinaitę.
Jicškotojai labai nu
džiugę ir ėmę tartis:
—A ha, suradom, suradom!
—Pažiūrėsime, ar lietuviai
moka daryti “munšainą.”
Statinaitė ištiesų buvus pil
na. Tik ne “munšaino,” o lie
tuviškos giros, padarytos iš
“plutelių.”
“Spešelai” šito, matyt, neži
nojo, o todėl su statinaite ce
remonijų nedarę: tuoj už di
delio medinio kašinčio ir davai traukti jį lauk. Lietuviško
ji gira, matyt, sujudo, įširdo ir
— zvinkt kamštį vieno “spešelo” kakton!
:
Buvusi “baisi
tragedija.”
Pons “spešelas” užvirtęs ir iš
gulėjęs daugiau kaip valandą
laiko. Dagi ir daktarą tekę
šaukti.
Kada lietuvišką girą užrūs
VIENNA,
kovo 24.— Čia
tinęs “spešelas” atsigeivėjęs, jis gautomis žiniomis,
Austrijos
atklausęs:
pasieny verbuojama čeko-SloAnyhow, who hit me?
vakijos kariuomenė. Delei to

Du šimtai žmonių areštuota.
■

.. .»

siena ilci Vefferų.
už su liau senoji
militarinčs polici Tolinus tarp Vegcrų ir £a$ęa-

i
ra. Ir šiaip daugelis sovietų val
Kas suruošė puolimą, neži
dininkų nužudyta.
nia. Puolikai spėję ištrukti. Ir
Maištininkai, kaip skelbiama, dabar turi nukentėti gal nieku
pilnai kontroliuoją miestą ir nenusižengę to miestelio gy
jo apielinkes. Beto, kalbamo- ventojai!
joj srity jie paskelbę visatinę
Turkai prisipažįsta, kad jiems mobilizaciją.
Tas — “munšainas.”
tekę pasitraukti.
KONSTANTINOPOLIS, kovo
26.— šiandie čia gauta žinių,
kad Graikų kariuomenė savo
žygiuotei prieš Turkų naciona
listų jėgas padariusi ytin di
delį progresą. Pranešimai žy
nį i,jogei Graikų kariuomenė
artinasi prie Eski-Šero, vienos
Bagdado geležinkelio kryžke
lės, kurion įeina geležinkelio
linija iš Turkų
nacionalistų
sostinės Angoros.
Turkų nacionalistų kariuo
mene povaliai traukiasi į kal
nus, kad ten gynus Eski-Šerą
ir Afium-Karišerą.

. ---------- — -'—L

atsimokėjus

mnster at Chicago, ,111., March 28,1921 Kinta ir tos komisijos kvatie- jos puolimą.
as required by the act of Oct. 6, 1917

BERLINAS,
kovo 26. —
Ruhr apskrity, kur metai lai
ko atgal turėjo vietos ytin rim
tas revoliucinis
susirėmimas,
pagalios ir vėla
užliepsnojo
raudonojo sukilimo pošvaistės.
Essene šiandie buvo suruošta
didelė demonstracija,
kurioj
dalyvavo dešimt tūkstančių dar
bininkų. Visi šaukta prie ge
neralinio streiko ir bandyta už
daryti Kruppo dirbtuves.
Turkų nacionalistai prisipažįsta
Netoli Altona komunistai už
KONSTANTINOPOLIS, kovo
griebė dinamito dirbtuves. Bau26.— Turkų nacionalistų vadas,
džiamasai milicininkų
būrys,
apie penki šimtai vyrų, nūdien Mustafa Kernai Paša atvyko į
atakuoja dirbtuves.
Atakai Eski-Šerą, kurį Graikų kariuo
menė ryžasi užimti. Apie tai
naudojama tankai.
Eislebeno mieste, kuomet mi skelbia šiandie gautosios ži
licija nugalėjo komunistus ir » nios.
palfiluosavo apgultą mokyklos
triobėsy vieną milicininkų bū
rį, komunistai turėjo bėgti į
miškus. Milicininkai ir ten juos
seka.
Chicagiečiai gali pasidžiaugti,

.Vi’

Anglų kariuomenė degina
Airijos miestus.

veikimas True translation filed with the post- nužudyti. Taipjau esanti sūdo- ruoštąjį ant

darosi ytin keblus.
Gcestachte’o mieste, prie Rlbe’o upes, už Hamburgo, tapo
paskelbta pirmoji sovietų res
publika. Ją jiaskelbe “raudo
nieji” to miesto sukilėliai, ku
rių tenai esą aštuoni tūkstan
čiai vyrų ir kurie buk nugink
lavę vietos policiją. Beto, jie
užėmę didelę parako dirbtuvę
ir kartu visą miesto adminis
traciją,
pašto bei telegrafo
triobėsius.

'■

Despotų savivaliavimas.

1

čia reiškiama ytin didelio susi-

kiusii šeimininke.

rupinimo.

;

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, UI.

t
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naujinimas prekybos su Ru
sija tos tvarkos grįžimą pa
greitins. Todėl ji jau dabar
nutarė pradėt prekybą su
Rusija.
Anglijos buržuazija yra
gudresnė, negu Amerikos.

Telephone Roosevelt 8500

|8.00
$7.00
|8.00
8c

Subacription Ratas i
per year in Canada.
per year outside of Chicago.
per year in Chicago.
per eopy.

Entared as Second ClaM Matter
March 17th, 1914, at the Post Office
af Chicago, 111., under the act ef
March žnd, 1879.

Naujienos eina kasdien, llskiriant
nedildienius. Laidžia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halsted SL, Chicago,

III. — Telefonas: Roosevelt 8500.
U Atisakomąjį ĮTalaai
Chicagoje — paltį:
Metama .. ................... ........ .
$8.00
Pusei metų
4.50
Trinia mtaaaiama ______ — 2J55
Dviem mlneaiami
1.75
Veinam minėsiu! . . ........1.00
Chicagojo — per neiiotojaai
Viena kopija _____ ___ -........
03
Savaitei .......
18
Mineliui ..... ................. ■ ■
75
Suvienytose Valstijose ne Chicagoj,

Metame’_________________ $7.00
Pusei metų
4 00
Trims mėnesiams .............
— 2.00
Dviem mėnesiams------------------ 1.50
Vienam mėnesiui » ,. ■
.75
Lietuvon ir kitur užsieniuose s
(Atpiginu)
Metams - ............ ,........................$8.00
Pusei metų_____ ___ -......
4.50
Trims mėnesiams
2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Atmeta rusų pre
kybos pasiūlymą.
Prieš Amerikos preziden
to rinkimus Rusijos bolševi
kai daug karty viešai išreiš
kė viltį, kad, jeigu bus iš
rinktas republikony kandi
datas, tai Amerikos valdžia
tu ojaus pripažins soviety
valdžią.
Bet jy viltis neišsipildė.
Hardingo
administracija
dar iki šiol nenori nė kalbėt
apie bolševiky pripažinimą.
Keletas dieną atgal ji net at
metė bolševiky vpasiulymą
atnaujinti prekybos santy
kius tarp Amerikos ir Rusi
jos.

|

Į

LIETUVOS PADfiTIS IR MES.

“Tėvynė” yni nepatenkinta
tuo, kad “Naujienos” pasakė,
jogei dabar negalima remti
Lietuvos valdžią arba eiti iš
vien su jos rėmėjais. Ji sako:

turi būt atimta iš dvarininkų Idarbio, kad išraiškus užuojauir pavesta/ bežemiams ir ma tą gerai apmokamiems gele
žažemiams valstiečiams. Tada žinkeliečiams.
Vėliaus aš paklausiau žem
šie žinos, kad, gindamiesi nuo
lenkui, jie kovoja už savo že dirbystės ministerio Ir seno ko
mę, už savo gerovę ir savo votojo prieš priesjuiudą, Antoateitį. Tada jie, ir neragina nio Villareal, ką jis mano apie
mi, dės paskutinę ją, kad su padėtį. Jis atsakė klausimu:
“Ar tai streikas, ar barnis tarp
mušus užpuolikus.
O ar Lietuvos valdžia taip unijų?”
daro? Visai ne. Ažuot aprūpi Villareal to nežino ir dau
nus Lietuvos beturčius žeme, gelis Meksikos darbininkų va
ji siuntinėja į užsienį p. Vol dovų irgi nežino. Tečiaus dar
demarą, kuris aiškino talkinin bininkų dienraštis La Lucha
kų diplomatų priemenėse, kad remia streiką, tarsi neimtų nė
Lietuva anaiptol neketina kė mažiausios abejonės apie jo
sintis ant dvarininkų “šventos teisiotumą. Tuogi tarpu Darbo
nuosavybės.“
Lietuvos atsto Federacijos viršininkai važinė
vais Londone ir Paryžiuje ji ja traukiniais kaipo pasažieskyrė sulenkėjusius dvarinin riai. Trumpai sakant, pas dar
kus ir grafus.
bininkus apsireiškia stoka nu
Lietuvos darbo žmonės, ma sistatymo linkui geležinkelie
tydami, kad valdžia neduoda čių streiko, kaip kad apsireiš
jiems dvarininkų žemės ir net kė stoka nusistatymo pas pa
sėbrauja su dvarininkais, ne čius geležinkeliečius laike jų
teko noro kovot prieš lenkus. konvencijos, kurią valdžia rė
Ir pagalios pati valdžia pasa mė ir kuri nedavė nieko.
kė, kad ji stengsis “gerumu”
Tas parodo tik, kad Meksi
išrišti savo ginčus su Lenkija. kos darbininkų judėjimas yra
Bet karo padėtį ji nepanaiki dar kūdikystėj, nors jis jau
no; darbininkų judėjimą var yra ganėtinai stiprus ir Nuda
žo.
ro didelę spėką valdžioje.
Nejaugi “Tėvynė” mano, kad
fctokią politiką galima remti?

