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Sukilimas Vladivostoke* Vyskupas kurstęs karalių
pasigrobti sostą.
Anti-bolševistinė kariuomenė

apie jo mirtį, elektrai gaminti
įstaigų tlarbininkai bandė pas
kelbti protesto streiką. Suma
nymas tečiaus buvo atmestas
didele didžiuma balsų.

Anglijai grūmoja kuro
krizisas.

užpoulė Vladivostoko miliciją. ’
-----------Sako, jis Karoliui pataręs grįžti
Vengrijon.
TOKIO, Japonija, bal., 1.— |

No.

MILŽINIŠKAS MITINGAS APGAUTŲ LIETUVIŲ
JIESK3 PAGELBOS.
Išrinktas komitetas i ms j nagą Jonesi ir jo
age.ntus.

Tokios dideles lietuvių mi tus gal reiks į kalėjimą suso
nios taip didžiai apgautos dar dinti, o žmonės baisiai įtūžę
Vietos laikraštis Niši Niši Šim-.
šaukė prieš agentus, tai užpa
bun gavo iš Vladivostoko pra-; BUDAPEŠTAS, Vengrija, bal. Daugiau kaip milionas anglia tur-but niekad nebuvo.
Visi trokšo urnai pralobti, kalyj scenos nebeliko nei vie
nešimą. Sako, kad anti-bolše- 1.— čia gauta labai patikėtina
kasių metė darbą.
visi norėjo dvigubų pinigų į no iš tų agentų, kurie buvo
vistinė kariuomenė, kadaise ge- žinia, jogei Beszeprem diocezito esant savo pareiga dar kar nerolo Kappell komanduojama, jos vyskupas Rott (panaudojęs
trumpą laiką, ir visi tikėjo sušaukę mitingą.
Tąsyk Kl.
LONDONAS,
bal.
1.
—
Kone
tą pareikšti, jogei grąžinimas šiandie kaip ketvirtą valandą savo įteikmę. kad buvusį karakvailai pasakai, kurią pasako Jurgelioniui noroms nenorams
ant sosto Hapsburgų stato pa ryto užpuolė Vladivostoko mi lių Karolį palenkus grįžti Ven visos anglių kasyklos Anglijoje jo apgavikas Jonesi ir jo agen prisiėjo vesti mitingą.
jau užsidarė, Apskaitliuojama, tai.
vojui! visą taikos sutartį. O to- liciją. Puolikai naudojasi kul- grijoj! ir pasigrobti sostą.
Komiteto rinkimo ir apkalti
kad
mažų
mažiausia
1,200,000
dėl jisai negali būti užgirius. kosvydžiais.
Ir visi dėjo jam ir jo agen nimų klausime daugelis ėmė
Savaitė laiko atgal vyskupas angliakasių metų darbą.
Kas
Karolis jau žada grįžti į Švei negi pakenčiamas.
1 Sakoma.
Karščiaiislą
Sakoma, 1kad mušis dar tebe Rott buvo nuvykęs
į Pran- blogiausia,, kad su angliaka tams pinigus. Dėjo šimtais ir balsą ir kalbėjo.
cariją, jeigu jam busią leista
sitęsia gatvėj, esančioj netoli gins’ą, buvusiojo karaliaus bu siais kartu išėjo ir visi kiti ka tūkstančiais, ir sudėjo ne desėt- kalbą pasakė J. Kaniauskas,
“
Talkininkų
valstybės
pasiti

paskelbti prokliamaciją.
kus, bet šimtus tūkstančių do kurs nemažai sukišo pinigo.
ki, jogei Vengrijos valdžia, pil geležinkelio stoties. Mieste di-' veinę Šveicarijoj, kur pakrikš syklų prižiūrėtojai.
Jeigu jie lerių.
Iš kalbų pasirodė, kad dau
tijęs jo tik-ką gimusią duk
nai numatydama pavojų, koks delis sujudimas.
negrįš,
labai
galimas
daiktas,
PARYŽIUS, balandžio 1. —
Minima, kad Japonų kariuo terį. Čia vyskupas ryžosi įti kad daugelis kasyklų bus pa
Dabar to Jonesi tur-but ne gelis yra sudėję po keletą tūk
gali kilti sugrįžus ant sosto bu
Talkininkai šiandie įteikė Ven
stversis menės garnizonas, esantis Vla kinti buvusį karalių, kad jis semtos. O, tatai reikštų milži bėra Chicagoj. Jo, sako, jieš- stančių dolerių.
grų valdžiai persergėjimą. Sa vusiam jos karaliui,
Kiti, sako, skolinę pinigus,
divostoke, pareiškęs, jogei jis tuč tuojaus grįžtų Vengrijon. niškus nuostolius samdytojams. kanti policija, bet nesurandan
ajatinkamų žingsnių
šitiems
ko, kad grąžinimas ant sosto
Esą, vedamoji už Hapsburgų
bus nei t rakis.
ti. Jo agentai nebežino ką da o davę Jonesui ir jo agentams.
Hapsburgų dinastijos Vengri pasistengimams nugniaužti. Jie, Skelbiama, kad generolo Kap- dinastiją propoganda neturė Jeigu kasyklos bus pasemtos, ryti, ir tur-but patįs pradės Kiti pardavę savo namus, o ne
kadir laikinai
savus tikslus
dahgely atsitikimu jos pasida
jai gali labai skaudžių pasek
šę gautus pinigus Jonesiui išpravestų, vis dėlto Vengrijai pell’io jėgos yra užėmusios Ni- sianti reikiamo pasisekimo, jei rys visai
nebenaudotinos — slapstyties.
mių suruošti. Tą persergėjimą
skaudžių pasekmių suruoštų. kolsk miestą, esantį apie dvi gu tenai nenuvyks pats kara bent kuriam laikui; kai kurios
Vakar įvyko apgautųjų žmo auginimui. Kiti gavę kvitas,
išsiuntė ambasadorių taryba.
lius.
myli nuo Vladivostoko.
nių mitingas Elias svetainėje, kiti gavę šorus, o kiti negavę
gi ant visados.
Jis yra kaipir ultimatumas nuo
čekai tariasi apie blokadą.
nei kvitų, nei Šerų.
kampas
46-tos
ir
Wood
gatvių.
vadovaujamųjų talkininkų val
Spėjama tečiaus, kad kasyk Ta svetainė tur-but dar niekad
PRAGA, Čeko-Slovakija, bal.
Šerus Jonesi davė dviejų sustybių — Anglijos, Francijos
lų
prižiūrėtojai
duosis
perkal

1.— Ministerių kabinetas taria
tokio didelio mitingo nebuvo bankrutijusiu kompanijų: Stan
ir Italijos — bei mažesniųjų tų
bėti
ir
grįš
darban.
Bet
gali
bū

si antdėti stiprią blokadą Ven
mačiusi.
Svetainė lūžo nuo dard Parts Co. of Cleveland,
valstybių sendraugių. Nota yra
ti
ir
taip,
kad
jie
negrįš.
O
tai
grijai, o kartu ir miiHarinę de
žmonių; buvo pilnos sėdynės, Ohio, ir American Road MaDu Jungtinių Valstijų detekty
Pasigendama devyniolikos
svarbi diir ir tuo, kad ji oficiamonstraciją josios pasieny su
pakraščiai ir pilni visi chinety Co. Ir vienos ir kitos
vai, bandžiusieji pagauti dezer- dėlto, kad samdytojai jau pra pilni
žmonių.
liniai įteikta ir toms talkinin
dėjo
verbuotis
streiklaužių.
ruošti, jeigu buvusis karalius
protarpiai. O tai buvo tik da kompanijos šėrai yra verti ne
tirą, paliuosuoti.
kų valstybėms, kurių rubežiai
Vr
Suprantama,
dirbti
su
streik

Karolis atsisakytų apleisti kal
lis visų, kurie persiskyrė su daugiau kaip po tris dolerius.
SEATTLE, Wash., bal. 1.—
susisiekia su Vengrijos rubelaužiais
tie
darbininkai
nesu

Tuo pačiu Ties Wilson Point’u
savo sutaupytais doleriais.
BERLINAS, bal. L— Badeno
Apgautųjų žmonių esą viso
šiandie
žiais, būtent, Čcko-Slovakijai, bamąją .valstybę,
tiks.
kartu ir griežtesnių priemonių paskendo
gavusi atatinkamą
Tą mitingą, rodos, buvo su tarp dviejų ir pusės ir trijų
|>asažierinis laivas valdžia,
Jugo-Sla vijai,
Ruananijai ir
bus panaudota.
Angliakasių streikas gali su šaukę agentai, kurie dirbo jjas tūkstančių galvų. Esąs pas val
Govemor. Nelaimės priežastis prašymą nuo čen tratinės val
Lenkijai. Iš tų valstybių ma
paliuo kurti didelį kuro krizisą.
It* Jdhėšf ir kurie pagalios patįs, stijos advokatą surašąs turįs
Čeko-Slovakij os
ministeris. — susidūrimas su kitu preky džios Berline, sutiko
žiausia trys, sudarančios taip
West Hartland. suoti du Jungtinių Valstijų ar iki šiol Angluose neperda ilgia il sako, išėmę warantą Jonesi su su viršum 2100 pavardžių. Ta
vadinamąją “mažąją antantą,“ esantis Budapešte, gavo palie biniu laivu,
val Pastarasai taip stipriai smoge mijos detektyvu, Gari Neuf’ą sia buvo kasama anglies. Da areštavimui. Mitingas vienok me surašo betgi nesurašyta vi
jau yra parciškusios, jogei jos, pimą, kad jisai Vengrų
bar savo ąnglies gauti nebe buvo taip intužęs ant agentų, si.
kad jo katilai ir Franz Zimmer’į.
kad neprileidus grąžinti Hap- džios pareikalautų idant ji ver Governorian,
Kalbamieji detektyvai kiek galima. Valdžia todėl grąžina kad tie agentai greit kažin-kur f Sudėtų žmonių pinigų suma
sburgus,
stversis mi ii tarinio stų buvusį karalių Karolį ap ekspliodavo, ir laivas ant vietos
. j laiko atgal buvo pagauti, kai kuriuos nekuriuos karo metu visiškai prapuolė.
Sako, kas gali siekti pusės miliono dole
leisti šalį. ^Taipjau paliepta paskendo.
veikimo.
jie bandė areštuoti vieną dezęr- išleistuosius patvarkymus. Tuo ten matęs juos dumiant pro rių. Už vienus Standard Parts
Vengrų valdžiai pranešti, kad
Nelaimės
metu
ant
laivo
bu

Gautosios Francijos užsienio
kompanijos Šerus esą surinkta
jeigu buvusis karalius Karo vo netoli trys šimtai žmonių tirą, pabėgusį iŠ Jungtinių Val betgi pavojų pašalinti negali užpakalines duris.
reikalų ofise žinios rodo, jogei
Geriausiame atsitikime,
Į mitingą buvo atsilankęs apie $300,000 su .viršum. Be
lis visa tai pailaryti atsisakytų, Bet kad kone visų butą ant de stijų — Grover Cleveland Berg- ma.
Karolis dar tebėra StenamanBergdoll’ą jis bus tik prailgintas.
gal yra ir už
buvusis valstijos
advokatas veik tiek pat
tuomet Čekoslovakijos val nio, tai jie suspėjo išsigelbėti. doll’ą. Begaudant
gerio mieste, netoli Austrijos
Maclay Hoync, kurs žinojęs American
Road Machinery
džia, pasitarus su Rtiamnija ir Vis dėlto, devyniolikos žmonių vienas detektyvų pašovęs mo
Pirks
anglis
užsieniuose.
pasienio, ir kad tenai eina de
apie Jonesi prajovus, o taipgi kompanijos šėrus suimta.
Jugo-Slavija, tuč tuojaus stver dar pasigendama. Labai gali terį. Juos sučiupo Vokiečių po
rybos apie
jo pašalinimą iš
Spėjama, kad visoj Anglijoj advokatas Kl. Jurgelionis nuo ■ Po ilgų kalbų ir diskusijų
sis atatinkamų žingsnių, kad mas daiktas, kad jie yra pas licija ir atidavė į teisėjo ran
Vengrijos — veikiausia Švei
kas. Abudu buvo rasti esant šiandie esama anie vienas mi Naujienų, žingeidaudamas pa susirinkimas nutarė išrinkti ko
grąžinimą
karaliaus
neprilei

kendę
kartu
su
laivu.
carijon, Į tą šalį jisai turėtų
kaltais ir nuteisti keliolikai mė lionas tonų iškastos anglies. tirti dauginus žinių apie tą ne mitetą iš devynių žmonių ir
dus.
.
grįžti per Austrijos teritoriją.
Bei jos toli gražu nepakaks. girdėtą apgavystę.
pavesti jam sujieškojimą Jo
Yra ir sužeistų, bet, rodos, ne- nesių kalėjimam
Bcto, pranešama, kad Vengri Karolis sutinkąs grįžti Šveica pavojingai. Visi jie vežami į
Neuf ir Zimmer grąžinama Didieji fabrikantai t?del jau
nesi ir visą bylos vedimą prieš
Advokatas
Maclay
Hoyne
jos sostinėje Biula]>ešte visa
rijon, jeigu...
į Amerikos kariuomenės oku kreipėsi į užsienius — pirmoj
jį ir jo agentus.
Seattleą.
papasakojo
susirinkusiems
apie
esą ramu.
pacinę srytį.
uefoj Jungtines Valstijas.
Komitctan tapo išrinkti šie
STEINAMANGER, Vengrija,
tai, kaip jis sužinojo, jog Jo
žmonės:
Žinios, kurių gauta stačiai bal., 1.— Buvusis karalius Ka
Kilus angliakasių
streikui nesi perka Clevelando subanJonas Skirniomtas, 4028 S.
iš Vengrų sostinės Budapešto, rolis šį rytą čia be kita pareiš
kaires anglims kone dvigubai krutijusios kompanijos šėrus
Wood S t.
sako, kad Karolis yra atidžiai kė, jogei jis Vengriją apleis ta
pašoko. Šita našta pirmoj vie ir pardavinėja juos lietuviams
Juozas Gružinskas, 4456 So.
dabojamas Stena man gere.
sąlyga,
jeigu jam bus leista
toj teks atlaikyti pačiai Angli po $50 už Šerą, Kada jis tą su
Honore St.
Valdžia eina * kartu su
jos biednuomenei. Mat, tuo ir žinojęs vasario mėnesyje nuo
Tekstas talkininkų rezoliucijos. paskelbti tam tikrą prokliama
Ant. Sadaitis, 4133 S. Sacsamdytojais.
ciją į Vengrijos
gyventojus.
samdytojai
ir
patys
kuro
spe

subank
ru
t
i
j
usios
kom
pajuj
os
generalinj streiką.
raniento avė.
Ambasadorių
rezoliucijoje ProkUamacijoj jis turįs tikslo
kuliantai tikisi sukelti “viešą receiverio ir gavęs surašą nau
Louis Rukšėnas, 4546 So.
WASHINGTON, bal., 1. —
skaitome: Įvykiai Vengrijoje išaiškinti tas “neprielankias ap
ją opiniją,”
suprantama, ne jų šėrininkų, kuriems Jonesi
Wood St.
BEBLINAS, bal. 1.— šian- prielankią angliakasiams.
vadovaujamąsias talkininkų vai linkybes,” kurios verčia jį pa Visų tų laivų, kurie plaukioja
pirko ar norėjo pirkti šėrus,
Jonas Kaniauskas, 1557 N.
stybes verčia ir Vengrijos val sitraukti. Beto, kad jis, kaipo Atlantiko vandenynu ir Meksi die. čia mirė **nekarunuotasai
tai jis su valstijos advokatu
Girard St.
Bijosi simpatijos streiko.
džiai ir josios gyventojams pri karalius, tuo tarpu admirolo kos įlanka, savininkai nutarė Berlino darbininkų karalius,”
nutaręs areštuoti Jonesį. Val
Jonas Gaudrimas, 4327 S.
siminti sąlygas tos deklaraci Horthy regentiją pripažįstąs. mažinti saviems, jurininkams Wilhelm Sylt.
Bet šitaip darydami jie gali stijos advokatas patraukė Jo
Andais vietos policija jį ban užsitraukti kitose industrijose nesi iš Clevelando Cliicagon, ir Hermitage Avė.
jos, kuri buvo paskelbta vasa
šitokį pareiškimą
buvusis algas. Samdytojų sumanymas
St. Pocius, 839 W. 33-rd PI.
rio 4 dieną, 1920 metais.
karalius davė po to, kai gavo buvo paduotas ir taip vadina dė areštuoti, bet jis pasiprieši dirbančių darbininkų rūstumą. čia tik reikėjo
apgautiems
Charles Narbutas, 4543 S.
[Kalbamąja deklaracija tal iš Budapešto regento Horthy’o mam Shipping Boardui, kuris no ir buvo pašautas. Policija Visur jau reiškiama
baimės, žmonėms, bent vienam iŠ jų,
kininkų ambasadoriai pareiš atsakymą, kuriuo jis nesutinka samdytojų sumanymą užigyrė. sako, kad pašautasai buk už kad gali kriti simpatijos strei pasirašyti po skundu. Buvę pa Paulina St.
Wm. Riauba, 4458 S. Ho
kia, jogei vadovaujamosios tal įleisti į šalies sostinę
buvusi Vadinas pritarė, kad jurininkų puolęs vieną policistą ir ban kas.
Tokį streiką pirmiausia šaukta keletas žmonių, bet nei
dęs jį sumušti. Berlino darbi galį paskelbti geležinkeliečiai, vienas iš jų nesutiko pasira nore St.
kininkų
valstybės grąžinimą karalių. Atsakyme dagi pag- algos butų sumažintos.
Telefonas Lafayette 981.
ant sosto Hapsburgų dinastijos ruinojama, būtent, jeigu Karo
Ar daug tos algos sumaži ninkai betgi iam netiki. Jie sa o paskui ir kitų industrijų dar šyti po skundu, ir tada Jonesi
Komiteto pirmininku tapo
skaito esant priešingu dalyku lis bandytų
eiti Budapeštan, nama ir koks yra pačių juri- ko, kad Syti buvo pašautas ty bininkai.
tapo paleistas.
paskirtas Wm. Riauba.
tiems principams, delei kurių tai prieš jį butų panaudota tam rtinkų nusistatymas, telegrafo čia.
Po
Macley
Hoyne
kalbėjo
Jeigu visa'tai įvyktų^ Angli
Sylt buvo Berlino miesto ta
kautąsi didžiojo karo metu, o tikrų militarinių priemonių.
agentija nemini.
adv. Kl. Jurgelionis. Jis perpa
joje
susidarytų
visai
nepaken

TYRINĖS NAMŲ STATYMĄ.
rybos
narys.
Kada
gauta
žinių
taipjau prieštaraujančiu ir vi
sakojo tą, ką sakė Hoyne, ir
Prašo įsileisti Karolį.
[Iš Federuotosios Presos]
čiama padėtis.
Geležinkelie
sai taikos sutarčiai. Tokį grąpaskui aiškino, kaip yra neiš
Chicago.
— Valstijoj legičiams metus darbą, nebus ga
BERNAS, bal., 1.— Vietinė Reakcionierių pasistengimai.
žinimą jie negali už girti, neigi
mintinga
tikėti
nebūtoms
ap

sllatura paskyrė bendrą komi
PINIGŲ KURSAS.
lima pristatyti kuro ten, kur
Vengrų legacija kreipėsi į Švei
pakęsti jį],
gavikų
pasakoms.
Jis
nuro

Vakar, bal. 1 d., užsienio pini jis labiausia reikalingas. Tuo
tetą ir suteikė jam didelės ga
“Būdami ištikimi tiems prin carijos valdžią, kad jmstamji
gu
kaina,
perkant
jų
ne
mažiau
kaip
WASHINGTON, bal. 1. —
dė, kad apgautiems žmonėms lės tyrinėti kodėl chicagiečiai,
met
ir
atvežamasai
iŠ
užsienio
už
25,000
dolerių,
bankų
buvo
skai

sutiktų
įsileisti
į
tą
šalį
buvusį
I
cipams
sako ambasadorių
šiandie čia patirta, jogei tik- toma Amerikos pingais šiaip:
dabar nelieka nieko kito, kaip delei augštų kainų, negali sta
kuras turėtų gulėti prieplauko
rezoliocijoj — “talkininkai skai Austro-Vengrijos karalių Ka- ką atvykusis iš Francijos dip
tik jieškoti Jonesi, atimti nuo tytis sau namų. Tyrinėjimai
Anglijos 1 svaras ............. $3.92 se.
lomatas, buvęs tos respublikos
jo pinigus, jeigu jų jis dar tu busią labai platus ir apimsią
Austrijos 100 kronų ........... $0.28
Belgijos
100
kronų
už
........
$7.32
premjeras Viviani, darąs pas
Vis dėlto, samdytojai ir pati ri, ir pasodinti jį į kalėjimą, o visokius “trustus**, “kombina
Danijos 100 kronų ............. $18.35
SOCIALDHMOKKATAS.
tangų, kad kongresas atmestų'
Finų 100 markių
.............. $2.65 valdžia kol kas nieko nedaro, ant toliaus apsisaugoti nuo to cijas” ir visus, kas tik su na
Musų draugų laikraštis H
Gavo pirmą čekį.
Francijos
100
frankų
........... $7.01 kad šitoji nelaimė butų paša kių apgavysčių. Sujieškojimui
taip vadinamąjį
Knox bitių.
mų statymu yra surištas, neiš
Italijos
100
lirų
...................
$4.10
Kauno. Kiėkvlėnas darbininkas
Tuo bilium mat norima pasLietuvos 100 auksinų ........... $1.65 linta. Samdytojai, kaip jau mi Jonesi ir kitų kaltininkų, o skiriant ir unijas. Kadangi
privalėtų jį perskaityti. Nttm.
Lenkų 100 markių ..........
$0.13 nėta, verbuojąs! streiklaužius, taipgi vedimui bylos jis pata
WASHINGTON, bal. 1. —< |kelbti, kad karas su Vokietija
Chicago yra centras medžio
Norvegų 100 kronų ........... $1(8.08
Jau atėjo Socialdemokrato 1, Hardingas gali pasididžiuoti: jau užbaigtas ir atnaujinti su
o
valdžia
tinka
pristatyti
tiems
rė išsirinkti komitetą.
d Olandų 100 guldenų ........... $84.53
manketo, tad, manoma, kad
2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 numeriai. šiandie jisai gavo pirmutinį če- ja diplomatinius santykius,
šveicarų 100 frankų ........... $17.40 streiklaužiams reikiamos sar
Kl.
Jurgelioniu!
bekalbant,
komisija ypač stengsis ištirti
švedų 100 kronų ............... $23.35
Gaunamas Naujienų ofise.
gybos.
kį — savo mėnesinę algą.
Sako, jis pienavęs iššaukti
kada jis paminėjo, kad ir agen- kodėl medis yra tiek brangus
Vokiečių 100 markių ......... ;. $1.65
v

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

Sukilimas Vladivostoke

Talkininkai persergsti
Vengrija*

Paskendo laivas.

Paliuosavo du amerikiečiu.

Mažina jurininkams algas. Nužudė Berlino komunistę
darbuotoji.
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Kas Dedasi Lietuvoj
“Eltos Žinios”.
[Paštu per Lietuvos Informacijų
Biurą Washingtone]

TAURAGE, III. 5. — Eltos
korespondento pranešimu, nu
savintieji Vasilčikovo dvarai iš
nuomojami dvaro darbinin
kams. Nuo darbininkų atlikusioji žemė bus nuomon ati
duota mažažemiams. Vienas gi
Vasilčikovo dvaras jau dalina
mas kariams.
“Unzer Tog” pranešimu, dėl
ekonominių reikalavimų su
streikavo “Šopeno” alaus dirb
tuvės darbininkai.
“Unzer Tog” pranešimu, Vi
daus departamento sveikatos
skyrius labai susirūpinęs cho
leros epidemija pavasario pra
džioj. Kad išvengus tokio

lis
toasted
LUCKY
STRIKE
CIGARETTE

choleros plėtimosi, imamasi įvairių priemonių, tarp kitų ir
skiepijimo priemonės, tikėda
miesi, kad taip pavyks sulai
kyt epidemijų. Viso paskuti
niu metu apsireiškė 13 susirgi
mų.
VILNIUS. — “Dcr Moment”
pranešimu, Vilniuj busianti Įkurta vietos vyriausi taryba
(rada naczelna krajovva), pir
mininkaujant generolui šiptickiui. Jų įkurs, butų likviduo
ta laikinosios “Vidurinės Lietu
vos” valdžios komisija.
“Unzer Fricnt” pranešimu,
Vilniaus magistrato maisto
skirstymo sekcija įvedė vaka
rio 23 d. miesto gyventojam#
maisto korteles.
>
VILKAVIŠKIS, III. 5. —Eltos
korespondento pranešimu, va
sario 1 d. š. m. Vilkaviškio tur
gavietėj kainos buvo šios: ru
gių pūdui 40—41 auks., kvie
čių 72—73 auks., miežių ir
avižų 30—37 auks., bulvių 3
auks. 50 sk., linų sėmenų 63—
67 auks., sviesto svarui 14—15
auks., kiaušinių dešimčių 7—
8 auks., sūrini 8—9 auks., alie
jaus svarui 8 auks., vištai 50—
60 auks., jaunam veršiukui
60—80 auks., aviai 350—400
auks., kiaulei 4ių pud. svorio
520—535 auks., vežimui mal
kų metro talpumo 110—120
auks., vienaarkliui vežimui dur
pių 160—180 auks. Pašaro vi
sai nuvežta. Galvijai pigus ir
nėra kas perka.
RASEINIAI, H L 5. — Eltos
korespondento pranešimu, Ra
seinių Apskriteis Taryba š. m.
vasario įnėn. savo posėdžiuose
patvirtino 1921 metams Aps
krities Savivaldybės pajamų-iš-

Gražiausi Lietuviški *
REKORDAI
Kaina po 85c vienas*
w»

tf

- S > 1

Komiški rekordai
4795
4916
1249
4535
2343
1248
4180
4914
4915
38-12
4362

Liūdnas Gyvenimas yra Hotelyie
Jaunikio Išsirinkimas ir Piršlybos
Mano Palvys, tai geras arklys, ir Smarkus vyras.
Jaunavedžių pasiskundimas. Pas tardytoją.
Ant'vienos galvos ir žuvių maršas.
Velnias ne boba; 2 dalis.
Medžiotojai; 2 dalis.

Dainos, ir Giesmės. Įdainavo Butėnas.

Linksmą dieną apturėjom. Pulkim ant kelių.
Jėzau Kristau maloniausis. Darželyj Alyvų.
Sveika Marija. įdainavo M. Karužutė.
Pasakyk Mano Mylimas Krašte. Kur Upelis teka.

Įdainavo M. Petrauskas
2356
2358
3348
2393
3840
4415
4272
4474

Subata, Balandis 2 d., 1&21

NAUcUENOS, Chloro, IK

Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka.
Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kovą.
Suktinis ir Valia Valužė
Saulelė Raudona ir Jojau Dieną.
Ant Kalno Karkliai siūbavo, šią naktelę per naktelę.
Pavasaryje ir Piemenėlis.
Spragilų Daina ir Strazdelts.
Mielaiirdystė ir Vai verčia, laužo.

Įvairus rekordai
3188 Aš pasėjau žalią Rūtą ir Ant Kalno Karklai siūbavo.
3417 Padespanas.
4796 Nedėlios Rytas ir Dėl musų jaunimo. Polkos.
1247 O kur buvai dėduk mano?
3190 Tr|s Berneliai. Vakarinė Daina, čižauskienė.
1170 Kur Bakūžė samanota.
2227 Per šilą jojau. Žydas Statinėje.
3798 Esu garsingas vyras. Kur Vėjai pučia.
2224 Mano Laivas ir Į sveikatą. Kvederas.
3244 Skambančios stygos. Tu mano Motinėlė.
3314 Dėdukas, Polka ir Saldžios Lupos, Maršas.
Viršui minėtus rekordus dabar turime didelj staką ir kožnam
galime greitai prisiųsti per paštą. Mažiaus kaip 6 rekordus nesiunčiame kitur. Už prisiuntimą mes apmokame.

JUOZAS F BUDRIK
3313 So. Halsted St.,

Chicago, III.

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI GRAŽI
DIDELĖ FARMA.

148 akrų geros žemes, molis maigytas su juodžemiu, apie 90 akrų po
plugu, o likusi didelis miškas ir ganykla ant pat kranto didelės ir gražios
upės, pilnos visokių didelių žuvų, ateinančių iš Lake Michigan ir kitu dide
lių ežerų susivienijančių su šita upe. Skersai šitos upės ant antro kranto
daugelis labai gražių vasarnamių, kurie vasara pilni visokių turtingų žmo
nių, o šita farma pristato jiems visokį maistą per vasarą, iš ko yra labai
didelis pelnas; dabartinis savininkas turi kontraktą pasidaręs su tais summer resortais, tai naujam pirkėjui parduodant išrodys visą biznį, kaip da
romas.
30 akrų užsėta žieminiais rugiais ir kviečiais; 30 akru užsėta dobilais,
o likusi yra prirengta žemė dėl vasarojaus ir bulvėms sodinti, sėklos viso
kios yra užte/ktinai ir pašaro dar perdaug,
8 gražus nauji budinkai yra sekanti: nauja stuba tik dabar baigiama
būdavot ant dviejų augštų 8 kambarių ant cementinio fundamento su beismentu ir dideliais porčiais.
Nauja didelė barnė 44x72 pėdų dydžio, ant akmenų fundamento, kita
gera barnė 30x40 pėdų; vištininkas, mašinšapė, klėtis, kiaulininkas ir garadžius dėl kelių automobilių.
3 jauni puikus arkliai, 12 melžiamų karvių, 6 priauganti veršiai, 5
kiaulės, Ir apie 50 vištų.
Įrankiai ir mašinerijos visos naujos, sekančios: kuliama mašina, melnyčia, 2 mašinos akseliai pjauti, baunderis rugiam pjauti, šienui pjauti, 2
gąsdini a i inžinai, mašina mėšlams kratyt, drapakai, d iskos, dvejos geleži
nės akėčios, 3 plūgai, 2 kultuveiteriai, mašina komain pjauti, 2 vežimai, 2
bogės ir daugelis Tarmiškų visokių tulžių.
Šita farma yra tikrai verta $25,000 ir be jokio mortgečio.
Greitu laiku parsiduoda beveik už pusę kainos su $6,000 |mokėjimo,
likusius ant ilgo išmokėjimo, arba mainys ant Chicagos mūrinio namo iki
$25,000.00 vertės ar daugiau. Taipgi dar šitas farmieris turi cash pinigų
gali dadėti kelis taikstančius, jeigu butų geras namas, šita farma randasi
Michigan Valstijoj tik H mylios nuo miesto ir gelžkelio stoties ir apie luO
mylių nuo Chicagos. Atsišaukit greitai ir klauskit J. Zacker.
* LIBERTY LAND AND JNVESTMENT CO.,
3301 So. Halsted Str., Ohicago, UI.
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laidų sąmatą. Yra ■ i 'alykų
ir platesnei visuomenei žino
tinų, būtent:
1. Apskrities Savivaldybės
Vaistinei Kelinėje Įkurti paskir
ta 78,800 auksinų;
2. Vaikų prieglaudai (40 as- ■
menų) Burbiškio dvare įkurti ■
ir laikyti paskirta 117,300 ■
auksinų;
g
3. švietimo reikalams įviso!g
paskirta 647,300; pažymėtina ■
šie dalykai: nuolatine a. a. Ra- ■
šeinių Apskrities gydytojo Jo-j“
no 1 tanikio stipendija medikui
5,000 auksinų metams (stipen
diją parenka švieimo Ministe
rija susitarus su Raseinių Aps
krities Švietimo Komisija, pir
menybė kilusiam iš Raseinių
Apskrities, baigęs mokslą pasi
lieka Lietuvoj); juristui, medi
kui. agronomui ir vcterinoriuii
metinė pašalpa — kiekvienam
po 5,000 auksinų; Raseinių
Gimnazijos 15 mokinių po 400
auks. kiekvienam, Jurbarko
progini. 10 mokinių po 400
auks., Kražių progini. 10 mo
kinių po 400 auks. ir progim
nazijai lankyli 12,000 auks.,
Viduriniosios mokyklos 10 mo
kinių po 200 auks. Mokytojų
Seminarijos 5 mokiniams po tus dalykus, jei huno reika
1,500 auks. Paverkšnių Ūkio las. Aš vėl sakau ‘Pirmyn su
Mokyklos 2 mokiniams po 300, Sinn Fein! Su sukilimu! Su
4 mok po 100 ir 2 mok. po 200 revoliucija! Eikite pirmyn, jus
auks., likusioji gi suma skirta darbininkai, ir pasiimkite visv !’ ”
pradedamųjų mokyklų Apskri ka
Gallacher teisme tvirtino,
ties sutvarkymui ir laikymui.
4. čia jau ir seniau buvo ju kad jis turi pilna lėgalę teisę
dinamas visuotinas nemoka skobti prievartingą revoliucijų,
mos medicinos pagalbos klau jeigu jis tik nori.
Jis tapo nuteistas trims mė
simas, ši gi kartą pavyko jisai
gerokai pastūmėti į priekį į nesiams ir dar padavė apelia
Apskrities Taryba principe su ciją. Anglijos valdžia tuo sa
tiko su šiuo pasiulymu ir pri vo nuosprendžiu pasirodė veik
ėmė pagrindiniu^ lesų tain rei tokia pat žiauri, kai]) kad Vo
kalui surinkimo dėsnius: a) pa kietijos kaizerinė valdžia, kuri
galvinis 10 auks. mokesnis iš nuteisė Kari Licbknccht trims
visų piliečių nuo 6 iki 55 m. metams kalėjiman už šaukimų
amžiaus; b) mokesnis nuo že prie revoliucijos laike didžiojo
mės 1 auks. nuo dešimt.; c) karo, laikant prakalbą Bėdi
25% Valdžios mokesnio nuo no aikštėje tuo laiku, kada vo
prekybos ir pramones įstaigų; kiečiai buvo labiausiai pri
d) 10% Valdžios mokesnio nuo spausti priešų.
Su tuo monarchistų žiauru
nejudamojo turto miestuose ir
miesteliuose, išdirbti smulkus mu palyginkite “švelnumą”
projektas pavesta Apskrities Amerikos valdžių, kurios nu
Sveikatos Komisijai kooptuo teisė Eugene V, Dobs tik de
tais'žinotojais ir jad išdirhtasai šimčiai inotų kalėjiman už
projektas nuspręstas patiekti laikymą socialistines prakal
:
bos.
Valsčių Tarybon apsvarstyti.

Monarchijoj ir Res
publikoj.

SIAUTIMAS LIGŲ RUSIJOJE.
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P-nios Marijos Janušauskienės
SENAI LAUKTAS

KONCERTAS
♦

— įvyks —

Nedelioj, Balandžio 3, ’21

Europsan Amerkan Buroau
Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, * laiva
kortės, pašportai ir tt.
NOTAIUJU6AS
Reaf Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
809 W. 35th SY., Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.
.......

ADVOKATAS
Ofisas vidunr.iestyj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 3395

KIMBALL HALL’EJE,
(Jackson Blvd. ir Wabash Avė.)

.......... .

Meldažio Svetainėje, 2244 W. 23rd PI.
Nedėlioj, Bal -(April) 3 d-, 1921
Pradžia ant 8 vai.
Muzika Frank’s Jazz benas
Tikietas 55c. su karės taksais.

.1 ■■ ■■■■
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V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd SI., Chicago
Tel. Yards 4681.

J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvis Advokatas
Vakarais: 4509 S. Ashland At.
Phone Yards 1053
Dienomis: Room 518 — 151
N. Clark St.,
Tel. Randolph 8507.

Didelis Pavasarinis Balius
Rengia
Aukso Rykštės Merginų Dr-ja

.......

A. A. SLAKIS

(Atvelykyje)

P-ni M. Janušauskienė jau nuo seno
yra mylima chicagieeių 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.

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

Tel. Randolph 2898

I

................................. N
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Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti. Dykai lekcijos pirkėjams.
Rašykt angliškai dėl informacijų.

Ruatta & Serenelli

Pinas Pavasarinis Balius

817 Blue Island Avė.

Rengia
LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUDĄS,

Nedėlioję, Balandžio 3 d., 1921
MILDOS SVETAINĖJE,
3142 South Halsted St.
.
j t< } . Pradžia 6 vai. vakare, — v..
.
GERBIAMOJI VISUOMENĖ: — kviečiame visus atsilankyti ant musų baliaus, nes tai bus didžiau
sias šokių vakaras prie geros muzikos.
Kviečia KOMITETAS.