“šitoks nusistatymas* mu
sų supratimu, neatitinka
šiandieniniam
moanejntui.
Pirmiausiai Uotu vos- karas
su Lenkija dar nepabaigtas
ir galimas daiktas, kad Lie
tuvai prisieis dar su ginklu
ginti savo nepriklausomybę,
neš ir pačios ‘Naujienos’ pri
pažįsta, kad iš Lenkijos po
nų nėra ko tikėtis. Todėl kol
karas dar nepabaigtas,
ar
yra išmintinga ardyti bend
ras tėvynės gynimo frontas?
Kuomet karo audra šiek tiek
--------T------------ --------,-r^
apsistojo ir yra progos atsi
kvėpti, tad ar nereikėtų pri
BELOIT, WIS.
siruošti kovai ir būti tinka
mai pasirengusiems mirtiną
Atsakymas p. Raguviečiui.
smūgį užduoti saivo priešo
imperializmui, jei jisai dar Geležinkeliečių streikas tai sa
“Komunistų“ organo Lais
kartą mėgintų Lietuvą už vitarpinė dviejų unijų kova
vės 55 numery man pažįsta
už viršenybę.
grobti. Savo idėjos draugų
mas “bolšcvikelis”, pasislėpęs
parėmimui rasime užtekti
PAUL HANNA
po Raguviečio slapivardžiu, be
nai laiko tuomet, kai Lietu
[Fcderuotosios Presos koresp.]
gėdiškai išplūdo vietos Lietu
vai jokis išlaukinis pavojus
Mexico City. — Už penkių vių Apšvietus Kliubą, vadin
negrumos.“
dienų po paskelbimui dabar damas jį “šnipų klfubų.” Belo
“Tėvynė“ sako tiesą, kad ka tinio generalinio geležinkelie tasai Raguvietis graudžiai rau
ras su Lenkija dar nepasibai čių streiko, aš kalbėjaus su pre da, kam L. A. kliubas aukoja
gė ir kad Lietuvai gal dar rei zidentu Obregonu ir paklau iš savo iždo Lietuvos sušelpikės su ginklu rankoje ginti sa siau jo kodėl geležinkeliečių mui ir rūpinasi savo tėvynes
vo neprigulmybę. Bet ką tatai reikalavimas pripažinti uniją reikalais. Ir pasak p. Ragu
turi bendro su valdžios rėmi negali būti išpildytas ir strei viečio, visi kliubo sumanymai
mu?
kas sutaikintas. Jis atsakė:
ir norai esą J. A. Nakrošio pa

Meksikos geležinkeliečiu
streikas.

Jeigu gynimąsi nuo

priešo

būtinai reikštų valdžios rėmi
mą, tai karo laiku niekuomet
nebūtų galima kovot prieš val
džios politiką. Bet mes su ši
tokia
mintini nesutinkame.
Mes visuomet sakėme, kad ša
lis yra vienas dalykas, o val
džia — kitas.Ir kiek atmename,
Atsisakydama vesti pre pati “Tėvynė” yra daug kartų
kybą su bolševikiška Rusi aiškinusi šitą skirtumą.

| korespondencijos!

kuo daugiausia jų turėti. Be liau darys. Musų kliubas an
šaulių šiandie gal jau ir ne koja, bet jo iždas šįmet yra
bebūtą Laisvos Lietuvos. Sau turtingesnis,

negu

praeitais

Kazimieras Gugis

liai, dėvėdami civiles drapanas metais kad buvo. Tai reiškia,
prieina prie tokių vietų ir su kad Botoito lietuviai nemiega
ADVOKATAS
seka Lietuvai grūmojantį ]m- — veikia, nebodami ponų Ravojų, ką kareiviai niekad ne guviČių visų pastangų jiems
galėtų padaryti. Dar man be kejrtirti.
—J. A. Nakrošis.
Narna Ofisas
Miasto Ofisas
sant Lietuvoje šauliai susekė ir
suėmė lenkbcrnius dvarinin Nori uždrausti streikus. 3323 S. Halsted St. 127 N. Oearborn St.
kus, kurie naktimis mokinda [Ifl Lietuvos Informacijų Biuro.]
Tel. Boulcvard 1310
Tel. Central 4411
vo surinktus vyrų burius ka
Albany, N. Y. — Valstijos
riško muštro, kad paskui pa legislaturon tapo įneštas • už
salomis užpuolus Lietuvos val draudžiantis streikus bilius,
džią ir viską paėmus į savo pridengtas kauke “bereikalin
rankas. Be to, išbadėjusios gų” streikų. Manoma, kad bįFabionas ir Mickiewicz
Želigovskio gaujos naktimis lius gali praeiti. Bilius apima
vedėjai
eina j Lietuvos kraštus ir už dalį Kansas industrinio teis Burę A. Petratis Ir S. L* Fabionaa
puldinėja — galabija ramius mo įstatymų, nors jie yra Siuntimas pinigų, laiva
gyventojus. Bet šauliams esant, kiek sušvelninti, kad perdaug
kortės, pašportai ir tt
jie negali taip sckmingiii api- nesujudinus darbininkų.
NOTARIJUAA8
plėšinėti, nes Lietuvos šauliai
“Bereikalingais”
streikais
Real Eatate, Paskoloą
Inaarinai ir tL
juos užeina ir, žinoma, apsi skaitomi tokių žmonių strei
dirba kaipo su tokiais. Kada kai, kurių darbo sąlygos nu 809 W. 351 h StM Kamp. Halsted SL
Tel.: Boalevard 61L
ėmė šauliai burtis, tai ant ke stato Jungt. Valstijos, Ncw
Val.i 9 iki 6 kasdieną
turių šaulių buvo vos vienas Yorko valstija ar jos įstaigos, Vak.i Utar. Ket. ir Sub. ild 9 yak
Ned.i ild 8 po pietį*
karabinas; o man apleidžiant laužantįs sutartį streikai, strei
-------------------------------------------------------- 9
Lietuvą jau kiekvienas šaulys kai prieš arbitracijos nuospren
turėjo ]>o keturis karabinus. džius ir stręikai, kurie negali
TaL Randolph 2898
Kas nakčia susiremdami su atnešti naudos vienai kuriai
A. A.SLAKIS
Želigovskio plėšikų bandomis, pusei. Pikictavimas ir davimas
ADVOKATAS
Ofisas Tidurmiestyji
jie iš jų prisirinko sau šautu finansinės ir materialinės pa
A8SOCIATION BLDM.
vų. Ir jei p. Raguvietis butų galbos uždraustiems streikams,
19 So. La Šalie St.
buvęs savo mylimo Želigov lieka uždraustas.
Valandos i 9 ryto Dd 5 pa plati*
PanedlHais iki 8 vakara.
skio gaujose, tai patsai bu
Jeigu bilius taptų priimtas,
Namų Tel.i Hyda Park 8895
tų netekęs savo karabino ir kiekvienas žmogus, rastas pra
i
gavęs kailį išperti.
sižengusiu prieš tuos- Įstaty
Kalbant apie dabartinę Lie mus, galėtų būti nutaustas
V. W. Rutkauskas
tuvos valdžią, kurią p. Ragu pirmą kartą užsimokėti $50
Advokatas
vietis vadina “buržuazine”, pabaudos, antrą kartą $100 ai’
>9 So. La Salia SL Room 8M
“buožių” ir kitokia valdžia, 30 dienų kalėj i man, trečią kar
Tel. Central 6891
Vak.1
812
W. 88rd St.
KMcago
taip pat turiu pasakyti, J<ad tą $1,000 ar 1 metams kalėjiTat Y arda 4581*
ji nėra jau tokia baisi ir nei man, ar abu kartu.
... -------------—Z
maž ne žiauresnė už bolševi
kiškos Rusijos Lenino valdžią.
Pasidaryk sau vyną
Kad yra Lietuvos valdžioje
Vynuogės, Vynuogės
trukumų, blogų pusių, aš ne
Vynuogės*
manau užginčyti. Tečiau var
Džiovintų juodų ir baltų
giai ji ir galėjo geriau sutvar
kyti vidujinę padėtį, kuomet
vynui vynuogių. Parduo*
visas materialcs spėkas ir dar
dame po kiek tik kas nori,
buotojų mintis priseina laiky
už prieinamą kainų.
ti ant savo ežių, kad atrėmus
COYNE BROS.,
išorinius priešus, kaip lenkus,
119 W. S. Water St
taip ir rusus, kurie tolydžio
kėsinosi ją pavergti. Tokioje
Chicago, Iii.

Europuan American Bureiu

Įvairumai.

“Valdžia
neturi
autoriteto tiekti. Esą kaij> Nakrošis pasa padėty kraštui būnant, gal jo
pripažinti
vieną
darbininkų ko, taip L. A. kliubas ir da kia valdžia nebūtų sugebėjus