[Iš Federuotosios Presos]

Maskva. — t Specialistas tro
pinių ligų, prof. Martinovski,
paskelbė, kad dabar Rusijoje
(Partijos Presos Agentija)
10,000,000 žmonių serga inalaTrįs menesiai Anglijoj; de- rlja. Jis sako, kad liga taip
sparčiai plėtojasi delei stokos
šiint metų Amerikoj.
Svarbus parapijonams Lietuviu Tautos
Toks yra skirtumas tarp mochinino
(quinine).
narchijos ir respublikos. Toks Nuo tos ligos miršta 3 nuoš.
Katalikų Bažnyčios.
•
yra skirtumas tarp William
Gerbiamieji
parapijonjs!
Esate
kviečiami
j
speciali
susirinkimą
Kitos ligos,
Gallacher ir Eugene V. Deh®.
L. T. K. B., kuris [vyks pirmadienyj, (panedėlyj), balandžio 4 d.,
Ką tik gauta šioje šalyje karštlige, dėlei sanitarijos, nu1921, kaip 7 vai. vak. bažnytinėj svetainėje, 35-ta gatvė ir Union Avė.
smulkmenos apie bylą ir ap puolė iki norniahtmui. Džiova
Tikslas šio susirinkimo bus, rinkimas troščių pirkimui bažnyčios,
kaltinimą Wililiam Gallacher, lėčiau nuolatos plečiasi dėlei
kad užtvirtinus, arba įgaliojus valdybą pirkti namą. Komitetas.
vieno iš žymiausio Anglijos neužtektino maisto.
Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčios klebono, laikinės ofiso va
Komunistų partijos nario, ku
landos: nuo 8 iki 10 ryte, nuo 1—3 po pietų ir 6—8 vakare, po baž
ris tapo nuteistas trims mėnenyčia, jeinama iš šono nuo Union Avė. Klebonas,
siems kalėjiman už maištingą
DR. S. J. K.
prakalbą. Toks bent buvo kal
BALIUS!
tinimas.
Tas anglas yra narys Clyde
įvyks
VVorkers, organizacijos, kuri
SVARBIOS PRAKALBOS.
atvirai siekiasi įvesti sovietinę Balandžio-April 7 d., 1921,
Rengia S’. L. A. II Apskritys
tvarką Anglijoje. Savo kalbo
7 VaL vak.
Utarninke, Balandžio-April 5 d., 1921.
je jis pasakęs:
Mildos svet., ant 3-čių lubų, 3140 So. Halsted St.
“Mano patarimas jums su MILDOS SVETAINĖJE,
Pradžia 7:30 vai. vakare.
Inžanga veltui.
siorganizuoti ir pasini t i šios
3240 So. Halsted St.
Kalbės garsus kalbėtojai: Dr. Alseika, ką-tik pribuvęs iš Lietu
šalies žemę ir industriją. Ei
vos;
Dr. A. Montvidas ir Dr. C. Kasputis. Tai gerbiamieji, neužmirš
įžanga 35c. ypatai.
kime taip, kaip musų Rusijos
kite atsilankyti ant šitų svarbių prakalbų ir išgirsite ką nors naujo,
kur kalbėtojai jumis išaiškins labai svarbius jūsų gyvenimo reikalus.
Kviečiame visus atsilandraugai ėjo, nusisprendę nu
Kurie nebus ant šitų prakalbų, tai paskui gailėsis. Kolektos nebus.
Kviečia VALDYBA.
versti kapitalistinę sistemą ir
Komitetas
Įkurti tokią sistemą, kokia yra
Rusijoje’.
Gallacher aiškino apie Rusi
jos sovietų sistemą ir pasakė,
kad moterįs privertė vyrus IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
LIETUVIS FOTOGRAFAS
ATYDAI DRAUGIJŲ.
veikti, kaip kad Francijos mo
Padaro visokios rųšies paveikslus, suRoselando ir apielinkės
terįs veikė revoliucijoj. Kada
lyg
kiokvicno pareikalavimo. Turiu ge
Pagrįžęs Qhicagon, parū
revoliucija įvyks šioje šalyje,
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti
ji taipjaii bus vedama moterų. pinau gerą muziką: koncer
savo paveikslus gražiai padarytus tegul
Įsikūrus bolševikų valdžiai Ru tams, baliams ir tt. Groju
kreipiasi j manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.
sijoje darbininkai įgyjo laisvę. darbininkų himnus: Inter
nacionalą
ir
kitus
moderniš

Rusijos darbininkai • laukia to
3130 SO. HALSTED STREET
paties iš Anglijos darbininkų. kus, lietuviškus ir jazz šo
Drover 6369.
kius.
Gallacher siuvo kalboj pasakęs
K. POCIAUS orkestrą,
dar sekamų dalykų:
Tel.: Pullman 1426
“Mes. tuokiamės revoliucijos.
Telefonas Pullman 856
Akušerka M. Katauska
12231 So. Wallace St.
AŠ visai nepaisau Lloyd Geor
DR.
P.
P.
ZALLYS
Patarnauju dienon.1 ir naktimis prie
West Pullman, III.
ge. Aš sakau, kad Lloyd Ge
gimdymo ir duodu patarimus mo
Lietuvy a Deniistas
P.
S.:
Senų
draugų
meldterims ir merginoms.
Antrašas:
10801 So. Michigan Av., Roseland.
orge yra žmogžudys. Mes no
žiti
išsikirpti
šį
pagarsinimą.
I
3333
S
’
o
.
Halsted
St.,
Chicago,
III.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
rime airių, kadangi jie gali
Phone: Boulevard 4121
.Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
panaudoti savo kumščių ir ki- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiniiiia
K. i ......... - . ....................................

SUSIRINKIMAS

P. CONRAD

R. URBONAS,
LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th St., Chicago, III.
Phone Drover 3473

: MORGIČIAI :
: PASKOLOS;
Skolinu ir surandu paskolas
j! pirmiems ir antriems motgi■ čiams.
■
Atpcrku ir parūpinu mortgi■ čius.
Atperka [vairių kompanijų
■ Sėtus.

S

KAZ. GUGIS

■
■
M
■

:

Ofisas: 127 No. Dearbom st. ■
5 11 lubos.
■
Telefonas Central 4411
Namai: 3323 So. Halsted st.
Telefonas: Drover 1310
?■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Kas Toliaus?
Velykos praėjo, o kas toliaus?
Nagi, pavasario smagumas! Ve
lykos jog ir yra ženklu pavasa
rio pradžios, po to seka gražiau
sia, įspudingiausis sezonas, kuoi
met žmonės labiausiai rėdosi,
daugiausiai vaikšto ir linksmi
nas. Kad tai padarius galimu
reikia pritaikintu, lengvų ir ma
dingų čeverykų. Ar visur juos
galime gauti? Sunkiai, tik to
kiose krautuvėse galima; kur
seka madas, progresą, ir pigiau
sias kainas. O tokia krautuvė
yra viena ant Bridgeporto, jau
daugybės žmonių žinoma.
TETER BROS. SHOE STORE,
8415 So. Halsted St.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENOS”

M

■MMauiafi

!*&!«■ Ūla**!!!

Tel. Yards 8654

Pinigai Pasiusti

7 "■ it-

Mandagiam Apsiejimui
O
r*

Visokiuose užrubežinių dalykų reikaluose, kreipkitės į

INDEPENDENCE STATE BANK
Mcmber Fcdcral hrserve System

J

Pinigus siunčiame į visas dalis pasaulio už žemiausias kainas.
Laivakortes parduodame ant geriausių linijų laivų į ir iš Europos.
Visos reikalingos popieros padaroma veltui.
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psaoga Padėtiems Pinigams

security

Bank

Mslwaukee Avc.«ccr. Cr.rsenter SS.
NARIAI FEDPRAL RESERVE SYSTEM

PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Oepozitu Dėžės .
Mainoma Svetimšaliu Pinigai
Atdara psnecH’iais ir subaiomis iki 8 vai. vak

BANKAS

PATARNAVIMUI

Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK
114-th Place ir Michigan Avė.
VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, Presidcnt
DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

Marcus A. Aurelius
Emil G. Seip
Walter E. Schmidt
Herman Teninga
Domenico Basso
Wiliiana H. Weber

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

Atidarą Scredos Vakarais

ČIUŽENS STATE BANK!
MELROSE PARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ TVIRTAME
VIETINIAME BANKE.
37o palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS
Bankas su Laikrodžiu
Męs kalbame Lietuviškai

Viii, sako, mes (t. y. Frainos
šalininkai: “Laisvas” štabas,
Bim'ba, Jukelis ir kiti) visi ži
nom, kad Bekampis yra prida
ręs feikerysčių, bet apsieiti be
jo negalime,
La kas, girdi,
kontroliuos kriaučių unijų?
Kuomet andai Bekampis ome
mieruoti kotus, kuomet pamo
te kelines besįjorlaudamas su
hosiene Zuzana — vaje, “Lais
vė” kone patruko gindamas Be
kampį., Matot, grūmojo pavo
jus, kad kriaiičiai gali išvyti,
tad
kas kontroliuos uniją?”
Tai ve, kaip rūpinasi “Lais
vė” darbininkų labu. Prakai
tuodama gina nabagė jų (fclegfttą.
Bet Bekampis, it mažas vaikysčias, vis daugiau ir daugiau
keblumų daro jai.
Nesuspėjo kriaučiai atgiedoti amžinų
atilsį jo kelinėm.
kaip jis, pakozyravęs su bosu’
Beržiečiu, davė jam pasirinkti
kokius tik nori darbininkus.
Dūko, siuto darbininkai, ale
“revoliucine” mašinerija Į>aeme viršų.
Dabar ir vėl kriaučiai lau
kia naujų šposų. Dalykas tame,
Į kad naktį — visa naktį iš 24 į
25 d. kovo — Bekampis kozyravo Buchinsko saliune.
O gėmis ėjo augštai.
Bekampis gauna iš unijos
kokias $50 ar $60 savaitėj. Kozyruoti dešimkėmis ne jo ki
šenini. Iš kitos pusės,
liosui
dešimkė ne poni. Jis ir šimtine
paklos, bet tik delegatą pavi
lios. Bosui reikalinga delegato
pagalba, idant apėjus darbinin
kus; delegatui reikalingos bo
so “apieros.” Ir taip ranka ran
ką plauja, kad abi įkaltos butų.
O pasekmės yra tokios, kad
Brooklyno kriaučiai, Bekampio
vadovaujami,
grįžta darban

Greičiausiai Suteiksite Pagelba
Saviems Lietuvoje

Lithuanian Sales Corp.,

Lithuanian Sales Corp.,

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

Chicago, III.

300 Savoj Theatre Bldg.,

Specialia pirki

Specialia

nys ir Perviršis

nys ir Perviršis

F’OF4E2

Stabo

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto
ir nuo 5 iki 8 vakare1.

Vaikinams siutai atvelykiui
Vaikinų Blue Serge siutai, mieros nuo 9 iki
17, vėliausios mados, paprasta kaina $15.00 už

DIL S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va

$8.98 ir $6.98

landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110

W. 42nd St.

Vertes iki $2.&0 jardas puikaus dresden

58®

Pamatykit šias $1.50 ir $2 vaikams dresiukos.
Mieros 2 iki 6 metų. Gražaus gingham, patraukian
čio palaido design — vaikams po ...............

79c

Priimnaus duotono, įvairios ir parinktos spalvos
—• patraukiantis ir gražus dresėms ir pavasaiinėma
bliuzoms. Jūsų pasirinkime jardas ...............
C

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim
pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
3259 So. Halsted S't, Chicago.

15c R. M. C. bovelna — mezgimui siūlai — žino
ma kaipo brand. Ateikite anksti. Po .

10c

$2.98 lovoms uždangalai. Pilnos mieros, parinktos
naujos patrinos, specialiai apkai4 ftft
nuota vienas ..................
I ivO

$2.75 vyrams Union Siutai.

$1.00 šluotos. Puikios, rinkti} kornų, sunkios ir
vidutinės; vadovai, viena po

$1.00 šluotos

29c

ir okstru

$1.59

Mergaitėms dresiukės (mieros 6 iki 14). Labai
patogios ir gražios mados ir spalvų. Puikiausio su
dėjimo. Ateikit ................................

91.10

$1.25 brasietiai

Audeklinės pirštinės

Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušėras
3203 So. Halsted St., Chicago.
S Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
,
v. v. Nedoliomis 10-12 ryto.

Skaitykit šitą!

Šilko georgette ir įvairių jakučių. Visos gražiau
siais embroideriais, naujame pavasariniame reikala
vime. Tai yra reta proga. Eikit atsargiai

59c

$2.00 palos po 98c

98c

Coveral žiurstai
Moterims (Apdengianti—visą) žiurstai,
specialiai geros vertes ..........................

OCa

OUv

$1.50 darbiniai marškiniai 75c
Tvirti, chambray, pilnos mieros — ekstra koky
bes, laike šio išpardavimo vienas .......

75c

1__________

i TZ1!

■ DR. V. A. ŠIMKUS

$10, $12, $15, GRAŽIOS JAKUTĖS

$1.25 brasieriai, bandeau ir lenktu priekiu — šie
yra Standard. Matykit juos .....

49c

Boulevard 8448

■

'
H

Vyrams audeklinės pirštinės — 25c vertės. Spe
cialiai šiame išpartįavimę 2 poros ...............

Mergaitėms Dresiukės

kalbas drg P. Dubickui, iš virš pa
žymėtų kolonijų atsišaukto žemiau pa
duotu antrašu.
Taipgi norim priminti, kad drg.
Dubickas yra vienas iš geresniųjų lai
svamanių kalbėtojų •— jo prakalbos
padarys gilų įspūdį į publiką, Rcikalu prakalbų kreipkitės sekamu ant-ji n
rašų:
|
Julius Mickevičius,
1443 N. Paulina St.,
Chicago, III.

DR. J. KULIS

15c R. M. C. bovelna

39c vyriškos pančiakos. Dubeltavų ekstra, puikių
siūlų ir visokiose spalvose, pora ...............

$2.75 vyrams Union Siutai, vilnuoti
puikios kokybes; karštų siūlų ...

Telephone Yards 1532

$2.98 Lovoms uždangalai

,39c vyriškos pančiakos

Phone Jjafayette, 4988

Valandos nuo 10 iki 12 dieną.______

šilko

Siutai — specialiai šiame išpar
davime matkas' .................................
Mes galime panaudot keletą moterų pardavėjų
Uždaryta: panedėlių, seredų ir ketvergų vakarais.
_____________ Dvigubos stampos

Drg. P. Dubickas
apkeliaus su prakalbomis sekamas
valstijas: III., Wis., Ind., Mich., Ohio,
Iowa, N. Y., Pa., Conn., Mass., N. H.,
R. L, Me., W. Va., Md., Neb., Okla.,
Minn., Wash. ir tt.
Todelgi visi, kure norit rengti pra-

PRANEŠIMAS
Liet u vys Gydytojas ir Chirurgas
I erkelia ofisą į Peoplo Teatrą
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Ree. 2914 W. *13rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

Telephone Yards 5332

Išplaukia Balandžio 14, 1921

Išplauks Geg. 12.
Tiktai 3čia klesa
Trečia klesa. Ncw York iki Llepojaus _______ $132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkumj _______ $130.00
Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
liam valgomąjam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims ir kūdikiams.
Atsišaukite j kompanijos ofisą 14 N. Dearbom St., arba pas vie
tini agentą.

Dr. M. T. Strikol’is

Paleidžia mums duoti extra gerą vertę
Pirkite dabar Jūsų vasarinius reikmenis.

šilkiniai kaklaraiščiai

-cn TJT rriT^ /\

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
V/.T'f’ <•

*17777

£

Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. ■
Nedalioms 10 — 12.
■
Gyvenime Tel. Yards 5093.
■

Sėkmingas Pirkinys

Siūlai

. MINNEKAHDA (naujas)

Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

3641-5 S. Halsted St

.-..... 12V2C

MANGOLIA.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 3466

Stabo

Extra 25c Muslin

Išplaukia Bal. 28

1900 So. Halsted St.

wia

Extra — 25c muslinas — 36 colių puikus storas
nebaltintas. Pilniausio gerumo. Nelaukite — 10 jar
dų aprubežiuota; jardas .................

•

DR. YUSKA

Wilkes-Harre, Pa.

Parinktos kokybės, puikios palos atsiulčtais kraš
tais — pilnos mieros. Matykit juos, po .

Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.
Dideli moderniški dubeltavais Šri u bais garlaiviai.

arti 47-tos gatves

1424 So. Halsted St.

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

Hi—Ho Motinos!

NEW YORK - HAMBURG

4712 South Ashland Avė

DR. J. SARPALIUS :

Chicagos apielinkės lietuviai, kreipkitės į musų
skyrių šiuo adresu:

Laisvamaniu žiniai

TIESIOGINIS PATARNAVIMAS.

Lietuvis Dentistas

414 Broadway, Boston 27, Mass.

Vyrų šilkiniai kaklaraiščiai verti .$1.50 specialiai
šiame išpardavimo už ........

AMERICAN LINE

DR. C. Z. VEZELIS

LITHUANIAN SALES CORPORATION

gomis,’ negu Ncw Yorko kriau¥• _ •
ciai.
Jai ve, kų daro mūsiškiai
diktatūros garbintojai.
Ir jų
darbus laimina “Laisvė,” Pauk
štys, Bimba, Jukelis ir visa ei
lė kitų darbininkų “draugų.”
Kriaučiai! Ar dar ilgai juk
duositSs mulkinti ir už nosie®
vadžioti Bekampiams?
—Kriaučius.

Gerbiamieji:—
Mes kreipiamės į Jumis su labai
svarbiu reikalu. Dalykas štai kame:
Pijus Dubickas, vienas iš seniausiųjų
laisvamanių veikėjų Amerikoje ir da
bartinis Lietuvių Laisvamanių Fede
racijos pirmininkas, greitu laiku pra
dės platų maršrutą po visas lietuvių
apgyvanotas kolonijas Amerikoje. Jo
prakalbų tema bus laisvamaniško tu
rinio. Taipgi, drg. P. Dubiękas, kurbus galima ir reikalas rodys paveiks
lus — Kunigų Darbai Seniau ir Da
bar. Žinoma, paveikslai gali būti ro
domi tokioje svetainėje, kurioje ran
dasi elektros šviesa.
Rengėjams
prakalbų drg. P. Dubickui, neatseis
daug pinigišliai — atlygįs tiek kiek
Nedateklių parengėjai išsigalės.
dengs pati Lietuvių Laisvamanių Fe
deracija.
Todelgi, draugai įvairios lietuvių
kolonijos privalot subrusti rengimu
prakalbų drg. Dubickui.
Kur nėra
galima surengti draugijoms bei kuo
poms prakalbas, ten rengkit būrelis
draugų pritariančių laisvamanybės
idėjai.

Telefonas: Drover 7012

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 pažįstamįems. Per Lietuvių Prekybos Bendrovę 1920 metais Amerikiečiai pasiuntę sa
viems suviršs (25,000,000) dvidešimts penkis milionus auksinų.
fciuis 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
mo pinigų Lietuvon.
Norėdamas pinigų j Lietuvą pasiųsti, siųskite per Lietuvių Prekybos Bendrovę, nes pigiau ir sau
giau nei viena kita agentūra pinigų j Lietuvą neišsiųs. Persitikrinimui galite pabandyti per mus
pasiųsti pinigų Lietuvon.
ū*;-.
Lietuvių Prekybos Bendrovė parduoda laivakortes ant visų laivų linijų važiuojantiems į Lietuvą ir
norintiems parsitraukti gimines iš Lietuvos.
Važiuodami Lietuvon nesivežkite savo pinigus su savim1. 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 Barikos.
Norėdami savo pinigus iš Amerikos į Lietuvą perkelti, tai geriausia ir saugiausia Lietuvoje įstaiga
Jūsų pinigams Lietuvių Prekybos Bendrovės Bunka Kaune.
Jei nori gauti gerą pelną už savo pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės Serų, kurie
dabar parduodami po $7.00 vienas.
Siųsdami pinigus, pirkdami laivakortes ir norėdami gauti daugiau žinių apie musų Bendrovę,
kreipitės šiuo adresu:

Bankinės valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Subatomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakare.

MANCHURIA

AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitalese. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.
3113 S. Halstęd St., Chicago, III.
(ant antrų lubų)
Nuo 6 iki 11 ryto ir 7 iki vėlai v.

- Hiir rj ~" * -

Prieš kiek laiko Jankauskas,
Kapturausko prispirtas, pareiš
kė:

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

3157—59—61 Rooscvelt Rd., Chicago.

—

Ir vėl Bekampis.

Labai Greitai
PEOPLES i BANK

INDEPENDENCE STATE BANK

7'

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvon
Per šį valstijinį Banką.
Yra tenai pristatomi

*

Mrs. A. Michniewicz

IKORESPONDENCIJOS

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kam p. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 ikį
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157
Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v.
Tel. Oak Park 8423
Res. 615 So. Humpherey Avė.,
DR. ABIGAIL TRAXLER
Physician and Surgeon
Specialistė moterų ir vaikų ligų.
1669 Blue Island Avė.,
Kampas 18-tos
CHICAGO.

Ofis" ,pel. McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame
Kalbame visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
Arti 38th Street.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

^l**’*®: WU***»I*W»*'

I gas.
LFVHUANIAN DAILY NKWB

Daug patogiau

buvo Į Įėjo neatsiliepti ant viduji- reikalams,

padaryti taip, kad Karolius niij visuomenes santykių. Vi-

atsišauktų į armiją ir su jos dujinė kova šiek-tiek aptilo;
Pnblished Daily axoept Bunda, by
pirma
Um JUthuaniaa MawaPab. £taų Ino. pagalba mėgintų “atkariau darbininkė, kurie
ti” savo sostą: jeigu tatai grieščiausiai gtojo prieš val
■dltar P. firlgaitla
jam butų pavykę, tai Horthy džią, dabar ėjo valdžios šau
1739 SO. HALSTED ST., ir ministeriai butų “pasida kiami į kariuomenę arba
CHICAGO, ILLINOIS.
vę” Karoliui patapę jo tar net patys savo noru tvėrėsi
Telephone Roosevclt 8500
nais.
į ginkluotus burius, kad pa
Subscription R*ta* i
Vargiai galima abejoti, dėjus kariuomenei atmušti
18.01 per year ln Canada.
17.00 per year outside of Chlcage. kad toks pienas ir buvo tarp priešą. Kas kiek galėdamas
>8.00 per year in Chicage.
jų padarytas. Priešingam rėmė pinigais Lietuvos gy
8c per eopy.
atsitikime butų nęsupranta- nimosi reikalus.
Entared aa Second ClaM Matter
Mareli 17th, 1914. at the Post Office ma, kam regentas ir minis
Tiktai šitokiu ištempimu
•f Chicago, UI.. under the net ef
teriai vedė diskusijas su exMavch Žnd, 1878.
visų savo jiegų Lietuvai pa
Naujienom eina kasdien, (ištiriant kaizeriu per keletą valandų
aedildienius. Leidžia Naujieną Ben
vyko sulaikyti lenkų verži
drovė, 1789 So. Halsted St.. Chicago, ir kodėl jie leido jam be kliū
mąsi šalies gilumom ŽeliIII. — Telefonas: Roosevelt 8500.
čių išvažiuoti į Steinaman- gowskio legionai, tiesa, ne
■iaiaakemeji Kainai
ger kartu su gen. Lehar po
buvo išvyti iš Vilniaus, bet
Chicagoje ~ paltai
to, kada Karolius pareiškė,
Metams
. >8.00
užkariauti Lietuvą jiems ne
Pusei meti
j 4.50
jogei
jisai
mėginsiąs
jiega
Trims mėnesiams
- -> 2J5
pasisekė. Ir tai yra, be abe
Dviem mėnesiams - - - 1.76 atgauti savo sostą.
Jeigu jonės, milžiniškos svarbos
V ei n am mėnesiui - ~
- i -u 1.00
Vengrijos valdžia butų bu dalykas. Musų komunistė
Chicagoje — per neUetojusS
Viena kopija..................
08
Savaitei - -....................
, f , 18 vusi priešinga Karoliaus už liai, kurie ne tiktai nerėmė
Mėnesiui — . . .. — _ 7c mačioms, tai ji butų tuojaus
Lietuvos gynimosi, o net
Suvienytose Valstijose na Chicagoj.
suareštavusi jį ir pagelbipastų:
stengėsi sutrukdyti jį, šian
Metams
- - r >7.00
ninką.
Pusei meti----------------- -r 4.00
die, kada ta kova apsistojo,
Trims mėnesiams
- 2.00
Ex-kaizerio ir Vengrijos tauzija, kad ji buvusi berei
Dviem mėnesiams
- 1.50
Vienam mėnesiui - - - - ,
, .76
reakcininkų pienus suardė kalinga; ji, girdi, jokios
Lietuvon ir kitur uiaieniuesei
(Atpiginta)
kaimynų valstybių sąjunga, naudos neatnešusi. Bet jie
Metams.............. ............... ..
>8.00
Pusei metą
4.10 vadinamoji “mažoji Antan patys gerai žino, kad tai yra
Trim* mėnesiams ___________ 2J6 tė” — Čecho-Slovakija, Junetiesa. Jeigu lenkų ŽeliPinigus reikia siųsti palto Monej
Orderiu, kartu su užsakymu.
go-Slavija ir Rumanija. Iš- govvskiui nebūtų pasiprie
girdusios, kad Karolius ke šinta visu smarkumu, tai ji
tina vėl patapti Vengrijos sai senai jau butų atsidūręs
Monarchizmas
karalium, jos pasiuntė ben Kaune, ir iš Lietuvos valsty
kelia galvą.
drą notą Vengrijos valdžiai, bės butų pasilikęs tiktai vie
i Buvusia Austrijos ir Ven grumodamos tuojaus pa nas atminimas.
grijos kaizeris, Karolius, skelbti jai karą; ir tų vals Keletą kartų atmušti, len
šiomis dienomis netikėtai tybių kariuomenės ėmė mar- kų legionai paliovė laužęsi
atsilankė Budapešte ir mėgi šuot linkui Vengrijos sienų. Lietuvos gilumon, ir lenkų
no atgauti savo sostą.
Po Čecho-Slovakija ir Jugo-Sla- valdžia nutarė pamėgint de
pasikalbėjimo su diktato vija susideda iš teritorijų, rybų keliu gauti Lietuvoje
rium Horthy ir keliais mini- kurios pirma buvo po aust- to, ko jai nepasisekė atsiek
steriais, jisai nuvyko į mies fo-vengrų monarcho val ti ginklais. Ginkluota kova
tą Steinamanger, Vengrijos džia, ir jos žino gerai, kad, su išoriniais Lietuvos prie
pasienyje, ir paskelbė, kad atgijus monarchijai Vengri šais tuo budu apsistojo. Ir
iš tenai maršuosiąs su ištiki joje, jų nepriklausomybė at dabar ima smarkiau reikš
ma jam kariuomene ant sidurtų didžiausiame pavo tis kova delei vidujinės Lie
Vengrijos sostinės. Tas žy juje.
tuvos laisvės. Darbo žmo
gis tečiaus neįvyko. Pasku Tų valstybių grūmojimas, nės, kurių visa domė dar ne
tinės telegramos praneša, o taip pat ir Austrijos ren senai buvo atkreipta į tai,
kad Karolius vėl grįžtąs j gimąsi ginklais pasipriešin kad apgynus šalį nuo len
savo rezidenciją Šveicari ti Hapsburgų grįžimui Ven kų, šiandie vis energingiau
jon.
grijon, privertė Karolių ir kelia savo balsą prieš savo
Pasikėsinimas atgaivinti j.o pasekėjus išsižadėti savo išnaudotojus ir prieš vald
monarchiją Vengrijoje tuo tikslo. Ar jie tečiaus ant žią, kuri varžo jų teises.
budu kol-kas nepasisekė. Ir visados išsižadėjo jo, ar tik Panašiai darosi ir tarp
Karolius po šito nepasiseki tai nutarė palaukti iki pasi Amerikos lietuvių. Susiprageresnė proga — ne- tusieji darbininkai, kurie
mo vargiai turės drąsos da taikys
v• •
žinia.
pirma buvo daugiausia su
ryt antrą mėginimą.
Dirva monarchizmo atgai sirūpinę tuo, kad Lenkijos
Jdomu tečiaus, kad moneužkariautų
narchizmo atgaivinimo pas vinimui centralinėje Euro dvarininkai
tangos pirmiausia apsireiš poje dar nėra išnykus. Vie Lietuvos, šiandie kalba apie
kė Vengrijoje. Dvejetas me toje Karoliaus neužilgio ga tai, kad reikia stiprinti Lie
tų atgal tenai juk buvo “pro- li padaryt panašų mėginimą tuvos darbininkų judėjimą
letaro diktatūra”, ir kai-ku- koks kitas buvusijų “dievo ir padėt jam vesti kovą už
darbo žmonių teises ir rei
rie žmonės manė, kad Ven pateptinių”.
kalus.
grija bus viena pirmutinių
To delei musų tautinė ir
šalių, kuriose bus įsteigta Kova dėl Lietu
komunistinė spauda pradėjo
komunizmo tvarka. Pasiro vos laisves.
daug rašyti apie “fronto
do tečiaus, kad toje šalyje
dar toli-gražu nėra apsidirb Kiekvienos šalies laisvė mainymą”. Vieni apgailes
ta net su viduramžių lieka susideda iš dviejų dalių: iš tauja tą “fronto mainymą”,
laisvės šalies viduje ir lais o antri mėgina išaiškinti jį,
nomis.
Po trumpo komunistų vės nuo svetimo pavergimo. kaipo socialistų “nepastovu
Lietuvoje šiandie irgi ei mo” ženklą. Vienok čia nė
diktatoriavimo
Vengrijon
sugrįžo juodžiausia reakci na kova dėl tų abiejų lais ra jokio “fronto mainymo”,
ja. Panašiai įvyko ir Bava vės dalių. Viena, ji stengia o tiktai naturalis persikėli
rijoje, kuri šiandie yra mo- si patapti savarankiška, ne mas kovos intensyvumo iš
narchistinio judėjimo cent priklausoma valstybe; ant vienos dirvos į kitą. Pirma
ras Vokietijoje. Bavarijoje ra, Lietuvos viduje darbo reikėjo išdėti daugiausia en
taip pat buvo trumpam lai žmonės kovoja prieš savo iš ergijos^ kovai su išorinių
priešų, o šioje valandoje ta
naudotojus.
kui įvesta sovietų tvarka.
Aiškus tečiaus dalykas, energija yra daugiausia
Grįžtant prie ex-kaizerio
Karoliaus žygio, reikia pa kad kova dėl kiekvienos tų kreipiama prieš vidujinį Lie
sakyt, kad jam nepasisekė laisvės dalių eina nė vienodu tuvos laisvės priešą.
ne dėl Vengrijos atžagarei budu ir ne visuomet vieno Delei vidujinės Lietuvos
vių nenoro remti jį. Tele du smarkumu. Kartais da laisvės ėjo kova ir laike ka
gramos iŠ Budapešto, beje, rosi smarkesnė kova dėl vi ro su Želigowskiu. Lietuvos
vadovaujami
sako, kad regentas Horthy dujinės laisvės, kartais — darbininkai,
socialistų, statė valdžiai rei
ir ministeriai ginčijęs! su dėl nepriklausomybės.
Kada keletas mėnesių at kalavimus, organizavosi tik
Karolium ir nesutikę leisti
jį ant sosto. Bet veikiausia gal lenkų legionai, vedami slu1 iškovoti juos, gynėsi nuo
jie priešinosi ne jo tikslui, o generolo Želigowskio, įsiver valdžios pasikėsinimų ant
tiktai tam budui, kuriuo ji žė į Lietuvą ir užgrobė Vil darbininkų teisių ir t. t. Ir
sai norėjo jo atsiekti. Jiems nių, tai Lietuvai teko visas susipr a tusieji Amerikos lie
pavojinga buvo atvirai pe savo jiegas pastatyti prieš tuviai darbininkai elgėsi
reiti į jo pusę, nežiūrint, ar užpuolikus, kad atsigynus taip pat. Jie ne vien tiktai
tas pervartas bus pasekmin- nuo jų. Tatai, žinoma, nega- aukavo Lietuvos gynimosi

o

ir

ki'itiktivo

valdžios politiką, siuntė jai
protesto rezoliucijas delei
neteisingų jos darbų ir, kąs
svarbiausia, nuolatos skelbė,
kad jie nepasitiki Lietuvos
valdžia, kaipo atstovaujan
čia ne darbo žmonių reika
lus.
Taigi principe dalykas nėkiek nepersikeitė. Eina ta
pati kova, tiktai vienoje srP
tyje ji darosi smarkesnė,
kuomet aprimo kita sritis
Kaip pirma, taip ir dabar
eina kova delei to, kad Lie
tuva butų nepriklausoma iš
oro ir laisva viduje.

i
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TYČIOJASI IS SAVIŠKIŲ.

Kuomet Rusijos bolševikų
valdžia padare taiką su Estonija, Latvija ir Lietuva, pri
pažindama jų nepriklausomy
bę, tai mūsiškiai komunistai gy
re juos už tai ir sake, kad bol
ševikai gerbia mažųjų tautų
teises.
Bet tie patys komunistai gie
da visai ką kitą, kuomet jie
ima kalbėt apie socialistus.
“Laisve”, pavyzdžiui, labai pik
tinasi tuo, kad Latvijos social
demokratų organas išspausdino
straipsnį, sveikinantį Lietuvos
respubliką su trijų metų nepri
klausomybės sukaktuvėmis. Ko
munistų laikraštis sako:

“Kad ponai
kratai

sveikina

kin

no

<>

kointiniz.mi,,

laukiniu

žmonių santykius.

valdžias su jų šventėmis,
mes iš to nesistebime, bet
labai nuostabu, kad tie po
nai visur valkioja darbinin
kų vardą ir visur kalba dar
bininkų vardu. Ir tame
straipsnyje jie pareiškia, kad
(Latvijos darbo žmonės pa
dėsią Lietuvai laimėti neprikalusomybės kovą su dva
rininkais.
Kitaip sakant
Latvijos
socialdemokratai
pasako, kad Latvijos darbo
žmonės padės Lietuvos bur
žuazinei valdžiai sustiprėti,
padės kovoti prieš Lietuvos
darbininkus, norinčius nu
griauti dabartinę Lietuvos
buržuazinę valdžią.”

lupinai l>uv<>
Jungtines Valstijas.

>en- 1 yra Įeitas geras aiigmuo žaliam
Ame- mėšlui.
Su jais lupinas ir se-

rikos ūkininkai manė juos pa ratlele negali jokiu budu ly

Nuostabu tečiaus yra ne tai, naudoti

kad komunistiški ^rašytoj^i,”
nieko neišmano nei apie komu
nizmą, nei apie politines eko
nomijos mokslą. Stebėtis rei
kia tuo, kad tokie nemokšai
redaguoja laikraštį, kurį skai
to keletas tūkstančių darbinin
ku.

Jau penkiolika metų suvir
simi, kaip Amerikos lietuviams
dnibininkams yra žodžiu ir
raštu skelbiama socializmo idė
ja. Per pusantros dešimties
metų gyvavo Lietuvių Socia
listų Sąjunga, leido organą, lei
do populeriškus mokslines kny
geles, surengė tuksiančius pra
kalbų, kad apšvietus darbinin
kų minias
ir kokie to viso
darbo vaisiai? Išeina šiandie
prieš tuos darbininkus nachalas, pasivadinęs “revdlhrcionieriu”, ir sako jiems: “Jus tu
rite imti pavyzdį’ iš Rusijos
bolševikų ir kovoti už tokią
‘tvarką’, kur už darbą bus mo
kama produktais, o ne pinigais,
ir kur žmonės, norėdami ap
simainyti darbo vaisiais tarp
savęs, mainys produktus ant
praduktų. Tuomet jus nebusi
te išnaudojami.”
'

■ •
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Ir darbininkai, girdėdami to
kią asilo pasaką, nepasiunčia
jo į Afrikos miškus monkių
ganyti, o įsivaizduoja, kad tai
yra žmonijos išganymo evan
gelija !

Mažai buvo kreipiama' do
mės į musų darbininkų švieti
mą, jeigu tokie dalykai yra ga
limi. Mažai tie darbininkai i
patys rūpinosi savo apšvieta.
socialdemo Apsi leidimas!

buržuazines

ty

KLAIDŲ

PATAISYMAS.

Vakarykščiame
apžvalgos
straipsnyje “Komunistiški Ig
noruotai” per statytojo klaidą
vienoje vietoje praleista keletas
eilučių. Antroje, būtent, to
straipsnelio špaltoje ketvirtas
nuo viršaus paragrafas prasi
deda taip: “Komunistiški igno
ruotai iš ‘Laisvės’ pasakoja,
kad Rusijos ūkis bus pastaty
tas ant stipraus pamato, kuo
met pinigų nėra.” Tuo-gi tarpu
tarpe žodžių “pinigų” ir “nė
ra” turi būt dar sekami žo
džiai: “nebebus ir produktai
bus mainomi ant produktų.
Tegul skaitytojai truputį pa
galvoja apie tokią šalies ūkio
Kova už Lietuvos nepriklau tvarką, kokią piešia ‘Laisvė’.
somybę čia jau, matote, yra Pinigų../’ '
piešiama, kaipo nusidėjimas
prieš Lietuvos darbininkus!
Kas yra šiandie aršiausias
Lietuvos
nepriklausomybės
priešas? Lenkų dvarininkai.
laipinus arba dubinąs (kai
Kova už Lietuvos nepriklau kurie ūkininkai jį taip vadina)
somybę, vadinasi, yra pirmoje priklauso prie virkštinių arba
vietoje kova prieš lenkų dvari ankštinių augmenų grupės. Jis
ninkus. Ir Latvijos socialde yra maždaug panašus į lau
mokratui sako, kad jie šito kinius žirnius arba vikius. Kai
kioje prasmėje ir supranta tą kur Lietuvoje ūkininkai juos
kovą, ir todėl žada Latvijos vadina vilkvikiais. Angliškai
darbo žmonių paramą toje ko jų tikras vardas yra lupine, bet
voje.
įvairiose apielinkėse farmeriai
O “Laisve” čia pat, po savo juos vadina įvairiais vardais:
skaitytojų akių, iškreipia tuos šmuliai, old-maid's bonnets^
Latvijos socialdemokratų žo Quaker bonnets, Indian beans,
džius ir tvirtina, kad jie žada \vild beans, bhie peas, ir blue
padėt Lietuvos buržuazijai ko beans.
Lupinai yra trijų rųšių: bal
vot prieš Lietuvos darbininkus.
Ji, matoma, yra įsitikinus, kad tieji, geltonieji ir mėlynieji.
jos skaitytojai yra tokie žiop Rųšies vardas priklauso nuo
liai, jogei jie nepastebės šito žiedų ir grudų spalvos. Jie
begėdiško trikso ir, kartu su reikalauja vidutiniškai vėsaus
ja, pasmerks Latvijos socialde oro augti, geriausiai mėgsta
mokratus, kailio darbininkų smiltinos dirvas, kuriose nesi
budelius. Nejaugi ’Laisve” randa molių. Europoje jie ga
turi tiesą, kad jos skaitytojai na pląčiai auginami kaipo ža
lias mėšlas. •
neturi smegenų?
Lupinai yra žinomi nuo se
APSILEIDIMO PASEKMĖS. novės laikų. Rymiečiai juos
augindavo laukų pagerinimui.
Brookiyno komunistų orga Europoje ir dabar kelios jų
pušys yra plačiai auginamos
nas anądien parašė:
pataisymui smiltinių dirvų.
“Karybų valdžia stengiasi Mat tokiose dirvose jie auga
įvesti tokią tvarką, kad už labai trąšus ir juos aparus or
darbą mokėti ne pinigais, ganinis perpuvimas tampa žy
kaip pirmiau buvo, , bet pro- miai padidintas dirvoj. Vo
r dhičtaitf, o' iriajriyriic
pro-; kietijoj prieš pasaulinę karę
duktus mainyti ant produk apie 346,753 hektarai žemės
tų.’
buvo lupinu nusejami. Iš tų,
Kaip mes vakar parodėme 200,000 hektarų buvo sunaudo
(straipsnyje “Komunistiški Ig- jami žaliam mėšlui, likusieji
norantai”), tokia tvarka reiš- gyvulių pašarui. Kelioliką mė

Ūkininkų Balsas.

smiltinių gintis.

pataisymui

dirvų, bet padarius daugybę
bandymų pasirodė, kad tuo
keliu negalima gauti pageidau
jamų pasekmių. Mat Amerikos
dirva netinka lupinui ir jis čia
neauga taų> gerai, kaip kad
Europoje. Dabartiniu laiku
Jungtinėse Valstijose lapinas
vargiai kur yra auginamas.
Sunku pasakyti, kur butų
galima gauti lupino seklų. Aš
patarčiau tiems lietuviams ūki
ninkams, kurie jais įdomauja,
kreiptis į Northrup King & Co.,
Minncapolis, Minu. Gal ta sek
lų kompanijai ir turi jų.