grupę ir pašalinti kitą grupę.“ rąs. Dėlei tokių nesąmoniškų ką geresnio ir daugiau nuveik
“Galbūt jus nežinote”, tęsė ir neteisingų to “bolševikėlio” ti. Užtai aš ir laikaus (ir mu
jis toliau, “kiek daug valdžia prasimanymų laikau reikalin sų kliubas taip pat laikos)
dirbo pakėlimui gerbūvio ge gu padaryti keletą pastabų ir minties, kad nūnai amerikie
ležinkeliečių. Mes norėjome, prie progos pastebėti vieną-ki- čiai lietuviai kuodaugiausia ir
kad darbininkai turėtų vieną tą dalyką apie Lietuvos padė kuo galėdami remtų Lietuvos
atsakomingą organizaciją, ku tį, nes lankydamasis Lietuvo Valstybę ir taipos padėtų jai
ri galėtų suformuluoti jų pa je galėjau arčiau su ja susi nuraminti išlaukinius savo prie
geidavimus ir turėtų tinkamą pažinti.
šus. O tuomet galės greičiau
autoritetą tarties su valdžia.
Pirmoje vietoje turiu pasa pagerėti Lietuvos žmonių bū
ja, Amerikos valdžia užėmė
Dažnai gali guli atsitikimų,
tokią pat poziciją, kaip kad šalies gyvenimas kaip tik “Kad įkūrus tokią imi ją, kyti, jog aš savo kliube nelo vis ir pati valdžia savo būdą
valdžia sostinėje sušaukė ge
jokios “svarbiausios rolės”, pakeisti.
Francij a. Lygiai kaip ir ir reikalauja, kad butų kovoja ležinkeliečių konvenciją, už šiu
ką p. Raguvietis man priskai
pastaroji, ji laikosi tos nuo ma prieš valdžios politiką: pa mokėjo kelionę visiems dele to. Aš, kaip ir visi kiti prigu Kad Lietuvos valdžia neno
ri įsileisti ir nekenčia bolševi
monės, kad biznio žvilgsniu vyzdžiui, jeigu valdžia neturi gatams ir dar davė kiekvie lantys prie kliubo, esame lygus kų, tai p. Raguviečio tiesa. Ir
iš tos prekybos butą mažai noro energingai vesti karą nam delegatui po 20 pesų į nariai. Ir taip mano, taip Ra visi ramus ir geri Lietuvos pi
naudos, kadangi Rusija yra prieš svetimą priešą; arba jei dieną kitoms išlaidoms. Po guviečio, taip ir kitų narių liečiai anaiptol nenori to plau
labai nubiednėjus; o politi gu ji neturi gabumo kariauti; virš dviejų mėnesių laiko kon yra šventa priedermė būti ak- ko žmonių. Ypač jie bijo ir
jeigu savo netikusia vidu vencija nepasiekė, sutarimo ir tyviškais draugijos nariais. Tą šalinasi lietuvių “'bolševikų”.
kos žvilgsniu butą blėdies, arba
jine politika ji silpnina šalies
kadangi po priedanga pre jiegas. šitokiuose atsitikimuo nesudarė vienos organizacijos. aš ir darau; tą gali (ir turė Bet, teisybę sakant, Lietuvoje
“Aš tada buvau priverstas tų) daryti p. Raguvietis ir kiek tikrų bolševikų nėra. Atsiran
kybos bolševikai vestą užsie se nekovoti prieš valdžią reikš paskelbti, kad valdžia neturi vienas kliubo narys. O kad da tik vagių — žmogžudžių
nyje savo komunistišką pro tų padėt šalies užpuolikams.
įstatymais autoriteto tęsti mo mano sumanymus kliubas pri gaujos, kurios, prisidengusios
pagandą.
Na, o apie dabartinę Lietu kėjimą bendruomenės pinigų ima, gi Raguviečio atmeta, tai bolševizmo skraiste, naktimis
Hardingo administracija vos valdžią ar “Tėvynės” re tokiam tikslui ir. sustabdžiau ne mano kaltė. Jei didele di užpuldinėja žmones ir atima
mokėjimą. Tada konvencija
narių, arba “kuone vi jų turtą, arba net ir gyvastį.
reikalauja, kad pirma, negu daktorius gali, padėjęs ranką užsibaigė. Dabar yra dvi uni džiuma
si nariai”, kaip kad p. RaguTodelei Lietuvos valdžia ir
ant širdies, pasakyti, kad ji tik
bus atnaujinta prekyba su
rai yra pasiryžus energingai jos. VięnA jų nt^ri, kad tik ji vietis sako, priimą įnešimą, tai iš Amerikos lietuvių prašo pa
Rusija, ši nuodugniai per kovoti prieš Lenkiją, kad ji pa viena butų pripažinta. To ne reiškia, kad visi balsuojantys galbos jai apsisaugoti nuo to
keistą savo sistemą, “patik sirodė esanti gabi šitoje kovo galima padaryti ir nebus pa pageidauja įgyvendinti tąjį su kių paukščių. Nes daugelis
manymą. Tikrai gaila ir kar amerikiečių lietuvių sugrįžta į
rindama gyvasties ir nuoso- je, ir kad jos vidujinė politika daryta.”
vybės saugumą, sutarčių padeda išsiplėsti ir sustiprėti Po to pasikalbėjimo aš klau tu juokinga, kad tas “Lais Lietuvą ir ten nori užimti val
sinėjau Meksikos Darbo Fede vės” “bolševikėlis” sielojasi dė džioje vietą. Gi valdžia, neno
šventumą ir laisvo darbo tei šalies jiegoms? Mums rodosi, racijos viršininkų apie tai ką lei to.
rėdama užsitraukti sau pavo
kad jisai* negalės to pasakyti.
ses”. Rusijos valdžia turi Lietuvos valdžios ydos buvo sakė prezidentas Obrcgonas. Toliau p. Raguvietis nesą- jaus, turi ištirti kas per vie
ne tiktai įvykinti šitas at tiek daug kartų parodytos vi Nė vienas jų nebandė, užgin moniškai plusta Lietuvos Val nas tas žmogus. Gi jo pažįsta
mainas, o ir duoti įtikinantį sų srovių spaudoje (net kleri čyti, kad tai yni netiesa. At- stybę, jos šaulius vadina “žu mi vieni giria, antri peikia.
prirodymą, kad jos yra įvy kalų spaudoje), kad plačiai penč, jie lygiai tą patį papasa dikais” ir aimanuoja, kam Tai katriems tikėti? Bet kuo
kojo apie nesėkmingą geležin musų kliubas aukoja Lietuvos met draugijos, prie kurios tas
kintos — tiktai tuomet Har kalbėti apie tai čionai neapsi keliečių konvenciją.
šauliams, “kad išvadavus Vil žmogus priklausė, įgalioti as
dingo administracija apsi- moka. Mes čia paliesime tiktai Jie pripažino, kad Meksikos nių nuo Želigovskio gaujų.” menys praneša apie tą žmo
veną dalyką: žemės klausimą.
ims svarstyti klausimą apie Lenkai eina prieš Lietuvą geležinkeliečiai yra galbūt ge Raguviečiui turJbut labiaus pa gų, tuomet valdžia jau neabe
prekybos santykių atnauji daugiausia dėl dvarų, kuriuos riausiai apmokami geležinke liktų, jei musų sostinė Vil jodama žino, ką su juo dary
Inžinieriai nius pasiliktų po autokratiš ti. Tuo tikslu ir musų kliu
turi lenkų ponai Lietuvoje. liečiai pasaulyje.
nimą.
Amerikos valdžia, reiškia, Lietuvos ir Lenkijos karas yra gauna 1,000 pesų į mėnesį, o kos Lenkijos ponų — Želigov bas išrinko šešias ypatas, ku
kili geležinkeliečiai gauna 200 skio letena arba kad ją nors rias j). Raguvietis besąžiniškai
nesitenkina bolševikų pasi ne tiek kova tarp dviejų tau ar 300 pesų į mėnesį mažiau. ir baisiausia kraugerys valdy vadina “šnipais”.
tų, kiek kova tarp valstiečių ir
žadėjimu susilaikyt nuo pro dvarininkų, 'lai yra nuomonė, Kadangi kiti Meksikos dar bų — by tik ne Lietuva.
Beloito lietuviai, manau, ne
pagandos; ji nori, kad visa kurią 'pirmiausia išreiškė so bininkai uždirba vidutiniškai Vadindamas Lietuvos šau kreips domės į tokius Ragu
Rusijos tvarka pasidarytą cialistai ir kuriai pritarė, paga mažiau kaip 100 pesų į mė lius “žudikais” p. Raguvietis viečio plūdimus. Jie kaip dar
nesį, geležinkeliečiai negavo arba nepažįsta jų, arba pats bavos, taip ir darbuosis Lie
kitokia. Šituo žvilgsniu juos lios, ir kitos musų srovės.
nusistatymas skiriasi nuo Bet jeigu ta kova turi šito visuotinos paramos, kokią jie prieš save veidmainiauja. Nes tuvos naudai ir neatsisakys jai
galėjo gauti. Jie reikalauja pri Lietuvos šauliai nėra žudikai, aukoti. Taip pat ir L. A. Kliu
Anglijos valdžios nusistaty kį pobūdį, tai aišku, kaip Lie pažinimo unijos ir nereikalau o šalies piliečių gyvasties ir bas, man rodos, darys. Beloit
tuva turi įvesti ją. Ji turi ne
mo.
tiktai statyti savo ginklą prieš ja pakėlimo algos, bet men turto saugotojai. Būdamas Lie lietuvių nėra daugiau per šim
Anglijos valdžia, be abejo Lenkijos ? dvarininkų vedamus kai apmokami darbininkai, pri- tuvoje turėjau progos arčiau tą, o praeitais metais jie. su
nės, taippat geidžia, kad Ru legionus, o ir be jokio pasigai gulintįs f>rie unijų, kurios ne susipažinti su Lietuvos šauliais rinko Lietuvai $1,400 aukų ir
sijon sugrįžtą buržuazinė lėjimo imti į nagą Lietuvos moka streikų pašelpos, pasibi ir prisižiūrėti, kaip krašto gy už daug daugiau nupirko Liet.
tvarka; bet ji mano, kad at dvarininkus. Dvarininkų žemė jojo netekti ir to menko už- ventojai juos gerbia ir nori Rask. bonų. Taipjau jie ir to

Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
Kuris jų didžiausias?

savo giminėms LIETUVON,

kreipkitės j J. E. Bruževi-

Šis vaizdelis, kurį mes pa čiaus aptieką:
ėmėm iš tilžiškio “Rytojaus”,
WAUKEGAN
parodo labai įstabų dalyką, bū
tent, kaip žmogaus regėjimas
PHAJRMACY,
gali apsirikti. Žvilgterėjus į šį
1005 Marion Street
paveikslėlį mums iš karto pa
sirodo, kad pirmutinis (deši
nėj) žmogaus paveikslas yra
didžiausias, antrasis, paskui jį,
mažesnis, o trečiasis, paskuti
nis, mažiausias. Ištikrųjų bet
gi taip nėra. Kad sužinojus,
kaip tikrai yra, negalima vien
savo akimis pasitikėti, bet tu
rime pavartoti cirkelį ir ma
čių. Tie paprasti įnagiai mums
tuojau parodys musų optiškąjį, taigi regėjimo, apsigavimą.
Dalykas čia toks, kad tie trys
šešėliai nestovi tikroje perspektivoj, tai yra, jie nestovi
tikroj regėjimo eilėj. Musų
akys yra papratusios matyt
Pinigus iš Rockfordo
dalykus mažesniais besidarant,
Lietuvon galima tiesiai
juo jie toliau nuo musų atsi
siųsti per S. J. Petrau
šalinę, o todėl ir šiame vaizską, Rockford Real Esdelyj pasirodo, tartum pirmu
tate & Loan Co.
tinis šešėlis butų didžiausias.

Pinigai iš
Rockfordo
Lietuvon

DR. A. MONTVID
CHICAGO
Lietuvis Gydytojas ir ChirurKM
25 Eaat Washington SL
Marahall Field Annen
18th fl. Ruimas 1827
Telephone Centrui 8862
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.

2121 North Westem Am
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
X-Spinduliai. Phone Arznitag« 2019
Rezidencijos talef. Albany 8718
>,........
SSJ

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

SJ.Petrauskas
809 So. Main Str.
Rockford. UI.
SKAITYKIT IR PLATINKIT

“NAUJIENOS”

FRIKOS LINU

Kas dedasi
Lietuvoj.

Dr. A. R. Blumenthal

NEW YORK N.\

Tiesi kelionl be persėdimo iš New Yorko per Libavą
arba Hamburg—Eitkūnus

Į LIETUVA

KALINIAI NEGAUNA LAIK
RAŠČIŲ, KNYGŲ.

Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimą

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoju Dykai

PALIKTI STORAGIUJ

Lankant politinius kalinius,
tetejSflk
Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išpardaw__
buvo imi reikš ta apie’ tat, kad
vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir
fffT i.
Gyvenimas yra
kalėjimo administracija nepri
pečių, — kaip nauji.
Mlliil
tuščias, kada praleidžia knygų ir laikraščių. Val
western furnįture storage co.
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
vi I
2810
Harrison St.,
Chicago, III.
stybes Gynėjas žadėjo šitas
pagerintą
Oph|L.. 11 [|K|
Mes turime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dviK
kliūtis prašalinti.
thalmometer.
Y1.1 I HH
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašinų) už kurią !
patinga
doma
atVasario 10 d. buvau kalė
'f >'/UI
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $85 ir duosime veltui
*
kreipiame į vai
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
jime ir paaiškėjo, kad kliūtys
kus.
Vai.:
nuo
9
ryto iki 9 vak.
|
užtikrintos ant dešimties metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaiua#
neprašalintos; priešingai kalė
Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
I
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
4649
S. Ashland Avė, kamp. 47 St.
jimo administracija visai ne
8
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 augKam b* reikalo kentėti? Mano spė
Telephone Yards 4317
___
štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime
prileidžia laikraščių, kaip “So
dalis gydymo budus iigydi jau daug
Boulevard 6437
k.
■■
parduoti
dešimtį
augltos
rųšies
tikros
odos
seklyčiai
setų,
lovų
ir
‘ “ i, kurie
Įmonių nuo kaspininis kirmėles
cialdemokratas
”
ir
neduoda
|B
g
■
■
____
karpetų.
šie
setai
yra
visai
nauji
ir
vėliausio
išdirbimo.
Mes
par■||
■
iee pasveikti
buvo nebotakę viltie*
J B|M. duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos. ML
k
kalimams tų knygų, kurios
Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie \
k
* ■ Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristotam veltui
DR. M. HERZMAN
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai I
A
buvo “Socialdemokrato” admi
M H m B I visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi išsiunčiame C. O. P. ir ■ į
nuo kitokios ligos; deltogi ir neilsiL-|*|
v
x
Iš RUSIJOS
M -B
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntini.
nistracijos per Valstybes Gy
Gerai lietuviams žinomas per 22
Liberty Bombai priimami.
lydonėją
(apie
100
knygų).
metų
kaipo patyręs gydytojas, chi
Atdara
nuo
9
ryto
iki
9
vakaro
Savaitdieniai
iki
4
vai.
po
pietų.
Kirmėlės ženklai
tU
rurgas
ir akušeris.
Kreipiaus vėl tuo klausimu
Gydo
aštrias ir chroniškas ligas,
žmonės serganti taja biauria lig* P*į
Valstybes
Gynėją;
pažadėta
vyrų,
moterų
ir vaikų, pagal nau
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudijausias
metodas
X-Ray ir kitokius
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę
f
prašalinti kliūtys.
Tai.
Yards
8654
elektros
prietaisus.
PINIGAI
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro,
Ofisas ir Labaratorija: 1835 W.
Pažadėjimai,
pažadėjimai,
Mrs. A. Michniewicz
galva skauda, viduriai sukietėję, ausyyil
18th St., netoli Fisk St.
m ūžia, skauda po krutina.
JW
.
AKU1ERKA
bet kodėl jokio rezultato?
Iš
Amerikos
siunčiami
pini

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
!
Baigusi
Aku
Kas tokių simptomų turi, tegul ateiir
nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Norima
matomai
susilaukti
gai į Lietuvą; greičiausiai pa
šeri jos kolegk
na pas mane: išgydysiu visai trumpu
Dienomis: Canal
kaliųių ekscesų?
K. V.
■ ją;
praklaiku.
f
siekia adresantus Lietuvos kai
8110 arba 357
Telephonai
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip \
4r- r-/p
,ikavu?ri
(“S.-d”)
jušų
muose,
kada
yra
pasiųsti
per
Naktimis: Drexel
/
rdlvanijuti h<;a~
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai, v
Ar esi nervuotu, kenti galvos
950 - Drover 4136
pitallsa. Pa! Federalę Paskolą Bendrovę
skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
GYVENIMAS: 3412 S'. Halsted St.
sakmingal pa
DR. DICKSON
j 666 W. 18-th St., Chicago,
“Eltos” žinios.
roja, raidės susibėga kuomet skat
V AL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.
tarnauja prie
1645 West 47th Street
[Paštu per Lietuvos Informacijų
kuri turi sąskaitiškus ryšius su tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip,
gimdymą. Dua
Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vaL vak.
tuojaus turi pirmiausia pasiteirau
Biurą Wąshingtone]
da rodą visaLietuvos Bankomis.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena.
ti mano 15 metų patyrimo, kuris
kiosa
ligose
DR. C. K. KLIAUGA
VILNIUS, II. 17. — “Gagė j Pinigai yra siunčiami paš suteiks tamistai geriausią patar
moterimi Ir
DENTISTAS
merginoms.
ta Wilenska” pranešimų, Vil- tams ir telegramomis, ir išduo navimą.
Aki«,
Aubę, Nosies ir Gerkite
1821
S'o.
Halsted
St, Chicago, I1L
Į niaus valdžia
uždėjusi gudų da savo čekius (draftus)
1113 S. Halated St.. Chicago, DL
ant
kampas 18th St.
Ligos gydoma specialisto
(ant antrą lubų)
vakaro rengčjuį kun. Adomui Lietuvos bankų.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak
W. F. MONCRUFF, M. D.
Sue 6 Ud 11 ryte ir 7 iki vUa!
Phone Canal 257
Stankevičiui administracinę pa Keliaujantiems į Lietuvą yra
frvl*są ir pajiegą suvedame | senus Ir nauju* namu*, taipgi
JOHN J. SMETANA
dirbtuves. Cash arba ant išmokšjimo.
bauda 1,000 auksinų.
j sargiausiai ir patogiausiai vež
Pirmutini Lietevių Elektros Korporacija Amerikofš
AKIŲ SPECIALISTAS
KAUNAS, II. 17. — Trem tis pinigus Federales , Paskolą
Canal 257
1801
So Ashland Are.,
Chicago,
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
tinių ir Belaisvių grąžinimo Bendrovės Draftų formoj, išduo
Naktinis Tel. Canal 2118
kerti 18-tos gatvis; 3-čios lubos
A. BARTKUS, Ptm.
skyrius praneša, kati vasario tus ant Lietuvos bankų; tie ban
Kambarys 14-15-16-17
DR. P. Z. ZALATORIS
1619 W. 47th SL
Tek Boulevard 1892.
Chicago, HL
18 d. atvyksta iš Obelių ka kai išmoka pinigus draftą savi
Viriai PLATT’S Aptiekos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Lietuvi* Dentlztai
rantino 710 tremtinių Lietu ninkui be jokių nuotraukų. Par
Tėmykite mano parašą.
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 p<
4712 So. Ashland Av*.
vos piliečių, grįžusių iš Pet duoda laivakortes ant dviejų tie Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak.
piet. 6 iki 9 vakare.
Nedaliomis
nuo
9
ryto
iki
12
dien.
Nedėliomis
nuo 9 iki 12 ryto.
arti
47-tea
gatvia
papilio.
šiaušių į Lietuvą linijų, ant ku
1821 S. Halsted St.,
Telafonas: Dr*v*r 7MI
ALYTUS,
Eltos rių nereikia persėsti. Iš MontreKampas 18 ir Halsted St.
Tel. Monro* 2804
korespondento pranešimui, va- al į Eydkunus (netoli prie Kau
DR. W. F. KALISZ
I sario 16 d. Alytuje buvo šven no), kaina $107.15.
T.Pnlhnaų 5483
Spedalamas: Moterų Ugoa ir Chirargijk
čiama Lietuvos nepriklausomy
DR. CHARLES SEGAL
Iš New York į Liepoj ų, kaina
1145 MILWAUKEI AVĖ.
CBICABO.
bes švente dideliu ūpo paki $145. Taip-pat ir iš Lietuvos
Praktikuoja 15 metai
M
V
Telk Canal 65
Ofisas
limu, nežiūrint paskutinio ne į Ameriką.
LIETUVIS DAKTARAS
4729
So.
Ashland
Avė., 2 lubos
prielankaus mums musų ne Skolinama pinigus ant Ameri
Chicago, Illinois.
priklausomybes
(klausimų kos ir Lietuvos namų, žemių ir
Tariu patyrimą
Specialistas džiovos
moterų
ligos*; m- ■
sprendimo. Bendru tos dienos ūkių.
1424
So.
Halsted
St
Moteriškų, Vyriškų ir
psstingai
pritu
obalsiu buvo: Vilnius musų ir
VaL
10
iki
12;
3
iki
5;
6
iki
8.
riu
ligoni
Ir
ksdlVaikų Ligų.
Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.
......
Nedalioms
10
—
12,
•
ficį
laika
Ilgėti.
mes
jo
niekam
neduosim!
DEL GALVOS SO
Per šešesdešimts
OFISO VALANDOS:
Gyvenimo Tel. Yards 5098.
10229
8.
Stote
Sfr.
Susirinkusi
tose
iškilmėse
Nuo
10
iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
metų šis geriau
PĖJIMO, DEL
Chicag*, III.
dBBBBBBEBBBBBBBBBBB
5
vai.
po
piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
PRANEŠIMAS
4,000 — 5,000 žmonių minia
sia pasaulyje
A
SVAIGIMO, DEL
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai.
C<$ITTLE
arterts UŽKIETĖJIMO,
priėmė'šią rezoliuciją:
valandos ryto iki 1 vai. po piet.
valytojas
Telefonas Drexel 28Š(1
“Mes, keli tūkstančiai Aly
UIVER
jaknų ir
DEL ABELNOS
Tal*ph*nc Yarda 5181
j PIŲ.S.
taus miesto ir aplinkių gyven
skilvio.
Tel.: Yards 6666
tojų, susirinkę iškilmingai švę
LBBBBBBBBBBBBBBBBBBMĮ
Boulevard 8448
■ DR. G. M. GLASER 5
Keikatakit Ūk,.).
P,LLS sti Lietuvos nepriklausomybes
DR.
V.
A.
ŠIMKUS
paskelbimo dieną, reiškiama
Praktikuoja 29 metai
8107 S. Morgan SL Chicago
Lietuvis
gydytojas,
Chirurgas
Ofisas:
musų pirmam teisėtam Lietu
Akušėras
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 rite
— 3149 S. Morgan St., kertė 32 St. ■
vos seimininkui - SteigiamaŠiuo
pranešu,
kad
aš
3203 So. Halsted St., Chicago.
Chicago, Illinois.
Ir nu* 5 iki 8 vakaro.
jam Seimui, kad kovoti dėl jau nuo senai patarnauju kuoValandos: 10-12 v. r., 1-8, 6-8
SPECIALISTAS:
, v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
Moteriškų ir Vyriškų
Tėvynes nepriklausomybes ne geriausiai ir pigiausiai. Prista
!
Taipgi
Chroniškų Ligų.
nBBBBBBBMBBBBBBBBMB
siliausim ir pastangų liesumą tau anglis, medžius, ledą. Per[
OFISO
VALANDOS:
1 Telephone Yards 1582
žinsiin tol, kol Vilnius ir Klai kraustaus rakandus. Darbą at
g Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 ■
Didžiausi Žmogui dovana tai — šviesa. Jei išleistas pinigas šim
■ vakare. Nedėliomis nuo 9—2 B
pėda nebus musų.’*
lieku atsakančiai ir gvarantuoju.
teriopai grįžta. Dėlto geriausių kultūrinę dovanų saviškiams Lietu
B
< po piet.
■
LIETUVIS
KAUNAS, II. 17. - Einas Darbą apsiimu Chicagoj ir apieDR. YUŠKA
voje suteiktumėt, išrašę jiems
B
Telephone Yards 687
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valstybės Prezidento pareigas linkėse, nes turiu visokio didžio
'■■■■■■■■■■■■■■■■■■■T
I Gydo visokias ligas moterų, vai”
1900
S.
Halsted
St.
Stulginski priėmė jau seniau trokų. Galite kreiptis visada,
I kų ir vyrų. Specialiai gyd* lim
Tel. Canal 2118
pančias, senas ir paslaptimi
įteiktą prof. Valdemaro, kaipo dieną ir naktį. Tikrinu, kad bu*
Tel. Boulevard 2160
Ofiso valandos: nu* II ryte iki
gas vyrų ligas,
Lietuvos atstovo Tautų Sąjun gite užganėdinti mano darbu.
8 vakare.
8259 So. Halsted SL, ICUcagc
Dr.AJ.KARALIUS
dvisavaitinį koperacijos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio
Rezidencija: 2811 W. 63rd SL
gai, atsistatydinimą ir pasky
B JI ■ ■ MII ■ ■ 811111111
gyvenimo žurnalą, Šiaulių Srities Vartot B-vės ir Lietuvos savival
WM. DAMBRAUSKIS,
Tel, Prospect 8466
Gydytojas ir Chirurgas
rė
—
jo
vieton
Finansų,
Pre