Seradėlė yra kitas panašios
rųšies augumo, kuriuo lietu
viai ūkininkai įdomauja. Tas
augmuo angliškai (vadinasi seradella. Jis yra metinis aug
umo, virkštinių augmenų gru
pes. Auga įlabai išsišakojęs,
turi smulkius lapus ir gamina
labai daug sėklų. Turi didelės
ekonominės vertės Ispanijoj,
Portugalijoj, Vokietijoj, Francijoj ir kitose Europos valsty
bėse kaipo pašarinis javas.
Vietomis jį pavartoja kaipo
žalią mėšlą. Kiek laiko, atgal
seradėlė buvo atgabenta į
Jungtines Valstijas. Ji buvo
išbandyta praktiškai beveik
kiekvienoje agrikultūros ban
dymų stoty šioje šalyje ir bu
vo surastą/ kad tas augmuo
yra visai menkos ekonominės
vertės prie čionykščių <IirvU
apystovų. Nė viena šios šalies
agrikultūros bandymų stočių,
išskyrus Mi|ssachusetts stotį,
nepataria ūkininkams vartoti
jos. Seradėlė negali jokiu bu
du lenktyniuoti
šioje šalyje
su tokiais pašariniais augmeni

mis, kaip alfalfa,

raudonieji

—A. Dvylis, Agr. stud.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS
Namu Ofitaa

Miatto Ofitat

3323 S. Halslid Si. 127 N. Burbom St.
Tel. Boulevard 1310

—m

T«L Central 4411

imu

JO8EPH C. SOBOL.

Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Metropolitan Block
Namų Ofisas
Miesto Ofisas
1645 Wabansia Avė.
Tel. Haymkt 3869. Tel. Main 2593

DR. A. MONTVID '
CHICAGO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
Marshall Field Annex
18th fl. Ruimas 1827
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362

2121 North Western Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
X-Spinduliai. Phone Armitage 2013
Rezidencijos telf. Albany 8716
k-_______ /
Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

[■■■■■■■■■■■■■■■■■■H
j PRANEŠIMAS j
Siunčiame pinigus Lie- i

■ tuvon, prisiuntimas užtikir kitais. Jos sėklų, man regis, J rintas.
galima gauti augščiau minėtoj ■
Inšuruojame nuo ugnies,
kompanijoj.
■ namus, rakandus ir autoGeriausis augmuo šioj šaly ■ mobilius.
žaliam mėšlui yra saldieji do
Parduodame namus, skobilai. Jie gana sėkmingai au
■ liname pinigus.
ga smiltinėse ir nugyventose j Jj
dirvose ir aparus labai greitai S Evaldas & Pupauskas,
pūva. Daug nugyventų Ame
840 W. 33rd St.,
rikos dirvų atitaisyta su pr i i
Yards 2790
ge'lba saldžiųjų dobilų. Vikiai

dobilai, saldieji dobilai, vikiai,

|
Į
■

I

■
■

E
■

■■n■■■■■■■■■■■■■■»>*
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Juozapas A. Peppets
LIETUVIS ADVOKATAS
šiuomi praneša, kad atidarė ofisą Biighton Park’e, viršuje
Ventos Aptiekos, po No. 4101 S. Francisco Avenuc, kampas
Archer Avenue, kuriame bus vakarais nuo 7:00 iki 9:00 vai.
Telephonas Lafayette 621. Advokatas Peppets yra išėjęs mok
slą Pennsylvanijos Valstijoj 1913 m., ir pirma atvažiavimo j
Chicago praktikavo Connecticut ir Pennsylvanijos Valstijose;
pereitais 2 metais praktikuoja Chicagoje. Miesto ofisas: 155 N.
Clark Street; telephonas State 8326.
h....................
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Pamąstyk pirmiau apie sau
gumą! Tada atnešk savo taupimui pinigus šin tvirtan valstijinin Bankan.

Pinigus siunčiame Lietuvon
ir visas dalis svieto. Lai
vakortės, ant visų
linijŲ.

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

Numu Statymas Jau Atpinga

Siūlo naujus kovos budus.

’
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REIKALAUJA PAĖMIMO
GELEŽINKELIŲ.

į

[Iš Federuotosios Presos]

LOTŲ KAINOS EIS BRANGYN ’ ~ Ragina darbininkus atsižadėti Chicago. — People’s Rekonstreiką, bet pradėti kovą su struction League, kuriąją vado
Dabar kaip tik laikas pirkti LOTUS.
vauja mašinistų unijos prezi
kapitalizmu finansais —
Investinimas į lotus yra tai
dentas Wni. H. Johnston, lai
pinigais.
SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS.
ke čia savo konferencijų ir at
Dėk savo pinigus į LOTUS, kame jūsų pinigai
sišaukė į Illinois ūkininkus ir
[Iš Federuotosios Presos]
kelis kartus pasidaugins.
Richard darbininkus prisidėti prie tos
Stoka namų ir brangumas rendų priverčia žmo Washington.
lygos kampanijos .pravedimui
nes statyti savo locnus namus. Da tokio namų sta Bocckel straipsnyje laikraštyj niekurių įstatymų. Tai buvo
tymo Chicagoj nebuvo, kokio yra laukiama šį pava Independent pranašauja sunai paskutinė konferencija visos
sarį. Lotai be abejonės eis brangyn. Šį pavasarį, kinimų Amerikos darbininkų eilės panašių konferencijų
kaip tik oras daleis, prasidės spartus namų staty unijų busiančioj kovoj su ka centraliniuose vakaruosck
mas, nes materijolas jau žymiai atpigo ir yra ženk pitalizmu, jei unijos bandys Lyga įrašė į savo platformų
lų, kad da daugiau atpigs, kas paskatins da didesnį [kovoti ateityje tais pačiais 'sekamus įstatymų projdktjus,
namų statymą. Yra faktas* kad juo daugiau yra sta ginklais, kokius jos naudojo kurie, jei butų priimti, sutautoma namų, tuo Lotai darosi brangesni. Tad nelauk praeityje.
pintų Amerikos žmonėms $6,damas pirk Lotą, arba daugiau musų puikiame Park Straipsnis ragina unijas pri 000,000,000 į metus:
Garden Subdivisione; kur puikus medžiai puošia vi imti naujus kovos budus — 1. Greitas paėmimas geležin
są apielinkę; kur žolė žaliuoja ir kvietkai žydi; kur budus, kurie “sutiktų su /ben kelių valdžios operacijom 2.
gatvės jau išrėžtos ir dideliais žaliuojančiais me druomenės interesais ir neitų Kontroliavimas mėsos indusdžiais išsodintos; kur jau yra daug namų pristaty prieš juos” — pirm negu uni t rijos.
Uždėjimas mokėsta; kur nėra aprubežiuota kokius namus galima sta jos įsivels į streikus ir boi-l čių ant turčių, o ne ant hedtyti; kur juodųjų žmonių neįleidžiama; kur galima kotus atsiekimui savo tikslų. nuomonės.
4
Pavertimas
laikyti vištų ir gyvulių. Tai tikra darbo žmonių vie
bankus ir kreditų sistemas
ta, arti gatvekarių, arti kelių didelių dirbtuvių ir ki Boeckel siūlo kad visi orga-| tarnauti žmonėms. 5. Kontrole
ti parankumai. Šį pavasarį be abejonės čia prista nizuoti darbininkai pasektų gamtinių turtų. 6. Priešinama
uni- sis visuotinam kareiviamimui.
tys daugelį naujų namų, tad ateik į musų ofisą šian
die platesniam pasikalbėjimui ir važiuok pamatyti Įjos — perkeltų kovų su ka Bus dedama pastangų, kad
tuos Lotus, persitikrink pats. Mes ne siūlom katę pitalu iš industrinio į finansi tuos įstatymus pravedus.
nį lankų. Jis siūlo, kad dar
maiše, bet atvirai.
bininkų sutaupinti pinigai bu
PIRK KOL PIGIAI GALIMA NUPIRKTI
VIETA GERAM
Lotai dabar parsiduoda nuo $275 ir augščiau (arty- tų panaudoti .paėmimui esan
GYVENIMUI.
muose subdivisinuose panašus lotai parsiduoda po čiųjų dirbtuvių, kur darbinin Tūkstančiai žmonių vaikščio
$800). Busi savininku Loto įmokant $25 “cash” ir kai negali laimėti, arba įkur ja gatvėmis jieškodami patoges
likusius labai lengvais išmokėjimais. Priimame Li tų naujas dirbtuves, kur ne nės gyvenimui vietos. Namų
berty Bondsus ir Liberty Land & Investment Co. Še galima paimti esančiųjų.
stoka, rendos augštos, pragyve
rus pilnoj jų vertėj pirkimo LOTŲ.
Boeckel remia savo straip nimas brangus, darbai silpnėja,
Lietuviai, nepraleiskite taip puikios progos, atei snį aukščiausiojo teismo nuo vienok žmonėms nė į galvą ne
kite į bendrovės ofisą šiandie prie pačių savininkų, sprendžiu Duplex byloje ir, ateina, kad ir su mažai pinigų
kurie parodys jums tuos LOTUS ir patys pamaty pranašavimais, kad visi dar galima įsigyt namą, kuriame gy
sit jų vertę.
bininkų tradiciniai ginklai Ibus venimas butų užtikrintas. Tai
pripažinti nelegaliniats.
Jei yra pasirinkti gerą farmą kol da
LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.,
darbininkai ir toliau naudos jų yra VVisconsino Valstijoj, gar
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
tuos ginklus, kada jie taps pri sioj Oneida County, didžiausioj
Tel.: Boulevard 6775.

Pirkit Originalį
Patentuota MALT-HOP naminio maisto varyk
la, paprastuose kenuose pas geriausius pardavėjus,
arba tiesiai iŠ musų, tuomet busi tikras, puikiausia
— brand.
NE SUBSTITUTAI
Turi būt geras —
Kadangi visi naudoja.
rTTT

La?į? **wfactv***0

Augštai prirengtas extraktas.

Pardavoja:
Zekes, 700 W. 31 st St.,
Bakis, 3404 S. Union Avė.,
Rumschaks, 3500 S. Union Av,
Steiner, 3606 S. Halsted St.,
Rozas, 855 W. 33rd St.,
Urba, 3324 So. Aubum A v.,
Yuknis, 3225 S. Aubum Av.,
Visockas, 3465 S. Aubum A v.,
Gaubus, 3352 S. Halsted St.,
Valentinas, 653 W, 18th St.,

Buchas, 2300 W. 23rd St.,
B. & Z., 2433 S. Oakley Av.,
Cicero Store, 4954 W. 14 St.,
Russek, 1700 Wabansia Av.,
Esker, 4401 Franciyco Av.,
Dougvvilo, 2451 W. 45th St.,
Waičunas, 2655 W. 43rd St,
MeŠkauskis, 4500 Honore,
Baylog, 956 E. 93rd St.,
O. & P., 9253 Cottage Grove.

Juzėnas, 2908 W. 40th St.

HENNING WENNERSTEN INCORPORATED,
2960 Lawrence Avė., Chicago.
“Tkt Littlt Nuru '
JOT Litih IW

NUDEGIMUS
Apvyniok vietą uždedamas apščiai malonaus

Šaldo ir gydo lengvai ir antiseptiškai.

pažinti nelegaliniais, tai retk- Lietuvių kolonijoj, vien Lietu
šianti revoliucija prieš savo viais Apgyvento miestelio Woodvaldžių. Bendruomenė nerem- boro apielinkėj, kur pastorius
sianti tokių kovos būdų. Boc- lietuvis ir visi bizniai yra lietu
ckcl abejoja ar net ir patįs viški.
darbininkai rems tai. Galų ga-| žemė yra pagarsėjus savo
1c unijos tūpsiančios sunaikin- derlingumu, auga viskas kas
pasėta ar pasodyta. žemė guli I
tos.
tarpe kelių ežerų, didelių ir ma-|
nuosprendis, sako žų, teka graži upė, yra miškų, I
straipsnis, yra pirmas žingsnis žemė yra lygi, galima dirbti vi
atmetimui “parlamentarinių” sų.
vadovų organizuotų darbinin Jau daugelis šeimynų ten ap
kų, kurie nuo senai jau vado sigyveno ir daugiau yra pasiren-|
vauja Amerikos darbininkų gę Važiuoti. Ilgai nemąsitęs, jei
judėjimu. Jis sunaikino “dar gu da neišleidai seniau sutaubininkų teisių bilių”, įrašytų pintus pinigus, ateik į musų ofi
j Claytono aktų po 20 melų są pasiteirauti šiandie.
Po
agitacijos ir kurio priėmimas švenčių išvažiuoja keli žmonės
buvo didžiausias triumfas par- žemės apžiūrėti ir tamista galė
lamentaristinės politikos. Nuo si važiuoti kartu. Važiuok dabar
sprendis stačiai pasako, kad kol dar yra iš ko pasirinkti, kaip
unijos nėra liuosos nuo per patarlė sako: kas anksti kelia,
sekiojimo, remiantis Shernia- tam viskas dera. Mes padedame
no anti-truslinials įstatymais, pasidaryti pradžiai gyvenimą,
kada jų veikimas (streikai ar duodame stubą dykai pirmiems
boikotas) pasidaro
varžymu metams ir išmokėjimai yra taip
pirklybos”.
lengvi, kad kiekvienas gali juos
atmokėti savęs neskriaudžiant.
Bocckel mano, kad augščiausias teismas angliakasių Ateik tuoj aus į musų ofisą.
LIBERTY LAND AND
byloje nuspręs, kad prieš dar
INVESTMENT CO.,
bininkų unijas, kada jos “var
3301 So. Halsted SI.
žo pirklybų”, gali būti panau
Tek: Boulevard 6775
dotos tos bausmės, kurios yra
Chicago, III.
taikomos, bet nenaudojamos,
prieš trustus, būtent išardy
Severos Gyduoles užlaiko
mas nusikaltosios organizaci
šeimynos sveikatą.
jos, apkalinimas jos viršinin
kus ir priteisimas piniginio
Odos niežu ligas
atlyginimo apteikusiai nuosto
lių kompanijai.
yra tankiai nopaklanCiamai. Jos apsi
tenka per raudonumo, karėti, per pusliu*
Jis mano, kad angliakasių
klės, prakaitavimo, o ka blogiam, per ne
unija bus priteista užmokėti
paliaujamo nležlejlmo, smelklino ir degi
mo. Ligonis yra priverstas kasyti apimtas
Colorado Coal Co. $628,000,
dalis kūno, o tas tik padarą bloginus. Nekas yra tris syk daugiau, ne ♦ koutėkite tuos kankinimus. Pasinaudokite
f
gu samdytojai apteikė nuosto
lių laike Kansas angliakasių
Severa’s
streiko.
Bocckel

.
mano, kad

tokis

nuosprendis reikš, jog kiek
viename
dideliame
streike,
samdytojai galės pagelia tei
smų užgriebti streikuojančių
unijų pinigus nežiūrint už kų
nč kiltų streikas, nes viskas
kas kompanijai bus reikalin
ga prirodyti, tai kad streikas
“varžo” jos pirklybų.
Boeckel siūlo, kad delei ši
to dalyko, • unijos atsižadėtų
praeities ginklų, kurie dabar
gręsia jas sunaikinti ir panau
dotų savo iždus ir savo narių
pinigus kova su kapitalu fi
nansiniame lauke — kur sam
dytojams galima padaryti diku nesuteikiant jokio vargo
publikai, kurios dalimi yra ir
patįs darbininkai.

ESKO
(pirmiau Severo Odos Mostls) tą apsaugo
jau inoatį dSl odos niežu ir velkiai pasiek
site tfeldlnga paselpą. Tiikstanfiiais žmo
nių, kuri vartoji tą mostį <161 yvairlu odos
niežų, yra visai užganėdinti. Jie rada jos
Klarų pasekmę — tų put ir Jus atrasti.
Pardavinieta vilose gerose aptiekose.
Prekė 50 centai.

Pirkit Sau Maža Ūkę arba Didelį
Priemiestyje lamui Lota Dabar!

Pirkite puikioj vietoj, prie Chicago, Burlington ir Quincy GelŽkelio. Pirkite ten ii kur bus
arti atvažiuot į miestą. Pirkite kur turėsite daug vietos auginimui vjštukų, laikimui daržo, ir tuo
sumažinsite pragyvenimo brangumą. Pirkite dabar, pirm 5iegu žemes kaina pradės kilti augšS” ““ŽaL .u lYyk.s k^ip ti.k Burlington traukiniai pradės bėgti į didžiulį naują $65.000.000
Union Stotį dabar budavojamąją. Tas reikš ge-riausią Priemsiestinę Komunikaciją, greitą pa
tarnavimą ir persėdimą į visas miesto dalis. Tas reikš augštesnes kainas už Priemiesčių Lotus ir
Ukes pagal visą Burlington GelŽkelį.

Abelni kaštai naujos Union Stoties bus $65.000.000. Nauja stotis turės 26 bėgius, kuomet da
bartinė stotis turi mažiau kaip 10. Ta didžiulė nauja stotis užims blokus tarpe Adams, Jackson, Clinton ir Canal gatvių, ir turės grindų įtalpą iš 225,000 pėdų. Sujungta su tuo būdavo
jimu pasažiennės stoties dar bus pabudavota trys siuntinių budinkai (terminais). Tas milži
niškas darbas sujungtas dar su pabudavojimu dvylikos naujų vaduktų—tiltų, prekiuojančių apla
mai apie $3,100,000.
MUSŲ DIDELIS 1,000 AKRU NUPIRKIMAS DERLINGOS’ŪKIO ŽEMĖS ANT BURLING
TON LINIJOS, YRA TIKTAI 45 MINUČIŲ VAŽIAVIMO IA DIDMIESČIO.
STOTIS VIDUYJ
NUOSAVYBĖS: 60 TRAUKINIŲ KAS DIENĄ ATVAŽIAVIMAS TIK APIE 12 CENTŲ.