dybių organą, kuris sklaido musų kaimo tamsos ukus, žiebia jo kul
PRANEŠIMAS
Chicago,
VALANDOS: 9—12 ryto
tūros ugnį, stiprina jo ūkio jėgą ir visuomenės organizuotę.
kybos ir Pramonės Ministerj 817 W. 34 SL,
2—9 vakaro.
Dr. M. T. Strikol’fe
Phone Boulevard 9336
p. Galvanauską.
Tas šviesos spindulys jums apsieitų tik 8 doleriai — “Sietyno"
Lietuvys Gydytoja* ir Chirurgas
metinė prenumerata, — kurie reikia pasiųsti adresu:
3303 So. Morgan Street,
Perkelia ofisą | People Teatrą
Telefonus--Boulevard 9199
Chicago, III.
Šiauliai, Dvaro g-vė, 24. “Sietynui” — Lithuania.
1616 W. 47 St„ Tel. BoaL 160
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų Sriubų pašto laivai išplautai
ESTONIA” UAL. 27
“POLONIA” KOVO 30
POLONI A” ............... GEG. 11
LITUANIA” BALANDŽIO 13
Visi laivai turi puikius kambarius trečio* klesos keleiviam*
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. La Sali* St.
CHICAGO, ILL.

Kaip

Akįs

Dr. C.Z. Veželis

AKUSERKA
A, SHUSHO g Dr. J. Sarpalius

ttle Liver Pilis

3

Dr. 18. Stupni cki

Duokit šviesos saviškiams

| DR. J. KULIS

“SIETYNĄ”

Latviuose

BANGA
Lietuviu Socialisty Sąjungos Leidžiamas Laikraštis.
‘BANGA”
BANGA'*
tniuniH
OANbA

iniunit]
OARbA
-■
iDihgi’l

0A80A

tavo CHRON1KOJE peržvelgs netik politinius
nuotilciua visame paiatilije, bet da ypatingą durną at
kreipei uuotikiue, įvykstančius darbiuinkt; gyvenime,
eavo POLEMIKOJE atmuš reakcijos nžpnulimue
8OC'ft**,t,I *r aklaidya dai bininktj vienybės ardytojų
klaidinimna.
aavo REDAKCINIUOSE atraipaniooao duos aiškią
apžvalgą gyvenimo iš socialistinio persitikrinimo
žvilgsnio ir tars, kur reikia, drąsą žodį savo platcsoiuosc straipsniuose.
eavo STRAIPSNIŲ skyriuje talpine straipsnius,
liečiančius dienos klausimus, ir atraipsnins, plačiai
aprašančius didesnės svarbos uuotikiue darbininką
gyvenime.
savo TEORETINIAI-MOK8LINĖJE dalyje rnptreteikti. savo skaitytojams straipsnius, populiariai
gvildenančius socialistinę taktiką, socializmo ir kitą
mokslų teorijas.

iDlUp*» savo BELETRfSTIKOS Špaltose talpins apysakas,
eilei ir paįvairįs pašaipa (satyra) ir juokais (humoru),

DANuA
ūlbiri" "av0

KORESPONDENCIJOSE talpins aprašymus
\
savo BENDRADARBIAIS turi netik įžymiausias
musų socialistą litoratines spėkas Amerikoje, bet ir
musų įžymius radėjus Lietuvoje..
iš pradžios eis sykį į mėnesį, vėliaus—dn sykiu į
mėnesį, o paskiau, prio pirmos progos, — kas sąvaltė. “Bangos” prenumerata y ra t $1. — už 12 numeri)];
$2. — už 24 numerius; $3. — už 36 numerius; $4.—
už 48 numerius.
užsiprenumeruokite sau ir savo draugams.' Pinigus
sigsill® adresu:

DaNuA nuotikių musų kolonijose Amerikoje.

lBANGA'’
u

w

BANGA”
DIMglD
0A8oą

C. A. HERMAN,
644 W«»t 204 Str., New York, N. Y,

Kauno “Socialdemokratas”
rašo: *
Latviuose pastaruoju laiku
žiauriai reiškiasi pikta reakci
ja. Liepojoj sausio 15 dieną
vyko socialdemokratų susirin
kimai prieš miesto atstovų rin
kimus. Vieną tokių susirinki
mų ąpsupė apie 100 ginkluo
tu žmonių, puolė susirinku
sius, ėmė metyti iš galerijos
kėdėmis. Socialdemokratą Buševič, miusto galvą parvertė
žemėn ir mušė tiek, kad tas
kraujuose apalpo. Ta pati ban

DR. C. KASPUTIS

už padėtus pinigus, jeigu pirksi musų
rekomenduojamus, užtikrintus

Pirmo Morgečio
Aukso Bondsus
Procentai išmokami du kartu į metus
bile vienoj bankoj.
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti
ir lengvais išmokėjimais.

Perkame, p;arduodame, mainome ir
duodame ir^formacijas apie įvairių
komp. Šerus

abi Seimo atstoves.

Tie įvykiai nėra pripuolami
ir pasikartojo Latviuose kito
se vietose. Tai vis darbas susiburusios reakcijos, kurią aiš
kiai remia dabartinė valdžia.
Pasigaudami tokiij priemonitj,
latvių^krikščionys-nacionalistai,
žydų ir vokiečių buržuazija
laimėjo Liopojaus rinkimiuksc
50%, smulkios latvių demo
kratinės grupės 10% ir darbi*
Ininkai 10% balstj. \

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas Ir .Chirurgas
1M7 W. 51 st. kamp. Marshfieid av.
Valandosi iki 9 ryto, n** 1 iki
< ir nuo 7 iki 9 vakaro.
T*L Fraspoct 1157

Kreipkitės į lietuvių įstaigą.

Peoples Investment Co.

220 S. State st.
Room 1422
Tel. Harrison 2024
Chicago, 11K
Kasdien ir nedėliomis nuo 12 iki 3
po
piet.
da, puolė vėliau antrą susirin

kimą, kuriame kalbėjo poetė
Aspasija ir Klara Kalnin, —

—Desiistas—
8331 S. Halsted SU Chicago, I1L
Valandos:—*

Tikros odos
Abi pušiai dėvėjami overkotai, kuine parsidavinėjo po $75.00, $85.00 ir $100.00 Mieros nuo
36 iki 46. Tamistos pasirinkime
už $30.00.
Vyrams ir vaikinams pavasari
niai siutai, po $15.00 iki $45.00.
Atdara vakarais iki 8 vai.,
Nedeldieniais iki 3 po pietų.

S. Gordon
1415 S. Halsted SL

Telefonas Puliman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentlstas
10811 S. Michigan Av„ Roseland
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną.
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Valandos I 1 iki 8 po pietą,
6 iki 8 vak. Nedšl. 10 iki 12 rytą
Re*. 2914 W. 43rd Street
Nu* ryto iki piet,
Telephone McKinley 168

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 Avė.,
Kampas 18-tos
CHICAGO.

DR. S. BIEŽI8
•YDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St, kampu
Leavitt St. Phona Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nu* 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vietai 8114
W. 42nd St. Phone Lafayette, <08&
Valandos nua 16 iki 12 dieną.

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. Chicag*.
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 DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
Tel. Puliman 342

DR. I. E. MAKARAS

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

Akušerka M. Kathuska
Patarnauju dienom ir naktimis prie

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Koselande.

gimdymo ir duodu patarimu* mo
terims ir merginoms. Antrašui

iki 8:30 vak.

8833 So. Halsted St., Chicag*, I1L
Phone: Boelevard 4121.

Ofise Tel. McKinley 76

tTelephon© Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki
42 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak,
3325 So. Halsted St., Chicago,

DR. L H. GINDICH
DENTISTAS
Mm buvo darbą gvaraataoįaiao
Kalbame visas Europiškas kalbas.
8804 So. Kedzie Ave„ C1 cage, I1L
Arti 88-th Street

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30

Tel. Austin 737

DR. MARYA
DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos: *8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedėldienius.

Panedėlis, Kovo 28 d., 1921
Atėmė $13,600.

Sukatoje Drirght F. Robinson ir kompanijas žmones par
sivežė $13,600 užmokėti savo
(hufoininkams. Bet prie savo
durų tapo vagių
sulaikyti ir
gavo atiduoti visus pinigus vagiems.

CHICAGOS
:: ŽINIOS::
Rūpinasi bedarbiais.

Chicagos miesto kliubas pra
eitą pėtnyčią pakėlė bedarbių
klausimą savo susirinkime ir
nutarė paruošti majorui Thompsonui peticiją,
kurioje bus
prašoma, kad majoras paskir
tų publikos komitetą,
kuris
rūpintųs bedarbiais ir atidarytų
munici|>al| nakvynės namą.
Chicagoje randasi apie 1OO,000 bedarbių. Daugelis jų ne
turi savo buveinių ir eina pra
šyti nakvynės, arba į nuova
das, arba šiaip kur bastosi.
Tečiaus tie žmonės nėra kokie
valkatos,
kaip kad daugelis
apie juos mano, šitaip išsireiš
kė klinbo kalbėtojai, o panelė
NestorytC dargi pareiškė, kad
kai kurie darbdaviai naudoda
mos proga iš dabrtinės padėties
arba darbininkų unijas — uni
jų nebodami
priiminėja ne
unijistus, i>adaro “open shop.”
Jos supratimu,
turėtų būti
žmonių, kurie (visada rūpintųsi
darbininkų padėtim, t. y. kad
darbui einant darbininkai ap
siginkluotų sutikti nedarbą.
Dr. Reitman pastebėjo, kad
praeitą utarninką buvo areš
tuota 300 šimtai neva prasižen
gėlių ir jis manąs jie buvo
linksmus tekti į nuovadas, nes
juk jie neturėjo vietos kur pri
siglausti.
Kliubas turi viltį, kad ne
darbas bus pašalintas, kuomet
pradės kelius taisyti.

Nušovė.

Trys ar penki vagys suimto
je per pietus užpuolė Jadlmer
Johnson,
kuomet jis nuvežė
$5,000 darbininkams užmokėti
pas Uniform Printing & Supply kompaniją, 351 W. Chica
go avė., atėmė $2,000 ir jį patį
nušovė.
Kuomet

Johnson

dytis. Samuel Hoffman ir Sa
muel Berman tapo pašauti. Sa
muel Berman buvo pašalinis,
bet žingeidumo delei prisiarti
no ir gavo šūvį į ranką.

T homas Wahl, 123 S. Racine
avė.,
užvakar
atėjo į City
Window^ CIeaning kompaniją
ir pasiskundė, kad ilgai nedir
bąs. Darbą jis gavo, (bet užli
pęs ant vienuoliktų lubų lan
gų plauti kažin kaip nukrito ir
užsimušo.

vagys įėjo

prie ofiso durų ir išlipo eiti
vidun,
vienas vagis
stvėrė
krapšių su pinigais iš jo rankų.
Tuo tarpu krepšius perplyšo ir
pinigai pasileido ant žemės.
Vagys pradėjo pinigus gaudyti,
gi Johnson su krepšiu ir re
volveriu rankose įbėgo ofisan,
kur rados bent trisdešimts vy
rų ir tiek pat merginų, bandi
tas jį įsi vi jo vidun ir ten nu
šovė. Ofiso darbininkai pasis
lėpė už stalų, o vagys susėdo
savo automobilin ir pabėgo.

smuklę,

JIEŠKAU apsivedimui draugės, nesenesnės 25 metų amžiaus, be skirtu
mo tikėjimo, dailaus ūgio. Esu 27.
metų amžiaus, pasiturys ir moku ge
rą amatą. Atsišaukiančios malonė
kite prisiųsti savo paveikslą.
Pa
veikslą grąžįsiu reikalaujant. Atsa
kymą duosiu kiekvienai. Vyrų mel
džiu nerašinSt.
1621 So. Halsted St.,

į J. B.

3256

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

J. SU—KAS,

Apvogė smuklę.

Trys

<is ii........ m—

Paj ieškojimai

Gavo darbą ir užsimušė.

privažiavo Gonkl

rios įvyks ketverge, kovo 31, kaip
7:30 vai. vak., IJuosybės salėj 3925
S. Kedzie avė. Kalbčs T. J. Kučins
kas. Kviečiame publiką gausiai susi
rinkti. — Komitetas.

JIEŠKAU merginos

Chicago, III.
arba našles,

Archer kad ir su vienu vaiku, nuo 35 iki 33

avė.
ir apvogė Gouldą
$1,400.

senumo. Esu 33 metų, užsiėmi
ant metų
mas šiaučius, ne vartoju svaiginan
čių gėrymų nei rukau. Sutinkanti im

ti civilį šliubą ir mylinti teisingą ir
linksmą gyvenimą, malonės atsišauk

Persiskyrė dėl nieko.

Ilelcu J. Co'lib, 6511 S. Green
gat.,
paėmė
divorsą
su
savo vyru dėl to,
kad jiedu
nesutiko automojjilį važinėti.
Vienas sakė, kad jis galįs ge
riau automobilį važiuoti, o ant
ras — kad jis. Todėl jiems pri
siėjo persiskirti.

ti. Atsakymą duosiu tik toms, ku

rios prisius su pirmu laišku paveik
slą. Paveikslą grąžinsiu.
F. J. MADISON,
257 W. Commerce St.
•Youngstown, Ohio.

JIEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našlės. Senumas, nuo 25 iki 38
nr.etų. Esu 33 metų. Norinti susipa
žinti ir užvesti šeimynišką gyveni
mą, malonės atsišaukti. Informacijas
suteiksiu laišku.
VITY ARAS,
P. O. Box 343,
Royalton, III.

REIKIA DARBININKŲ

NAMAI-ŽEMS

VYRŲ

PARDAVIMUI saliunas. Biznis iš
dirbtas per daugel} metų ir gerai ei
na; visokių tautų apgyventoj vietoj,
prie didelių dirbtuvių. Taipgi, pietus
Darbininkų prie cukraus galima duoti. Kampinis namas, 35 ir
Ashland, 3457 So. Ashland avė. Par
burokų.
davimo priežastis, savininkas turi du
Šeimynos su ūkės patyrimu pagei bizniu.
daujamos. Mokėsime po $23.00 už
akerį. Veltui namų renda ir parve
PARDAVIMUI laikrodėlių krautu
žimas. Atsišaukite ofisan, 1234 West vė. Biznis išdirbtas per 12 metų. Par
Van Buren St., Chicago, III., kasdien, duosiu greit ir pigiai, nes važiuoju į
išskiriant savaitdienį nuo 1 po pietų Lietuvą. Taipgi bus išpardavimas.
iki 8 vai. vak. Atsišaukite, o patirsi
A. R. BETAUT
te viską, kas tik yra reikalinga.
1652 W. 47 St.

REIKIA

Komitetas visą cukraus
kompaniją.