DIDELI VAISINGI PLOTAI BEVEIK TAIP DIDELI KAIP
DEŠIMTS MIESTAVŲ LOTŲ.

TAIP
ŽEMAI
KAIP

538750

$60 Įmokėti Likusius $6 kas mėnuo.

Juodoj vaisingoj žemėj čionai augs bile-kas. žemė stovi augštai ir sausai; pakilumas yra pui. kus; apielinkės gražios. Tai yra geriausia vieta Tamstų namui už miesto — gyvenk čia ir dirbk
mieste. Tamstos moteris ir Šeimyna džiaugsis.

Pirk didelį lotą musų naujam Priemiestyj arba mažą Ūkę. Pirk pirma negu didžiulė Union
Stotis Chicagoj bus užbaigta; pasinaudok proga kįlanČių kainų, kurios tikrai juk seks šį milži
nišką pagerinimą. Mes padarysime Tamstai lengvai nusipirkti Priemiesčio Lotą arba Mažą Ūkę,
taipjau pagelbėsime pasibudavoti.
Į

Pribukit Rytoj, Nedėlioj, Balandžio 3-čią
apžiūrėti šios puikios nuosavybės.
Tamstos indėti pinigai čia atneš puikų pelną.
Gaukite į ten ir atgal (round trip) tikietus dovanai, sau ir šeimynai nuo musų pardavėjų
su raudonais ženklais ant Canal ir 16 gatvės stoties, pirma negu lipsit į traukinį, arba 1822 S.
Halsted Str. Pilkio krautuvėj, taipjau 1404 We«tl8th Str.
Musų atstovai bus ant stoties ant Canal ir 16th Street, ant sekančių traukinių Burlington
Linijos:

Nedėlioj, Kovo 20-tą
Canal ir 16th Steet
9:53 iš ryto
10:39 iš ryto
11:34 iš’ryto
2:26 po pietų.
Nepamirškite musų žmonių su Raudonais ženklais. Gaukite DOVANAI į ten Ir atgal —
(round trip) tikietus nuo jų. Jie bus ant augščiau minėtos stoties pirm traukiniui išeinant į
Westmont.
i

ARTHIIR T. McINTOSH & COMPANY
1404 W. 18 th Street.__________
KUPONAS
Jeigu Tamsta negali atvykti apžiūrėti nuosavybės Nedėlioj, išpildyk šį kuponą, o mes pa
siusime Tamstai pilnas informacijas ir tikietus..važiavimui dovanai.

A. T. MCINTOSH & CO

. 1404 W. 18th Street

Gerbiamieji: Nepadedami manęs po abligacijomis Tamstos galit pasiųst man pilnas informa
cijas apie Tamstų Dideles Priemiestines Ukes ant Burlington Gelžkelio linijos.
ADRESAS ....................
VARDAR ir PAVARDĖ

W. F. SEVERĄ cp.
CEDAR RAPIDS, IOWA

DARBININKŲ ŽINIAI
Kad aš T. J. Kučinskas tyrinėju ir
sutvarkau pasiskundimus sužeidi
muose kasyklose, dirbtuvėse ir tt.
visose Suvienytose Valstijose.
Kad turiu expertą legališkiems da
lykų atlikimams visose Suv. Valsti
jose. Ir reikale į teismą eiti.
Esu sąryšyj su advokatu Harold O.
Mulks, Room 1117,
Harrjs T rust Bldg
111 W. Monroe St
Chicago, III.

■MKiill

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

514-16 W. 12th St.
Arti St. Louis Avė
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, III.
į
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NAUJIENOS, Chicago, ffi.
I ■— —M—■
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Subata, Balandis 2 d., 1921

l
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H. LEIBOWITZ
JŪSŲ BUVĘS SENAS
PRIETELIUS
PATARĖJAS
Dabar yra naujame biz
nyje visokios rųšics
INSURANCE-

.APDRAUDA

Valandos nuo 10 ryto
iki 8 vai. vak. kasdien.
3824 West 12th St.
Chicago, III.

K-A

Salutaro Biterj > '
Salutaro Trajanka,
Kraujo Valytoja,
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 musu užsiorde*
liuok, o mes prisiusime.

SALUTARAS ?Suegm& C0.
1707 S. Halsted St. Phone Canal 6417

Chicago, III.

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

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja,

FREDERICK BROS.,
3700-10 S. Halsted St.
Tel.: Boulevard 2538.
Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

CHICAGOS
:: ŽINIOS::
rt^rtru-in-r---—i.

~ ~

Padidink Savo
A Igą

■ n■,

NAUJIENŲ šftRININKAMS.

Daugelio Naujienų šėrininkų
adresai bendrovės knygose yra
pasenę ir turi būti pataisyti dar
prieš busimą šėrininkų susirin
kimą, kurs turės įvykti po to,
kaip užsibaigs K. Jamonto ir
St. Dargužio byla prieš Naujie
nų bendrovę. Visi šėrininkai to
dėl yra prašomi greitu laiku susiųsti savo naujus adresus į
Naujienų ofisą. Ant laiškų už
rašykite žodžius “šėrininko ad
resas.”
Naujienų Bendrovės
Valdyba.

Gali tai padaryt, padedant i šalį
dalį savo algos kas savaitę.
Musų 3% didins tamstos algų re
guliariai.
Daryk tai šiandien — neatidėk
ant kitos dienos. Pasidaryk šį didelį,
tvirtų bankų virš dvylikos milionų do
lerių perviršio savo banku.
West Side didieji biznieriai yra
pasiskyrę šį bankų. Jus turite pasek
ti jų pasirinkimų.
Dabar yra geriausis laikas pra
dėti.

Komitetas nukentėjusiems dėl
ekspliozijos šelpti.

Vakar susitvėrė
komitetas
rūpintis sušelpti nukentėjusius
nuo ekspliozijos,
kuri įvyko
praeitą utarninką, prie 14 ir
S. Halsted. Jau $3,000 pinigų
yra ir tuojau bus surinkta <laugiau. Darbuotojų valdybon* įei
na sekantys asmenys: pirm.—
Irving L. Klein, vise-pirni. —
S. Philipson,
sekr. — S. S.
Schuster, kasierius — II. S.
Pflaum.
Kurie yra nukentėję nuo tos
ekspliozijos, turi kreiptis prie
to komiteto. Kurie gi gali au
kų duoti dėl pagelbėjimo nu
kentėjusių, turi siųsti jas se
kančiu adresu: Explosion Relief Committee, H. S. Pflaum,
Treas.,
739 W. Roosevelt
ROad.
Prez. Hardingo biustas daili
ninko Undaro darbo.

Jaunas lietuvių dailininkas
V. Undaras nulipdė prezidento
Hardingo biustą, apie du coliu
augščio. Iš fotografijos, kuri
mums teko matyt, darbas ne
blogai įdarytas. Originalą dai
lininkas pasiuntė prezidentui
į Washingtoną, iš kur gavo
šitokį laišką:
“White House, Wasbington,
kovo 30, 1921.
“Gerbiamas pone Uudare:
Prezidentas gavo jūsų laišką
kovo 25 ir prašo mane pa<iėkoti jums nuoširdžiai už ma
lonų jūsų parodytą jam palan
kumą. Ištiesų, jis labai ta at
minčių, kurią jam padarėte pa
tenkintas. — Nuoširdus jūsų
(pasirašo) Geo. B. Christian
Jr., Prezidento Sekretorius.”
Išėjo į streiką.

^Ihe West Side ™?NGS BAN K,]
Clhc Bank, of “
Safety and Friendly Semce

Roosevelt Roadat tlalstod’Strect Chicago

KAIP JŪSŲ AKIS
Ar esi nervuotas, kenti galvos
skaudėjimą, ar tamistos akį s aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip,
tuojaus turi pirimiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrime,

kuris

suteiks tamistui geriausią patar

navimą.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA
1801 So. Ashland Avė., Chicago.
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos
Kambarys 14-15-16-17
Viriui PLATT’S Aptiekos
Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
Specialistas
Palengvins akių Įtempimą, kuria
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das. S pečiai ė atyda atkreipiama |
mokyklos vaikus.
*
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Nedėldienials nuo 10 ryto iki 1 po piet.
Ofisas 1553 W. 47th StM kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

Chroniškos Ligos

Tikra Diognoza

B

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

ALTIC STATES B ANV
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00
JK*

J. VAN PAING M. D.
"2221 So. Kedzie Avę-

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas
__________ Rytinėse Valstijose.___________

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
lius galima prisiųsti per paštą.
Siunčiame Pinigus į Lietuvą žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų
perlaidas.
Parduodame Laivakortes j Lietuvą ir iš Lietuvos. Prigelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir
kitokius dokumentus.
BANKO VALANDOS: Šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety.
SUIMTOMIS —» nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare*, i
PANEDĖLIAIS —- nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

BALTIC STATES
294 — 8th Avenue

ANK

New York, N. Y.

KAMPAS 25.TOS GATVES

Liberty Land & Investment Co
ofise atliekama sekami reikalai:
PARDAVIMAS, PIRKIMAS ir MAINYMAS išdirbtų ir neišdirb
tų fanr.-ų, lotų ir namų.
APDRAUDIMAS (insurance) namų, rakandų ir automobilių nuo
ugnies, vėtrų, perkūno, vogimo ir kitų nelaimių.

PARDAVIMAS ir PIRKIMAS augštos vertės mortgečių ir bondsų, nešančių nuo 6% iki 8% metams pelno.

Vai. 1—2; 7—9 po piet.

SchifEo”SlateBank
Reumatizm?s Sausgn’e;B

728 W. 12th St.,
Arti Halsted St.

Siunčiame pinigus j
LIETUVĄ

;■ -

gi
Nesikankykite savęs skaus■
mais,
Reumatizmu, Sausgėle,
Pašta ir telegramų.
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
Pinigus siunčiame tiesiai per ■ — raumenų sukimu; nes skausavo locną telegramo sitemą,
M dėjimai naikina kūno gyvybę
,
H
ir dažnai ant patalo paguldo.
YRA IŠMOKAMA J
CAPSICO COMPOUND mostis lengvai prašalina viršmi5 DIENAS
nėtas ligas; mums šiandie dauMes turime priėmėjų kvitas nuo
gybė žmonių siunčia padėkavisų orderių. Turime 29 metus
■
vonės
pasveikę. Prekė 50c per
patyrimo pinigų siuntime, todėl
pačtą 55c arba dvi už $1.05.
mes galime ir geriausiai patarnau
Knyga: “ŠALTINIS S VĖL
ti. Pinigus siunčiame už
g KATOS”, augalais gydyties,
H kuiną 50 centų.
žemiausias kainas
Kaina per krasą
1,000 markių $17.85
5,000 markių 87.50
■ 3269 So. Halsted St. Chicago, III.
10,000 markių 173.50
Telegramų $3.50 extra
Atdara Utarninkų ir Subatų va
karais iki 8:00; nedėldieniais nuo
9:00 iki 12:00 pietų.

■

Schiffco’StateBank
728 W. 12th St.,

PINIGŲ SIUNTIMAS į Lietuvą, ir kitas dalis svieto pagal die

Arti Halsted St.,

nos kursą.

Justin Kulis

Dr. R. Wagner

j
a

g
■
■
■
■
■
■
■
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Mano specialia gydymas yra
Chronišką, nervišką ir moterų ligą
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v.
1600 W. 63 St. kampas Ashland Ar.
Phone: Prospect 2704

LAIVAKORČIŲ PARDAVIMAS ant visų linijų. '

Vienuolika šimtų tiarbiniijSu augščiau minėtais reikalais visada kreipkitės kasdien nuo 9
vai. ryto iki 6 vai. vakaro; panedčliais, utaminkais, ketvergais ir sukų iš dviejų Stockjardų plan
batomis iki 9 vai. vakaro; nedaliomis iki 3 vai. po piet.
tacijų užvakar išėjo streikuoti,
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
kuomet jų kompanijos sulaužė
Tel.: Boulevard 6775
Washingtone
pasirašytą
AlschuKam be reikalo Untčti? Mano Bpt
dalis gydymo būdas išgydl jau daug
ler propozicijos sutartį linkui
Amonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie
algų ir senųjų teisių prisilai
buvo nebetekę vilties pasveikti
kymo.
Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
Independent Packing kompa
nuo kitokios ligos; dėltogi ir ceitsi-*
nijos skerdyklą, prie 41-mos ir
So. Halsted gatvių apleido 800
Aprėdalą, lalkrodžią-lalkrodėlią,
Kirmėlės ženklai
darbininkų;
William
Davies
žiedą
ir auksintą daiktą; gramofoną, (įff
\
Žmonės serganti taja biaaria ilga pa
rekordą
visose
kalbose;
armoniką
ir
II
f
gri
kompanijos — 300.
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
kitokią muzikalią Instrumentą; britvą.
\4Br aoV
jimu; jiems rodos, tartum kas j gerklę
Darbininkų darbuotojai pas
peilių
ir
kitokių
naudingą
daiktą^
kįia, vemt verčia, valgyt neturi noro,
čia sutaisoma viskati, kas reikia, o ypač muzikė
tebi, kad tos kompanijos buvo
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
liai instrumentai.
se ūžia, skauda po krutinę.
pradėjusios
samdyti naujus
Kas tokių simptomų turi, tegul atei
K. PIKELIS
darbininkus pigiau, negu kad
na pas mane: išgydysiu visai trumpu
1907 So. Halsted St.,
Chicago, III.
unijos darbininkams mokama.
laiku.
Paskutiniu laiku unijos darbi
Gydhu taipjau ir kitokias ligas kaip
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.
ninkai gaudavę 45c. į valandą,
o pašaliniai darbininkai buvo
DR. DICKSON
CASE AND MARTIN CO.
priimami už 35c. ir 40c. į va
1645 West 47th Street
Kepėjai
Tarp M arshf i ei d ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. landą. Beto, kompanijos pra
Nedaliomis nuo 10 iki 12 diena.
Connecticnt Pajų
dėjo samdyti negres, mokėda
(Pieš)
mi joms po 35c. į valandą, ir
atleisti vyrus, kuriems būdavo
Ištikimas Gydymas
Musų slyvų pajai tikrai kvepi slyvomis. Vienin
mokama
60c.
prie
to
paties
Pasitarimas rūpestingai slaptas
telis motinų užganėdinimas.
darbo. Taipgi kompanijos bo
DR. B. M. ROSS
Reikalaukit Case & Martin’o
sai visai neatsižiurėlami unijos
Specialistas
samdė, kas jiems patiko, ir atUžsisakyk šiandien ant rytojaus.
leidinėjo senus darbininkus.
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo
N>7. „rrsaĮ ...........
užnuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis
Dennis Lane,
darbininkų
privatinėmis ligomis.
e
unijos vadas, pareiškė,
jog
35 So. Dearbom St., kampas Monroe St.
Tel. Pullman 342
darbininkai niekad negali pris Tel. Canal 6222
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių
DR. C. K. CHERRYS
toti prie tokių kompanijų no
DR. I. E. MAKARAS
iki 5-tų lubų.,
Chicago, II!.
LIETUVIS DENTISTAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
rų ir todėl yra pasiryžę tvir 2201 W.' 22nd & So. Leavitt Sts.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO. •
10900
Michigan Avė., Roselande.
K CHICAGO.
tai kovoti už savo teises ir buVALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedaliomis nuo 10 ryto iki
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80
Valandos: 9:80 ryto iki 12 dieną,
1 po piet. Utaminkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.
iki 8:30 vak.
nuo
1
po
pietų
iki
9
vakare.
(Tąsa ant 7 pusk)
.......................
....................

Sankrova Įvairumų

Gausi Is Ir 8-»

Lietuvis Dentistas
4847 W. 14 St. kampas 4

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. ■
už padėtus pinigus, jeigu pirksi musų
*
Rįskiriant
nedalias ir serędaa.
*
rekomenduojamus, užtikrintus
BBBBBB8BBBBBBBBJU1BBI

Pirmo Morgečio
Aukso Bondsus

PIRTIS.

Procentai išmokami du kartu J metus
Turkiška elektrikinė maudynė
bile vienoj bankoj.
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti
ir lengvais išmokėjimais
Lankant musų pirtį, galima apsi
saugo! nuo sekančių ligų: Reumatiz
Perkame, parduodame, mainome ir mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
duodame informacijas apie įvairių šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus,
komp. Bėrus.
_________________ inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Naujausiais musų įtaisymais, gvaKreipkitės į lietuvių įstaigą.
rantuojame geriausią gydymą.
Moterą dienos tik Utaminkais
Peoples Investment Co.
dieną ir naktį.
220 S. State st. .
Room 1422
Dienos
dėl
vyrų — atdara kiekvie
Tel. Harrison 2024
Chicago, III.
ną
dieną
ir
vakarą
išimant UtarninKasdien ir nedėliomis nuo 12 iki 3
kus
nuo
9:80
ryto
iki
7:30 vakaro.
po piet.

Hotelis su 100 kambarių

A. F. CZESNA,

IPAŠPORTAI

1657 West 45-ta gal,?, Chicago. Dl.
Tolcf. Boulevard 4552

Kiekvienam lietuviui važiuojanąįg čiam Tėvynėn pa gelbėsi m išgau
ti pašportą į 3 dienas.

į
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Siunčiam pinigus Lietuvon
Į IR Iš LIETUVOS
telegrafiškai! Parduodame du ir daugiau išplaukimų kas savaitė
laivakortes ant visų portą l tiesioginiais laivaia į ir iš ANTWERstačiai į Lietuvą be persė PO, KARVE ir ANGLIJOS, turi
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
dimo.
LIETUVOS MIESTAIS.

K TukstančiaP lietuvių siunčia pi: nigus ir važiuoja Lietuvon, ko
dėl ne Jus. Rašykit tuoj.

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

Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles
kambaryj.
Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.
Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba*

THE CANADIAN PACIFIC
OCEAN SERVICES, LIMITED.
40 N. Dcarborn St, Chicago, III.

(Tąsa nuo 6-to puslp.)

tinai darbininkai turės laimėti
savo reikalavimus. Taippat jis
pareiškė,
kad ir kitose sker
dyklų kompanijose greitai bus
iššauktas streikas, jei tik jos
raštiškai neprisižadės pildyti
savo sutartį l>ei unijos pareiš
kimus. Tečiaus kompanijų bo
sai meta streiko priežastį ant
radikalų. Esu, tai keleto radi
kalų darbas, buk 95 nuošimtis
darbininkų negeidęs to streiko
ir tik buvę priversti streikuo
ti <jel to penkto nuoš. “Mes
nesistebime, kad taip kalba tie
ponai. Kuomet darbininkai sto
ja i atvirų kovų prieš savo iš
naudotojus, tai jie bolševiko
ir kitokius vardus gauna,“ —

Apvogė banką.