PARDAVIMUI saliunas lietuvių
apielinkėj, biznis įdirbtas per daug
PARDAVIMUI beveik už pusę kai
metų.
Prieš McCourmsick dirbtuvę.
nos
naujas mūrinis kampinis namas,
Priežastį pardavimo sužinosite ant
šeimynos gyvenančios netoli Detroit vietos#
4 pagyvenimų, po 5 ir 4 didelius kam
ar Clevelando rašykite arba kreipkitės
barius; kieto medžio trimingai ir vi2552 Blue Island Avė.
prie Michigan Free Employment Busoki intaisymai vėliausios mados; ga
Tel. Canal 6715
reau, 461 Larned St., West Detroit,
ru apšildoma. Greitu laiku parduoda
Mich., arba Cleveland City Hali Free
PARDAVIMUI saliunas lietuvių tik už $13,500.00, pusę cash reikia
Employment Bureau, East 6th St. ir ir lenkų apgyventoj vietoj. Bizniu {mokėt. Namas randasi gražioj vie
Lakeside Avė., Cleveland.
išdirbtas. Priežastis pardavi toj, apie Garfield Boulevard ir Ash
Mitingas cukrinių burokų auginiir.-ui gerai
land Avė. Klauskit J. Zacker 3301
mo, važiuoju | Lietuvą.
darbininkų Iowa valst. įvyks savaitSo. Halsted St.
804 W. 31 St.
dienyj, kovo 27 d., 1921, pas Al. Weber’s, 1642 Orchard St., Chicago, III
PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir
NEPAPRASTAS PASIŪ
Mitingas cukrinių burokų auginimui
darbininkų Michigan Sugar Company, lenkų apgyventoj vietoj, biznis išdirb
LYMAS.
bus laikomas prie 1712 So. Loomis tas per daugelį metų. Pelninga vie
Mes pabudavosim namą ant
St., ir 1811 West Erie St., Chicago, ta. Klauskite
III. ant 1:00 vai. po pietų, Kovo 27
ED. PONOMAR,
jūsų loto pigiausia kaina. Pra
828 W. 14 Str.
d., 1921.
džiai mažas įmokėjimas, kiti iš
Mitingas cukrinių burokų augini
mui darbininkų Minnesota Sugar Com
PARDAVIMUI saliunas, automobi mokėjimais, kaip renda. šaukit
pany bus laikomas, kovo 27 d., 1921, lius,
Hudson, 1920 metų ir rakandai Mr. Allman Uarrison 7241 šiaip
pas Conard Wolfą, 2459 Wenthworth (fumiture).
Viskas pirmos klesos.
avė., Frank Pondras, 1871 Mihvaukee
Atsišaukite
tuojau.
Aš važiuoju Lie dienomis ir Wentworth 7775 neavė. ir Gust Jahr, 1909 Orchard St, tuvon.
dėldieniais.
Chicago.
J.
K.,
Mitingas cukrinių burokų auginimui
IDEAL HOME CONSTRUCav. W. Pullman, III.
darbininkų Rock County Sugar Com 12000 S. Emerald
Pullman 674
TION CO.,
pany laikys savaitdienyj, kovo 27 d.,
1921, pas David Meisner, 955 West
203 So. Dearborn St.
PARDAVIMUI saliunas, biznis iš
18th St., Chicago, III.
501 Bedford Bldg.
dirbtas per 12 metų, lietuvių koloni
joj.
Biznis
gerai
eina.
Pardavimo
REIKIA darbininko ant farpriežastis, savininkas kitos tautos—
PARDAVIMUI
už bargeną 80
mos. Farma mieste, Darbas ne lietuvis.
akerių
geros
išdirbtos
farmos; gražus
1942 Canalport Avė.
pastovus.
sodas,
visas
atakas,
javai
ir augštai
Tek: Canal 654.
piltas kelias. 4 mylios nuo Luding11750 So. Ashland Ave.
ton, Mich.
PARDAVIMUI saliunas, lietu
JOS. STRESKA, savininkas,
2652 So. Springfield Avė.
REIKIA kriaučiaus suprantančio vių ir kitų tautų apgyventa vie
kostumierską darbą prie naujų ir čysPARDAVIMUI pigiai puiki farm^
tijūno. Pastovi vieta. Meldžiu atsi ta. Biznis išdirbtas, neša gerą
šaukti į kriaučių šapą, po numeriu, pelną. Priežastis pardavimo — 160 akerių, 80 akerių išdirbtos, 17
melžiamų karvių, 4 arkliai, 10 kiau
JUOZAPAS ŽOLYNAS,
išvažiuoju į kitą miestą.
lių, apie 30 vištų. Budinkai geri,
4063 S. Maplewood Avė.
gražus sodnas, laukai aptverti, visos
mašinos. Parduosiu pigiai ir ant
REIKIA jauno pastovaus vyro dirb
2900
So.
Lowe
Avė.
lengvų išmokėjimų, arba mainysiu į
ti ant ūkės. Turi būt patyręs ir ga
namą.
Del aiškesnių žinių meldžiu
bus prie arklių. Paliudijimas reika
kreiptis
pas
savininką.
lingas. Norintis gauti pastovų dar
RAKANDAI
J.
F. RADZIUS,
bą, rašyk laišką, aprašydamas apie
668
W. 18th St.,
save, o kitaip atida nebus atkreipia
IŠVAŽIUOJU
Iš
MIESTO.
Chicago,
III.
ma. Nepatyrę, nerašykite.
K. J. G.,
Stebuklinga proga porai užvedan NORINTIEMS PIRKTI FARMAS!
Box 203,
Cary Station, III.
Užėjus miestuose bedarbėms, dau
čiai gyvenimą, paaukausiu savo puiBus
4
kambarių
rakandus,
visus
sygelis
lietuvių perka farmas. Nuola
REIKIA OPERATORIŲ.
u arba atskirai, kaip nauji suside tiniai pardavėjai — agentai, taip mo
Puikiausia proga keletui pa da iš trijų šmotų seklyčios seto, bu ka įpiršti bevertės farmas neprityrutyrusių, gerų operatorių prie vo užmokėta $200, parduosiąs už $75.- siems ateiviams, kad pastariemsiems
00, indų, kaurų, lovų, taipgi didelis tankiai prisieina palydėt savo sun
šilkinių ir bovelninių j akučių. Victrolą, už kurt buvo užmokėta $225 kiai uždirbtus pinigus. Musų apielinDienos šviesa dirbtuvėj, geriau už $50, su rekordais ir deimante? špil kėj yra keletas gerų farmų pardavi
ka... Ateikit tuojaus,.. galite matyti mui, kurias galite pirkti tiesiai nuo
sios aplinkybės gera mokestis. kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir ne- savininkė už tinkamą kainą.
diHoj.
AŠ ukininkauju ir farmų pardavoAtsišaukite tuojau:
jimu
neužsiimu, bet turėdamas ant
2810 W. Harrison St.
STERNE & KLEIN CO.,
farmų patyrimą, maloniai pagelbė
siu, kaip prie pirkimo, taip ir prad^
206 So. Market St. ‘
NAMAI-ŽEMŽ
žioj
farmeriavimo už menką atlygi
Kampas Adams St., Klauskit
nimą — už sugaištą laiką.
PARDAVIMUI beveik naujas 2 flaMiss Hank.
P. GASSUNAS,
tų mūrinis namas. Randasi gražioj
R. F. D. 1, Box 133,
Vietoj— Brighton Park. Arti dviejų
Allegan, Mich.
gatvekariu
linijų.
AtsiSaukit
pas
sa

REIKIA patyrusio siuvė vininką.
jo prie vyriškų kostumerišMOKYKLOS
3249 So. Morgan St.
Antros
lubos.
ko darbo vakarais.
Tel.: Boulevard 7579.

$250,000 našlaičiams.
Chicago Junior School As- JIEŠKAU apsivedimui merginos
čeveryką krautuvninkas
sociation
nuo
šio ps
arba našlės; nepaisant, kad turės vie
arba ir du vaiku — be skirtumo,
apvogtas.
lio pradės rinkti aukas dėl be ną
tikėjimo; nesenesnes 25 iki 35 metų
Esu 32 metų. Meldžiu pri
Subatos naktį du vagys įėjo namių vaikučių. Nutarta su amžiaus.
sėsti
ir
paveikslą.
Reikalaujant pa
į Issac Barnett, užlaikytojo če- rinkti $250, (XX).
veikslą grąžinsiu.
BENIS POACH,
verykų krautuvės, prie 3120
28 N. 6th St.,
Kansas City, Kansas.
Lincoln avė., ir atėmė iš jo
Atsakymai j klausimus.
$1,300.
JIEŠKAU Jurgio Gerulio ir
Kaip su nustatymu laikrodžių?
kitų senovės pažįstamų gyvenan
Klausimas. — Mano vyras
Apkraustė namus.
čių Suv. Vals. Atsišaukite šiuo
bedievis.
Jis
skaito
"Naujie

Samuel Epštein,
1334 So.
antrašu:
Sawyer avė., išvažiavo su sa- na^” ir sako, kad kai su kovo
I. MERKEVIČIUS
vo žmona pasivažinėti subatos 27 d. prasidės taupymas • die Box 673,
■ Ellsworth, Pa.
nos
šviesos,
tai
laikrodžiai
rei

vakare, gi namo pagrįžę paty
pavaryti viena valanda
rė, kad pas juos vagių butą ir kės
REIKIA DARBININKŲ
išvogta $30,000 vertės brang- priekin. Aš esu tvirta davatka
Visą amžių kalėjimam
. ,
ir skaitau “Draugą.” Aš tam
MOTERŲ
Eddie Morris, kuris nužudė Į11
savo cicilikui kyšt panosėn
REIKIA merginos ar moters
policistą John Mullin, praeitos
"Draugo” 69 mini, ir rodau
Politikieriai areštuoti.
subatos vakarą tapo nuteistas
juoda ant balto: “Naktį prieš namų darbui.
James
Bark,
1430
Sochvick
MRS. A. A. ŠLAKIS,
visam amžiui kalėjimam Trys
Velykas
Chicagoje
prasidės
6733 Crandon Avė.
prisaikintų teisėjų
balsavo, gat., ir Arthur Huhneke, 2108 taupymas dienos šviesos. Chi
Clifton
avė.,
majoro
ThampTel. Hyde Park 8395.
kad pakarti, bet trečiu sykiu
cagos laikrodžiai bus nustatyti
sono
komiteto
nariai
dvidešimt
balsuojant ir tie trys tadsavo,
viena valanda paskiau. Taigi j REIKIA mergaitės prižiūrėjimui
trečiame
warde,
subatoj
tapo
kad visam amžiui kalėjimam
kuomet
Velykų rytą
pagal namo ir kūdikio. Geras darbas tin
areštuoti
už
pasigėrimą
ir
au

kamai ypatai. U'uri būt patyrus ir
Morris ant to nesutinkąs ir
[šiandieninių laikrodžių
bus, su
rekomendacija.
manąs apeliacijos reikalauti. tomobilio važiavimą pasigėrus. sakysime, šešta valanda, tai pa
3152 W. 12 St.
gal naujo bus penkta valanda.
Išgelbėjo norinčią prisigirdyti.
R. Hauthom, 46 metų mo Tai bus ligi spalių 30 d. Pas REIKIA merginos abelnam namų
teris, sukatoje
nušoko nuo kui bus išnaujo pastumti vie darbui; 3 šeimynoje, geras namas.
H. GOLDBERG,
Deorliorn gat. tilto į upę, bet na valanda pirmyn.” — Kas
1414
Independence Blvd.
geras plaukikas Frank Keliol aišku, to negal nei “Naujie
nos” užginti. Norėčiau matyt,
šoko
tiesiai
nuo
tilto
paskui
ją
REIKIA apysenes moteries prižiū
Skolinu ir surandu paskolas
kaip
dabar
išsisuks
tas
cicilirėjimui
mažos mergaitės, prie mažos
ir. moteris tapo išgelbėta. Lipirmiems ir antriems motgišeimynos.
Užmokestį susitaikinsime.
kų laikraštis.
’
Eiams.
gonbuty jinai sakė (buk važia
Atsišaukite:
PAUL LEASES,
Atperka ir parūpinu mortgiMagdė Kepalienė.
1835 W. North Avė. Chicago^
vus gatvekariu su savo gimičius.
3616 So. Halsted St.
2 lubos iš užpakalio.
“Draugo” Skaitytoja.
nimis ir pamačius vandenį pa
Atperka įvairių kompanijų
Atsakymas:— Išsisukinėt ne
ščrus.
juto norą į jį šokti.
Taip ir
AUTOMOBILIAI
bandysime.
Pastebėsime tik, REIKIA DARBININKŲ
padare.
kad jei tamstos cicilikas vy
PARDAVIMUI 191# Oakhmd touVYRŲ
ring
automobilius. Tik-ką permalevoOfisas: 127 No. Dearborn st.
Vyrų daugiau nusižudo negu ras pradės dienos šviesą tau-1
tas ir pertaisytas. Didžiausias bargeU lubos.
moterų.
pyti pagal “Draugo” nustaty
nas Chicagoj.
Telefonas Central 441 i
REIKIA
šilkinių
lempoms
shaCENTRAL MOTOR SALES CO.,
Statistikos už praeitus metus tą laikrodį, tai pirmą .po Vely
1458 So. Michigan Avė.
Namai: 3323 So. Halštad st.
paduotos koronerio Hoffmano kų dieną jis turės truputį ne-1 des darbinkių. Gera mokestis, Tel.: Victory 8594.
Telefonas: Drover 1810
parodo, kad vyrų pasidaro sau malonumo, kol išsiteisins savo nuolatinis darbas patyrusioms Atdara vakarais ir nedėldieniais
galą daugiau,
negu moterų. bosui, jogei ne dėl pagiriojimol darbininkėms.
PARDAVIMUI Automobilius, OakDR. VAITUSH, O. D
Taipgi vedusių vyrų daugiau jis dviem valandom pasivėlino
Atsišaukite
land, kaip naujas, turi būt parduotas
I trumpų laiką, pigiai.
Lietuvis Aldų | nusižudė, negu nevedusių. Re- į darbą ateiti.
8423 South Racine Avė.
RINSBERGER MANUFACflpedalhbu Į kordai yra taip: vedusių nusiTel. Boulevard 5424.
TURING CO.
Mr. A. SCHULTZ.
254, nevedusių — 112
įtMnphaą, karto žudė
1323
So.
Michigan
Avė.
ir našlių — 79. Vyrų nusižu
PARDAVIMUI 1920 Elgin touring
MTTUOtUdė
313,
moterų
—
132.
automobilius.
Atrodo ir bėga kaip
ati taiso
L. S. S. VIII Rajono centralinio ko
kad
tik-ka
apleidęs
dirbtuve. Parduo
,
tūtai*
kwivM akis,
Saužudystės papildytos dau miteto susirinkimas, įvyks panedėly,
sime
už
$985
casn
ar
išmokėjimais.
m trumparegyste ir toliregystę. Pri
REIKALAUJU
darbininko CENTRAL MOTOR SALES
CO..
giausia dėl nedarbo, biznio ne- kovo 28 d., 7:30 vai. vak., Naujienų