Petnyčioj apie dešimtų valandų ryto keturi banditai užpuolė Sunimit State Bankų ir
pavogė $15,000.
Banke rados septyni žmo
nes, kuriems vagys paliepė pa
kelti rankas. Į kasierių dargi
šovė, kuomet tas taip greitai
nepakėlė rankas. Paskui vagys
paleido visu smarkumu.
Bet
gi policijos
automobilis irgi
greitai juos nusiginė ir jau 'bu
vo taip arti vagių, kad mane
pradėti šautuvais į juos šaudy
ti. 'Pečiaus tuo tarpu policijai
kelia užstojo tavorinis trauki
nys, pro kurį vagys paspėjo

Mažiau kaip Į du h\etu kal
bama liauka jau penktą sykį
tampa užpulta ir taip neteko
daugiau $72,(XX).
Aprilio apgaulė.

Vakar buvo pirma balandžio,
tai žmonės krėtė juokus vieni
kitus prigaudami.
Tę progą
Phone Boulevard 491

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Laikrodžiai,

Auksybė,

Coluna-

nasinaudodamas John Giblif nija rokuoja, kad ji numažinus
gatvėje ėmė šaukti, kad priga- nedaugiau kaip penkis nuošim
vus kai ką. Guliau pabelstas čius.
norėjo jį areštuoti.
Jis ėmė
Pašautas.
bėgti ir užtai tapo sunkiai IJMlšautas.
John Giblin, 1709 W. 33-čios
fa t., vakar tapo policijos pa
Prakalba apie sovietų
šautas, kuomet jis norėjo ne
teismabučius.
iiduoti suareštuoti.

Teisėjas Barny M. Fisher,
kuris yra Amerikoje gyvenan
čių žydų nuskirtas į komitetų
prižiūrėjimui išdalinime $2,000,(XX) delei atsteigimo darbo
Busi joje, užvakar laikė pra
kalba La Šalie hotely dėl Chi
cago Bar asociacijos. Tarp kit
ko kalbėtojas pareiškė,
kad
sovietų
teisėjai yra išrinkti
žmonės, kurie nemoka nei skai
tyti nei rašyti. Tečiaus jie tu
ri absoliutūs galios
žmones
areštuoti, nubausti ir net mirtine bausme pasmerkti.

Statytojai

mažesnes

ilgų numažinimui. Todėl tuo
reikalu bus sušauktas utaminke stisi rinkimas.

naujausi

Mirė susirinkime.

rekordai.

uižkų

Karpienę

B. Johnson,

GERIAUSIAI SIUNČIA PINIGUS

Lietuvon ir kitur tiktai Univerai Stato Bankas. Su pilna garantija,
Iš kitų miestų siųskite mums doleriais, o mes išsiusime Lietuvon
auksinais.
SVARBUS PRANEŠIMAS.
Nuo J. d. Balandžio Siamo Banke
yra įsteigtas.

REAL ESTATE DEPARTMENTAS
Čionai* kiekvienas galės geriausiai atlikti sekančius reikalus:
Namų purduvimą ir pirkimą
Paskolas visokių rusių
Insurance. Egzaminavimas abstraktų.
Patarimai visada nuteikiami dykai.

BANKO VALANDOS:

Kasdieną nuo 9 v. iš ryto iki 4 v. po pietų ir vakarais
Utaminkais nuo 6 iki 8:30. Subatomis visą dieną
iki 8:30 vakare.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St.,

Chicago, III.

draugija eis, tai mes
neteksime didžiumos narių.
Todėl mes, žemiau pasira
šiusios reikalaujame:
1) kad toliau musų draugi
jos parengtuose vakaruose ne
būtų parda>vinejami draudžia
mi gėrimai;
2) kad draugės M. Karpienės apkaltinimas butų priro
dytas faktiškai;
I

3) kad K. Katkevičienė ap
leistų pirm, pagalbininkės vie
ta; ir
4) pareiškiame, kad tik tada
galėsime, išvengti daug visokių
nesusipratimų.
Mary Edžiulienė, Zofija Puniszkiene, J. A. Misčikaitienė,
M. Samiargiene, E. Staniulienė,
N. Stangaitė, M. Karpiene, O.
Pawlauskiene, O. Staniuliene,
V. Balnos.
ATITAISYMAS.

Vakarykščiame Naujienų numeryj mes įdėjome p. Ursaus
žinutę iš Bridgeporto, kur pas
kelbta, kad ruošiamam Lietu
vos Universiteto naudai kon
certe Raymond Lapelėj, nedė
lioj, dainuoti pasižadėjęs p.
A. Kvedaras. Bonas Kvedaras
prAšo niūs įdė\i
pataisymų,

draugija nubaudė, ir prie to nedavęs ir nodd'lyvausigs.
matydamos, kad tame akte ne
prisilaikyta draugijos įstatų, tai
turime padaryti keletu pasta
bų. Mes patariame pirm. M.
Dundulienei ir K. Katkevičienei

$250,000.00

ŠIAME BANKE PADĖTUS PINIGUS GALIMA ATSIIMTI ANT
PIRMO PAREIKALAVIMO VISUS.

’

prie apšvietus? Juk ir jusų
pačių vyrai, prisigėrę to munšaino, nosimis gatves bado. Ka
da buvo leista degtinę pardavi
nėti, tai visos narės protesta
vo ir reikalavo, kad ji nebūtų
pardavinėjama Apšvictos Drjos vakaruose. Tad mes ne
galime

suprasti,

kokiu

DR. M. HERZMAN

IR VĖL “FLU” PRIBUS
BALANDYJ.

«
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(vaistų pardavėjas turi Trinerio vaistus į ataką, arba

Pranešimai

. gali gauti tamistai. —• Jo>
susi

S'imano Daukanto Draugijos
rinkimas bus laikomas nedelioj, bal.
8 d., kaip 1 vai. po pietų. Mark White
Sųuare salėj. Visi nariai malonėkite
susirinkti laiku, nes turime svarbių
reikalų svarstyti.
Valdyba.

North Side. — viešas Knygynas Į
rengia vakarėlį su dovanomis, nedė
lioj, balandžio 3 d., Knygyno svet.,
1822 Wabansia Avė. Programe pasi
žadėjo dalyvauti: Pirmyn Mišrus Cho-Į
ras, d. J. Čepaitis, p-lė A. Rugiutė1
ir A. Navikiutė. Kalbės Dr. A. Mont-;
Štai yrą bražinys devyrtiais narve vidas. Programas prasidės kaip 6:30
liais. Imkite skaitmenis; 1, 2, 3, 4, 5, vai. vak.
— Rengėjai.
6, 7, 8 ir 9; sudėliokite juos į tuos
narvelius taip, kad sudedant tiek
Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
skersai, tiek išilgai, tiek įžambiu kry
ko
Kliubo bertaininis susirinkimas
žium trijų skaitmenų suma vis butų
bus
nedėlioj,
balandžio 3 dieną, Mil
15.
dos svet., 3142 S. Halsted St., 1 vai.
Uždavinio No. 4 atsakymai toks: po pietų. Visi nariai malonėkite laiku
susirinkti, nes randas prisiųstų kores
Skrendančiam būry buvo 86 žąsys.
Teisingus atsakymus prisiuntė: Bal- pondencijų su atsišaukimais, kuriuos
traitis St., Gaibauskis A., Grunibinas turime visi bendrai apsvarstyti.
•
— Rašt. S. Kunevičius.
J., Grušiutė Aldona, Gulbinienė Ane
lė, Jurša Kaz., Lubersky Napoleon,
Cicero. — Vakarinės žvaigždės
Millcr Chas., Naglis V., Simonaitis
Kliubo
susirinkimas bus laikomas ne
Titus, Snarskis Jonas, Songaila Zig.,
dėlioj,
balandžio
3 d., 1 vai. po pietų,
Su—vič Teofilius, V. G., Ascila Wm.,
Zvibo
salėj,
1347
So. 50th Ąve. Visi
Girjotas V. (Dwight. III.), Jucius
Kaz., Klimašauskas Nik., Levanas J., nariai susirinkite laiku; taipjau atsi
Markuckaitė Aldona, Stukis Ant., V. veskite naujų draugų kliubui.
— Rašt. A. Tumaviche.
T. (St. Louis, Mo.), Werbicky Barnara.
Bridgeporto Kolionijos Draugijų Su
Uždaviniui No. 3 teisingų atsaky sivienijimas Lietuvių Namas statyti
mų dar atsiuntė iš tolimesnių vietų: rengia pikniką Liepos 4 d. ChernauJ. Adomaitis, H. G. Gudas, Fr. Jod- sko darže. Prašom kitų draugijų tą
valkis, T/eechburg, Pa.; A. Lukšys, dieną nerengti piknikų, kad nepaken
Bridgeport, Conn.; A. Šeštakauskas, kus musų darbui.
— J» Katonas.
Waterbury, Conn.; M. T—kis, Gary,
Ind.; J. Vilčinskas, Waterbury, Conn.;
S. L. A. 36-tos Kuopos mėnesinis
K. Marks, D. šimutis, Blanford, Ind.;
susirinkimas
įvyks nedėlioj, baland
A. Kudirka, Detroit, Mich.
žio 3 d., 1 vai. po piet.ų, “Aušros’
Siųsdami atsakym-us, arba naujus svet., 3001 So. Halsted St. Narių mo
uždavinius, ant konverto visados pa kesčiai bus priimami nuo 12 vai.
Kviečiama kuodaugiausiai naujų na
žymėkite “Žaislui”.
rių.
— Sekr. Lilija žilvičiute.
"žaislo” vedėjas.

Juokeliai
Valgykloj.
įlojus: — Ko tamsta

seph Triner Company, 1333-

visuo
tinas susirinkimas bus laikomas panedėlį, balandžio 4 d., kaip 7:30 v. v.,
Zvibo svet., 1347 So. 50-th Avė. Visi
SSrininkai susirinkite, ba bus moka
mi dividendai už praeitus metus. 10
nuošimčių. Visi turit atsinešti kvi
tas su Šeru numurtais.
Rašt. VValtcras Strumila.

U

(Seku ant 84o puslp.)

Nuo

1O

ilci

12

-Vili.

ryto,

nuo

2

iki

5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.

vakaro.
Nedėliomis nuo 10 Vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

45 S. Ashland Avė., Chica
go, UI.

DR. G. M. GLASER S
Praktikuoja 29 metai
*

Pranciškus Tolis mirė 31 d.
Kovo 5 vai. vakare, turėdamas
63 metus amžiaus. Paėjo iš Kiliunėnų kaimo, Žarėnų parapi
jos, Telšių apskričio.
Lavonas pašarvotas po nume
riu 170 116th St., Kensington,
III.
Laidotuvės įvyks panedėlyje
Balandžio 4 d., 1921, 8 vai. iš
lyto į Visų šventų parapijos
bažnyčią, o iš ten į šv. Kazimierio kapines.
Draugai ir giminės malonėsi
te dalyvauti laidotuvėse.
Pasilieka nuliudyme,
Pranciška Toliene, jo moteris.

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
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A. SHUSHŪ
AKUSERKA

-L

Turiu patyrimą
moterų ligose; rū
pestingai
prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.
Chicago, III.

lllllllilHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^

$100 VICTORY BONDSAI.
Duodame dolerį ant dole
rio už Victory Bondsus.
Klauskit P. M. Kaičio.
LIBERTY LAND &
INVESTMENT CO.,
3301 So. Halsted Street,
Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775

'

T. Pullman 5435

>>•

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.
..... ... ...... —. ......

nu

Tel. Austin 737

Tikros odos

Chlcagos Lietuvių Darbininkų Ta
Abi pušiai dė vėjam i overkorybos Pildančio Komiteto susirinki
mas įvyks balandžio 4 d., panedėlio tai, kurie parsidavinėjo po $75.vakare, Naujiemj name. Pradžia 8 00, $85.00 ir $100.00 Mieros nuo
vai. vakare. Visi nariai prašomi bū
36 iki 46. Tamistos pasirinkime
tinai ant laiko pribūti. — Valdyba.
Cicero Lietuvių Kooperacijos

Lauky lojus; — Duokit man
byfstiu.
Kaimynas: — Bijok dievo,
Juozai! Pčtnyčioj, ir dargi ga
vėnios metu, su mūsa valgyti.;;
Sei, \eiteriau, duok man porkenbynz.

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams 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 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
Telephonai: J
8110 arba 357
| Naktimis: Drexel
' 950 - Drover 4136
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

Persergima, kad galime
sulaukti sugrįžimo influenzos balandžio mėnesyj, buvo
paskelbta kelios dienos at-J
gal, Sveikatos Komisionieriaus, laikant prakalbą mok
slą baigusiems Home Nursing School Chicagoj. Jis
I pasakė, jei “eis nesulaiko
DR. C. K. KLIAUGA
mai, tad pribus bal. 15’\ Bet
DENTISTAS
— nenusigąskit! Bukit ra-' 1821 So. Halsted St., Chicago, II!.
18th St.
mus, nes. baimė prigelbsti■ Valandos:kampas
9—12 ryto fr 1—9 vak.
epidemijai ir daugiau išžu
Phone Canal 257
do, nei kad flu. Visi žinovai
sutinka kad pirmos taisyk
lės nuo “flu“ yra: laikyk
liuosus vidurius, išvalyk žar Canal 257
nas, sumažink silpnumą, < Naktinis Tel. Canal 2118
S. A. VASILIAUSKAS
kraujo susimetimą ir buda- DR. P. Z. ZALATORIS
Naujienų Keliaujančio Agento
vok pasiryžimu. Todėl, turėk GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Maršrutas.
10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
Trinerio Karčiojo Vyno na-i Valandos:
piet.
6 iki 9 vakare.
Chicago Heights, III.
mie
nuo
dabar
ir
laikyk
čyNedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
2) Hammond, Ind.
1821 S. Halsted St.,
stus vidurius. Trinerio Kar
3) East Chicago, Ind.
Kampas 18 ir Halsted St.
čiojo Vyno sudėtinę (casca4) Indiana Ilarbor, Ind.
ra sagrada pirmoje vietoje)
Gary, Ind.
geriausiai gvarantuojama
6) La Porte, Ind.
' gavime gerų pasekmių. Taip DR. CHARLES SEGAL
7) South Bend, Ind.
į gi naudok Trinerio Antiput-'
Praktikuoja 15 metai
8) Elkhart, Ind.
rin kuris yra geriausiu gar-'
Ofisas
9) La Grange, Ind.
galiavimui ir nosies plovi 4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois.
10) Fort Wayne, Ind.
mui. (atskieskit vieną dalį.
ir kitur. t
Specialistas džiovos
Antiputrino ir keturias da-,
S. A. Vasiliauskas.
Moteriškų, Vyriškų ir
i lis vasarodrumno vandens).'
Vaikų Ligų.
i_2jxJjMLu .
Kiekvienas vaistininkas ir
OFISO VALANDOS:

i Tolleston, Ind. — S. L. A. 284 kp.
susirinkimas įvyks 3 d. balandžio, t.
UŽDAVINYS No. 5.
y.,
nedėlioj, 2 vai. po pietų A. Karoso
Antanas Pužas atsiuntė uždavinėlį,
svet.,
1520 Grant St. Visi nariai yra
kurs atrodo nesunkus padaryti, na,
kviečiami
atsilankyti, nes reikės rink-Į
ale-bet-vienok pabandykite:
ti darbininkai baliui, kuris įvyks 10
d. balandžio. — Sekr. M. T—kis.

tikslu lipsi?

šiandie tatai daroma. Ar ne
geriau butų toje vieloje plaI tinti knygas, laikraščius? Bet
musų valdyba, pardavinėdama
“munšainoi” stiklelius, mano
prapalatinti apšvietę, Jei tokiais keliais ir toliau musų

Gyvenimas yra
tuščias, kada pra
nyksta regėjimas.
Mes vartojam
pagerintą
Ophthalmometer. Ypatinga doma at
kreipiame į vaikus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S, Ashland Avė. kamp. 47 St.
Telephone Yards 4317
Boulevard 6437

Mes tarime parduoti už neužmokėjimą rendos palaikymui dvi
dešimta augštoa rųšiea Victorolų (kalbamųjų mašinų) aŠ kuria
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duokime veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mažinu naujos ir
užtikrintos ant dešimties metų. Reikią jas pamatyt, kad apkalda
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
{yvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $85 naf
tos rųiies gvarantuotą kalbamųjų mašinų. Taipgi, mes turime
KM parduodi dešimtį nogėtos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
■
knrpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbi m o. Mes pnr*
duosime už pirmų paniulymų, nes norime padaryt daugiau vietos.
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
m B I visas miesto dalis ir apielinkea, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir
M Jį daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikųs siuntinį.
Liberty Bondsai priimami.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4 vai. po pietų.

kati jis jokio žadėjimo daly
musų vauti tame koncerte niekam

118 N.
U37 S. Ashland
Lai n ha rd avė., apskelbimų mave„
Chicago, III.
nadžerius, nusi lankė į šėrininkų susirinkimų ir pasiėmęs bal
sų kalbėti sudribo į kėdę ir mi
rė. Nuo senai jis buvo vargi skyrių “Santaikos teismas’’,
namas širdies ligos.
ant 26 pusi. Iš to matysite, ar
jus turėjote teises išmesti KarNumažino algas.
pienę, ar ne. J^abai gaila, kad
narės, eidamos į draugijos val
Weslern Electric kompanija dybų, net savo draugijos įsta
nusprendė numažinti
bent tų nepažįsta.
25 nuošimčiams savo darbi
Kadangi M. Karpiene tajio
ninkų algas. Beiškia nuo se prašalinta iš draugijos vien tik
kančio panedėlio darbininkai dėl K. Katkevičienės užsispirigalis mažesnes algas. Kompa mų ir atžagareiviškumo, tai
mes reikalaujame, kad K. Kat
kevičienė apleistų pirm. pag.
vietų, nes tokia betvarkė jau
mums įkirejo. Be to mes ir
Capital & Surplus
kitokių nesmagumų matome iš
Katkevičienės pusės. Per jų
ir jos štabų yra išaikvota ne
mažai draugijos turto nereika
lingiems dalykams. Ji daugiau
sia skverbias i visokius komi
tetus ir perstatų į juos tik val
“Visi Lietuviai į Lietuvių Valstijinj Bankų” —
— LAI BŪNA MUSŲ OBALSIU.
dybos nares. Kada-gi įeina j
REMKIME PATYS SAVę, O NE SVETIMTAUČIUS.
komitetų ne iš valdybos narė,
MUS V TURTAS APIE
tai ji išranda kokių nors prie
$3,000,000.00.
žasčių ir pašalina, kad butų
UNIVERSAL STATE BANK
galima draugijos baliuose par
Kaipo Didžiausias Amerikoje Lietuviu Valstiiinis Bankas
davinėti mušamą. Paskui, j
GERIAUSIAI PATARNAUS KIEKVIENAM
Čia jusų {>inigai bus saugioje vietoje, nes tą saugumą užtikrina Suv.
Apšvietus draugijų atėjus, ima
Vai. Valdžia, kuri irgi dalį savo pinigų laiko šiame Banke su tūkstan
čiais Chicagos ir kitų miestų lietuviais.
«.
pasakoti moterėlių pasakas.
John

fra f V
" B
K
H M
f
ff

Vagys primušė ir surišė
moterį.