: MORGICIAI
:
PASKOLOS

KAZ. GUGIS

I

Pranešimai

renka teisingai altinius. Visuose atelektra, parodančią mažiausias klaidiė.
Speciali atyda atkreipiama |
mokyklos valkus.
aitdlcin>uos0 espza*xxlxx*5rfzn*a darom* su

pasiaekimo,

vargo

ir

neturto.

namo.

C. K. nariai malonėkite

susirinkti

pažymėtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų apsvarstyti.
— J. J. Čeponis, sekr.

ant

fai-mos,

atsišaukite

po

nu

meriu

1458 So. MichiĮja.n Avė.

Tel.: Victory 8594.

rašyti ir skaityti ir turints norą mo kusią sumą išmokesčials.
JOHN MATIKAS,
kytis real estate biznį. Patyrimo ir
3288 So. Halsted St.
kapitalo nereikalaujama, bet gerų pa
Tel. r Boulevard 9^5.
liudijimų labai pageidaujam.
Gera
alga ir nuošimčiai. Atsišauk:
666 W. 18th St., Chicago.
PARDAVIMUI

EXTRA

Tiktai

NEPAPRASTA PROGA EXTRA!

Štai kur stebėtina proga pirkti augštos rųšies victrolą pigiau,
nei išdirbimas jos kainuoja.
Mm. astovaujame phonographų išdirbysčiu Suv. Valst. ir vie
na iš didžiausių wholesalerių phonographų Cnicago.
Kodėl mokėti augštas kainas arba pirkti iš “Storage Houae”,
kuomet gali gaut pirkti dideli brand naują gvarantuotą victrolą
tiesiai iš mus, verti retail kainuoja iki $200 tiktai už $35.00 ir duo
sime veltui su kiekviena mašina 26 rekordus, 300 adatų ir deimanto
adata.
Pamąstyk pats, kiekviena victrolą visiškai gvarantuota ant
dešimts metų Ir gali pasirinkti iš 100 skirtingų rųšių.
Apsimokės tamistai apsilankyti, nepaisant kur gyventum, nes
šioji yra tikra proga visam gyvenime ir tamistai nereikėtų pra
leistijos.
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 j 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.

National Factories Outlet Co.
Dirbtuvės atstovai.

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

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

Tiktai

REIKIA augštos rūšies, angliškai
kalbančio lietuvio atstovo, atstovaut
didelį Chicago banką, lietuvių koloni
jose. Puiki vieta, geram vyrui. Matykit Mr. Wheller,
1305 First National Bank Bldg.,
pirm 8-os vai.

j

IR R nąnR^ 1^1

PARSIDUODA labai pigiai 4 pa
gyvenimų, po 5 ir 6 kambarius, nau
jas mūrinis namas, kietmedžio tri
mingai, vanos, elektra ir karštu van
deniu apšildomas. Rendos neša $1,600
metams, didelis lotas 30x125 pėdų,
dien tokio namo nepabudavotumėt nfl
už $20,000. Greitu laiku parsiduoda
tik už $13,000, pusę reikia Įmokėti
“cash”. Pardavimo priežastis — savi
ninkas turi ilvaliuoti i kitą miestą.
Atsišaukite pas
J Zacker, 3801 So. Halsted St.

PARDAVIMUI greitai ir pigiai pui
Iri farma, 80 akrų, arti Springfield,
Illinois; 60 akrų po plugu, 20 akrų
gražaus miško, upelis perteka, graži
ganykla, tik 1 mylia nuo gražaus turgauno miesto, Edgewood, Illinois; geri
budinkai. Dabar jau laukai visi ap
sėti, avižos, miežiai jau sudygę; bul
ves pasodintos, kornus dabar sodina.
Farma Išduota ant

----- pirlcSjas

grali prauti pusę javų, o kad nori g^ali

už sėklą užmokėt ir visus javus tu
rėt. Gražus didelis sodas. Parduoda
ant lengvų išnvokčjimų. $8,000.00 kėš

Atdara vakarais ir nedčldleniais

Susišaudė.
J. F. RADZIUS,
NEGIRDfiTAS BARGENAS.
Samogonkos pardavinėtojai
668 W. 18th St.
Pardavimui 2 tonu geras trokas,
dėlefienlais nuo 18 ryto flri 1 po plot užvakar susiginčijo prie 13-tos
kaip naujas, tiktai $500.00. Nepra
Brighton Park. — L. S. S. 174-ta
.Ofisas 1553 W. 47th SU tampąs
leiskite
progos, kuriems reikalingas
REIKALINGAS pusamžis vyras,
Ashland Aro.
Tel. Drover 9668 ir Newberry gatvių ir eme šau- kuopa rengia dideles prakalbas, kutrokas,
nes
reikia tik dalį įmoket, li
gerai mokantis lietuviškai ir angliškai

a

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 įmokėt. Atsišaukite pas J. Zacker.
3301 So. Halsted St.

įmokėt, o likusius ant 5 ar 6 metų

išmokėjimo, arba mainys ant Chica
gos mūrinio namo vertės $10/X)0. At-

slšauklt greitai pas

J. ZACKER,
8301 So. Halsted St.

j

Nepraleisk šio Bargeno.
1G akerių farmą arti Chicago, par
duoda labai pigiai, $450.00 imokėt,
likusią sumą ant išmokesčlo. Plates
nių informacijų ateik arba rašyk
PAUL BAUBLY,
GERA PROGA
Uždirbti gerus pinigus į trumpą lai 1404 W. 18th St,
Chicago, III.
ką nusiperkant soft drink parlor su
fixture ir staku tik už $650/X). Parda
PARDAVIMUI farma 180 akerių:
vimo priežastis apleidžiu miestą. In 105 akeriai dirbamos, 40 akerių ge
teresuojantieji, ateikite po pietų bile ros girios, kita ganyklos. 10 akerių
dieną.
I sodas, didelių medžių. 2-jų pagyve
3300 S. Morgan St.
nimų 14 kambarių stuba, didelis tvar
su muro skiepu, kuriame gyvu
PARDAVIMUI Fordas automobi tas
liai
laikomi,
o pažaras virfiuj. 5 ma
lius 1917 touring karas, 5 pasažie- žesni budinkai,
17 melžiamų karvių,
rių; mažai vartotas. Parduosiu už 18 priaugančių telyčių,
6 darbui ark
$200.00. Turi būti greitai parduotas, liai, 1 priaugantis ir kiti darbui. Gy
nes važiuoju ant farmų.
vuliai ir visos mašinerijos. Labai
Atsišaukite nedėldieniais arba va gera
žemč, prie Žvyrinio kelio, 2 my
karais po 6 vai.
lios
nuo miestuko, prie puikaus eže
C S
ro, kur lietuviai piknikus laiko. Pa
915 W. 19th PI. ’
Chicago. lei tvartus šaltinis teka ir taip vis
kas paranku; gyvulių ar paukščių au
Saliunas ant Pardavimo.
ginimui. Parduosim po vieną arba su
Pardavimui saliunas, biznis labai ge viskuo. Pardavimo priežastis — 3
ras ir vieta nepaprastai graži, prie broliai nori skirtis. Viena žem€ kai
pat Kensington stoties ir Pullman ša nuoja $11,500, pusę įmokčt, o kitą
pų. Priežast} pardavimo sužinosite pusę 2 mokėjimais, ant kiek norima.
ant vietos, Atsišaukite tuojaus.
Platesnių žinių kreipkitės:
410 E. 115th St., kampas Front Avė.
BAIBAK BROTHERS,
Kensington.
R. 1, Fountain, Mich.
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Moterų Rūbų KirptDesigning .Mokykla,
tema ir mokymo budo jąa
Musų sistema
trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mos turime didžiausius ir geriaarius kirpimo, designing ir siuvimo
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose maitnea
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekviena ateiti by-kuriuo laku, dieną ar vakarais, paslžiuriti ir pasikalbiti dėl sąlygų*
Patarus daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio Ii bet kuriat
mada knygos.
MASTĖS DESIGNING SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CMICAOO.

Kampu Lake St, ant 4-t« laba,
’

VALENTINE DRKSMAKTNS
<3OL.L.EOES

8205 B. Halsted, 2407 W. MmHsm,
1850 N. Well. St
187 Mokyklos Jangt. Valstliooe.
Moko Šlavimo, Patterai Kirpi

mą. Designing bizniui Ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplemal
Mokslas lengvais atmokljimals.
Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalauldt knygUla.

SARA PATEK, jimfahkB.
-------------------------------------------------------------

,

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typ«writing, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos,
abelnos istorijos, geografijos, politikinls ekonomijos pilietystls, daillarašystie Ir tt
Mokinimo valandos: nne 9 ryto ik!
nuo 8
8106 80. HALSTED 8T^ CMTCAHO.

Leveskio Mokykla

Prirengiamoji ir prekybos dėl
suaugusių.
Mokina Lietuvių
Ir Anglų kalbų; Grammar
School, High School ir Preky
bos dalykų. Prirengia prie kvo
timų | visas augitesniairias mo
kyklas. Dienomis i nuo 9:00 r.
iki 4:00 p. p. Vak.! 7:80 iki 9:88
1747 S. Halsted St. arti 18 gat.