Susie Buchis, 30 melų mote
ris, 2510 W. Madison gat., už
vakar vakare viena buvo na
Iš kalėjimo norėjo ištrukti.
mie, kuomet keturi vagys įsi
laužė į jos namus. Vagys jų
Clcment Lebedis, 19 metų primušė su revolverio ranki na
vagis, vakar tapo nuteistas nuo ir surišę pabūgo su $20 gro10 metų iki visam amžiui ka- bio.
lėjiman už vagystę. Bet kuo
met jį vedė iš teismabučio į
[Atsiųsta]
kalėjimų, tai jis pasinaudojęs
proga prasistūmė pro žmones Liet. Moterų “Apšvieir jau gerokai buvo nubėgęs.
tos” Draugijoj.
Betgi tapo nutvertas.
Paskutiniuose keliuose L. M.
Ledas pabrango.
A. 1). susirinkimuose daugiauua laiko pašvęsta ypatiškiems
Vakar ledas pašoko nuo 50c. užsipuldinėjimams, kol galinu,
iki 60c. už šimtą svarų. Ledo pirmininkės pagelbininkčs K.
parupintojai sako, buk šįmet Katkevičienės noru, M. Karesąs ledo badas.
pienė tapo iš draugijos praša
linta.
Nubaustas už gyduoles.
Pirma Karpienę nubaudė
penkiais doleriais ir šešiems
Užvakar teisėjas (Laiulis pa menesiams atėmimu balso.
ėmė bonkų “gyduolių” po var Kuomet-gi pastaroji, nežinoda
du “Black Diamond oil” (Juo ma bausmės , įpriežasties, atsi
dojo deimanto alyva), ant ku lakė užsimokėti, tai ir iš drau
rios smulkesnėmis
raidėmis gijos tapo išmesta. Gerb. pirm.
paskaitė, jog tos gyduolės iš M. Dundulienė noriai pasirašė
gydo visokias žmogaus ligas. uo tuo ultimatumu, ir Kar
Dar prie to jos geros karvių, oline White Mark Square sve
arklių ir kiaulių sveikatai. Pas tainės užžiuretojo buvo išvesta
kui teisėjas nuteisė tų gyduo laukan. Tečiau M. Kaqrienė
lių išdirbėję
Dr. Frank A. buvo per dešimtį metų darbšti
Goodman $250 užsimokėti už draugijos narė.r.4
Išgalvojimų tokių “galingų gy
Kadangi mes, žemiau pasira
šiusios. ne.žinome ' .tilcros ■prie
duolių.”

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoju Dykai

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

Namų statymo komiteto val
dininkai užvakar
pareiškė,

žasties,

lietuviški

nepriima
algos.

Dr. A. R. Blumenthal

už $30.00.
Vyrams ir vaikinams pavasari

niai siutai, po $15.00 iki $45.00.
Atdara vakarais iki 8 vah,
Nedėldieniais iki 3 po pietų.

S. Gordon
1415 S. Halsted St

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.

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

•

3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.
Telefonas—Boulevard 9199

8
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PRANEŠIMAI

APVEDIMAI.

(Tųsa nuo 7-to pusi.)
L. S. S. 81 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks subatoj, balandžio 2
d., kaip 7:30 vai. vak., Liuosybėf
svet., 1822 Wabansia Avė. Narius b
norinčius prisirašyti kviečiame pribū
ti laiku.
— Kp. Raštininkas.

JIEŠKAU apsivedimui merginos
arba našlės. Esu našlys, turiu 50 me
tų amžiaus ir keturis vaikučius.
Jieikau, kurie padėtų užaugint vai
kučius. Atsišaukite šiuo antrašu.
JONAS JONAITIS,
5108 So. 38th St.,
So. Omaha, Neb.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI

RAKANDAI

NAMALžEMfi

NAMALŽEMĖ

PIRK JUOS
DABAR

PARDAVTMUI saliunas, lietu
vių ir lenkų apgyventoj vietoj.
Biznis išdirbtas per ilgus metus*.
Pardavimo priežastį patirsite
ant vietos.
4410 So. Ashland Avė.

PARDAVJMUI 5 kambarių rakan
dai visai nauji ir naujos mados, ne
daug vartoti. Taipgi moteriškos overkotas, šilkinės dreses ir jekės, visai
nedėvetos. Pardavimo priežastis —
savininko moters mirtis. Atsišaukite:
D. L.,
837 W. 33rd St.,
3-os lubos

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 4
ir 4 namas ir 25x148 pėdų lotas. Tu
ri būt parduotas už bargeną. Parda
vimo priežastis — apleidžiu miestą.
Kaina tik $4,000. Ateikite pama
tyt vietą po No. 957 W. 35th PI. sa
vininkas.

PARDAVIMUI pusė sa
liuno rakandų; barai, aisbaksis ir keisas. Parduosiu
pigiai ir greitai. Atsišaukite
tuojau. Yra 17 kambarių.
Renda $25.00. 613 W. 14 PI.

NAMAI-ŽEMB

FARMA.
70 akerių; 45 akoriai dirbamos, ant
kurios auga labai gerai, 148 vaisingų
medžiu, 7 kambarių išfumišiuota stu
ba, 2 barnės, 3 kiti budinkai visi ge
rame stovyje. Taipgi 6 karvės, 2 ver
šiai, 3 arkliai, 3 kiaulės, avių, vištų,
ančių ir visos reikalingos mašineri
jos. Vežimai, bričkelės, pakinktai ir
viskas gerame stovyje. Netoli moky
kla, krautuvės, 3 mylios nuo pieninės
geležinkelio stoties, taipgi arti dirb
tuves. Tik 7 mylios iki miesto; labai
gražioj vietoj. Kaina už viską $2,450
Cash $1,450, likusią dalį lengvais išmokesčiais. Jei parduosiu šią farmą
pirm bal. 23, 1921, pridėsiu Fordo au
tomobilių už tą pačią kainą.
MRS. JOSSY WEI8LER,
South Scituate, R. I.

ATDARA
DIENOMS,
VAKARAIS,
SAVAITDIENIAIS.
SPECIALIS
IŠPARDAVIMAS
VARTOTŲ KARŲ

West Pullman. — S. L. A. 55 kp
mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
JIEŠKO KAMBARIU
dienyje, Balandžio 2 d., 7 vai. vaka
re, J. Gruzdžio svet., 722 W. 120 St .JIEŠKO kambario Brighton Park
Malonėsite visi nariai atsilankyti, net įpielinkėj,
vienam vaikinui su valgiu,
yra daug svarbių reikalų.
prie
laisvų
žmonių. Jeigu kas turi
— A. Statkus, sder.
.okį kambarį, malonėkite atsišaukti.
J. SHOLT,X
Pardavimui ant išmokėjimo
Bridgeport. — Svarbias prakalbai
1107 Independence Blvd.
Iš 100 karų pasirinkimas
rengia S. L. A. II apskritis utamin
Chieago, 111.
ke, balandžio 5 d., Mildos svet., 314C
ROADSTERS
So. Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vak
5 PASAŽIERIŲ TOURING
SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Įžanga veltui. Kalbės D-ras Alseikt
7 PASAŽIERIŲ TOURING
(nesenai atvykęs iš Lietuvos), Dr. A.
COUPES
Montvidas ir Dr. C. Kasputis. Atsi
SEDANS
lankykite visi.
— Valdyba.
KARAI ŽIEMINIAIS ŠONAIS
KAMBARYS ANT RENDOS su
DIDELIO ĮVAIRUMO
elektros šviesa įtinkamas vaikinui ar
North Sidės S. L. A. 226 kuopa lai merginai. Atsišaukti galite by ku
Scripps-Booth
1920 Hudson
kys mėnesinį susirink imu nedėlioj, riuo laiku po num.
Westcott
Dixie Flyer
S. M.,
bal. 3 dieną, 2 vai. po pietų Knygyno
Templar (Cal.
Svetainėj, 1822 Wabansia Avė. Visi 3427 So. Union Avė., ant antrų lubų. Franklin
Studebaker
nariai ateikit laiku. Kurie norėtų pri
Top)
Overland
si rašyt taipgi nesivėluokit.
Cale
— Rašt. K. Markus.
Drexel
ANT RANDOS kambarys vienam National
Buick
Dodges
vaikinui su visais parankumais. Val
Velie
Apperson
L. S. S. VIII Rajono konferencija gis negaminama.
Chalmers
Willys-Knight
Atsišaukite
Įvyks nedėliojo, balandžio 3 d., Stan
Maxwell
Marmon
615 Center St.,
ciko svet., 205 E. 115 St., Kensington,
Briscoe
Paige
3-čios lubos.
III. Pradžia 11 vai. ryto. Visi deloga
Oldsmobile
Reo
tai malonėkite susirinkti paskirtu lai
Stephens
Chevrolet
ku.
— J. J. Čeponis, Sekr.
REIKIA DARBININKŲ
King. 8
Fordą
Bridgeport. — Didelį koncertą ren
MOTERŲ
gia L. G. Draugija. Koncertas bu*
Kaymond Chapelėj, 816 W. 81 gat.
balandžio 3 d.
Pradžia 2 vai. p<
REIKIA švarios merginos arba mo
piet.
Programe dalyvaus Ona Ra teries namų darbui. Gera alga.
kauskaitė, A. Kvedaras, Elena Saka
J. P. VARKALA
lauskienė, Antonija Žemaičiutė, Salo10219 So. Prospect Avė.
tnija Staniuliutė, J. lengvinas, J
Paimkite Halsted St. karus ir va
Uktveris, Broliai Briedukai ir kti žiuokit iki 103 gatvės. Išlipę eikite
Visas koncerto pelnas s k namas Lie 4 blokus į vakarus iki Prospect Avė.
tuvos universitetui.
Tatai slcaitlingiausiai atsilankykite. Kviečia
REIKIA merginos ar moteries kal

— Komitetas.

bančios angliškai, lietuviškai ir len
kiškai ir galinčios vartoti type-

Bridgeportas. — Illinois Lietuvių .vriter. Atsišaukit per laišką.
Pašdpinio Kliubo mėnesinis susirin CENTRAL MFG. DISTRICT BANK,
kimas įvyks subatoje, balandžio 2 d,.
1112 W. 35 St.

PARDAVIMUI labai ge
ras saliunas. Atsišaukite:
2596 Blue Island Avė.
Arti Western Avė.
PARDAVIMUI SALIU
NAS GEROJ VIETOJ.
PRIEŽASTĮ PARDAVIMO
PATIRSIT ANT VIETOS.
821 W. 35th St.
PARDAVIMUI saliunas. Biznis iš
dirbtas per daugelį metų ir Įkerai ei
na; visokių tautų apgyventoj vietoj,
prie didelių dirbtuvių. Taipgi, pietus
galima duoti. Kampinis namas, 35 ir
Ashland, 3457 So. Ashland avė. Par
davimo priežastį, patirsite ant vietos.

PARDAVIMUI LABAI
GERAS SALIUNAS PI
GIAI.
4544 So. California Avė.
“PARDAVIMUI BUČERNfi. APGYVENTA LIETU
VIŲ IR LENKŲ.
1640 Jefferson St.

MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ
PLANAS
Kaina
Įmokėt
Mėnesinis
Karo
mokestis
$75.00
$200.00
$25.00
100.00
800.00
30.00
175.00
400.00
35.00
200.00
500.00
40.00
600.00
200.00
45.00
700.00
250.00
50.00
300.00
800.00
55.00
850.00
900.00
60.00
1,000.00
400.00
65.00
Augščiau apkainuoti karai
Proporcijoj

PIGIAI IR GERAI
2 flatų mūrinis namas ant Bridge
porto po 6 kambarius su maudynėj
mis. Pardavimui už $3,500. Turinti
lotus arba kokius Šerus — bus pri
imti už pirmą {mokėjimą, kitus mokė
sit kaip rendą, mėnesiais.
C. P. SŲROMSKI & CO.,
PARDAVIMUI saliunas su namu, 3346 So. Halsted St.,
Chieago.
ant 3 augštų, šešių pagyvenimų ir što

Nei mortgage nerokuojame
Nei Brokerage

Nei notary mokestis
7:30 vai. vakaro, 3301 S. Morgan St
freitų apmokėt
Nei
Visi kliubiečiai malonėkite susirinkti
taksų mokėt
Nei
REIKIA
merginos
namų
dar

laiku.
Paveikslai
veltui
Ant. Bugailiškis, Pirm.,
bui. Atsišaukite:
Pakeisk
savo seną karą
Ant. Lazauskas, Rašt.
Tamstos senas karas (ne senes
JACOB LANSKI,
nio kaip 1912) imamas mainais arba
423 E. 60th St.
Roseland. — Drg. D. L. K, Vytau
priskaitomas kaipo dalinis cash mo
to bertaininis, kartu ir nepaprasta
Tel.: Dorchester 2943
kėjimas.
susirinkimas įvyks nedėlioję, balandžk
Visi perdirbti Mitchell karai lygiai
3 d., 2 vai. po pietų. K. Strumila
gvarantuojami kaip ir nauji.
svet., 158 E. 107 St Šiame susirinki
REIKIA patyrusių ir ne Parduodami karai ant laiko. Pirk
me turime svarbių klausimų apsyar
patyrusių moterų prie rin dabar.
styti. Visi nariai privalo dalyvauti.
— P. Kisielius, 10725 Prairie Avė kimo popieros.

Pajieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Giminės iš Lietuvos jieško Stanis
lovo ir Kajetono Glinskių, motina
Rozalija Glinskienė; Vladislovo Re
mero, brolis, P. Romeias. Jieškomieji
paeina nuo Naumiesčio. Kas apie juo*žino malonės pranešti. Platesnių ži
nių kreipkitės pas
RAPOLAS GEČIUS,
36-1 Kensington Avė.,
Chieago, III.

JIEŠKAU savo sesers Anastazi
jos (Žutautaitės) Jonaitienės, pirmiau
gyveno Weaver, III. Paeina iš Tau
ragės apsk., Naumiesčio vai., Ryrnzenčių sodos. Taipgi pusseseres Onos
Degutaitės 1913 m. atvažiavo iš Lie
tuvos į Chicagą, paeina iš Naumiesčio
miesto, Tauragės apsk. Pačios atsi
šaukit ar žinančios parneškit
Marijona (žutautaitė) žičkienė,
3427 Auburn Avė.,
Chieago, III.

RIEKIA DARBININKU I1
REIKIA patyrusio bučerio; atsišaukite tuojau.
3348 So. Morgan St.,
Tel.: Boulevard 3162.

WABANSIA MFG. CO.,

2226 Wabansia Avė.
Arti Oakley Blvd.

Atsišaukite greitai, nes dabar geriau
žmonės, kad kur jį patėmįs, man pra sias
laikas pradėti.
neštų; už pranešimą gaus $50 atlygi
LIBERTY LA N D &

JIEŠKAU Ipolito Petraičio, 30
m. amžiaus. Turi 5 m. sūnų. Jis gy
veno Gary, Ind. Paeina iš Batakių,
ūgio 5 pėdų 4 colių, sveria 149 sva
rus. Mėlinų akių, rausvų plaukų. Kas
tokį vyrą pamatysit praneškit .duo
siu dovanų $25.00.
J. KLEVINCKIS,
1546 Jefferson St., '
Gary, Ind.
JIEŠKAU pusseserės Marijonos
Daugėlienės ir puseserės Jokubauskaitės po vyru buvusios VaržeckienSs;
turiu ii Lietuvos svarbių žinių. Pra
šau jų atsišaukti, ar kas žinot pra
nešti apie jas iki balandžio 10 d.
sekančiu antrašu.
D. S.,
1812 So. Halsted St.,
Chieago, III.

INVESTMENT CO.,
3301 So. Halsted St.

‘ Atmmdiulu f
DIDŽIAUSIAS
BARGENAS.

V/2 tonų anglinis trokas,
elektros self starter ir elektro šviesa; $400.
2^2 tonų Republic, naujas
motoras, nauja express body; $1,250.
2y2 tonų naujas demonstratorius; $2,450. .
31/2 tonų naujas, plieno
ratais; $3,250.
MEM MOTOR CORR,
3110-12 Michigan Avė.

ŠTAI KUR PROGA.

Pardavimui ūke Michigan valst. 40
akerių labai geros žemės — visa dir
bama, su gerais budinkais ir visais
farmos įrankiais be gyvulių. Apie 16
akerių apsėta rugiais ir kviečiais ir
6 akeriai dobilų. Labai patogi vieth
prie žvyrinio kelio, netoli miesčiuko.
Pardavimo priežastis — moters ne
sveikata, tad esu priverstas parduoti
trumpame laike.
Platesnių žinių
kreipkitės ant šio antrašo ypatiškai ar
laišku.
PAUL ČELEDINAS,
1905 So. Ruble St.,
l-os lubos iš užpakalio.

• L.1 1

•

1

. •

•.

PARDAVIMUI saliunas
ir 5 kambariai gyvenimui.
2224 Indiana Avė.
Atsišaukit 1 vai, po piet.
PARDAVIMUI poolruunis, su
7 stalais. Biznis išdirbtas nuo
senai. Parduosiu pigiai. Parda
vimo priežastis — skiriuosi Su
partneriu.
3953 So. Kedzie Avė.

I

nesį $30.00. Du kambariai gyTURĖSI kaimynus su kuriais su
venimui.
sikalbėsi, musų įsteigto j kolonijoj
Wisc. Valst.
Derlinga žemė, tin
3759 So. Halsted St.
kanti pienininkystei ūkei su 250 pie
Tel.: Yards 5600
nininkystės įstaigų; geros rinkos, ke

PAMpAVIMUI saliunas lietuvių ir
airių apgyventoj vietoj. Biznis iš
dirbtas gerai. Priežastis pardavimo
savininkas apleidžia šią šalį. Atsi
šaukite 3558 Barneli Avė., Chieago.
PARDAVIMUI 2 galiūnai, lietuvių
ir kitų tautų kolonijoj. Biznis senas.
Taipgi sykiu parduosiu ir automo
bilių.

PARDAVIMUI saliunas ir 4

2819 W. 38 St.,
<3961 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI valgykla labai
geroj vietoj ir biznis nuo senai
išdirbtas. Pardavimo priežastis
— važiuoju Lietuvon.
1947 So. Halsted St.

priklausomu ir pasiliuosuok nuo išnau
dojimu ir bedarbių, ši yra geležin
kelio kompanijos žemė: pigi. ir priei
namoms išlygoms. Atsišaukite Nau
jienų Ofisan pažymint No. 240.
>........
'■
-—--------------------—
PARDAVIMUI mūrinis namas 4
pagyvenimų ir lotas prie šono 33x120.
Elektra, gasas, vanos ir kiti naujos
mados patogumai. Rendos neša vir
šaus šimto dolerių į mėnesį. Kaina
$13,50-0. Priežastis pardavimo, važiuo
ju į Lietuva. Savininką galima ma
tyti nuo 5:30 vai. vak.
10508 Indiana Avė.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių ir lenkų tirštai apgyventoj
vietoj. Pirmos klesos vieta.
2810 W. Harrison St.
Pardavimo priežastį patirsite
RAKANDŲ BARGENAS
ant vietos.
Pirma negu pirkisit rakandus, atei
PARDAVIMUI — bargenas 3
kite ir persitikrinkite musų dideliame
3404 S. Morgan St.
augštų
medinis namas gerame sto
pasulijime. $2Z)0 saiza tikras mahago-

PARDAVIMUI 2 stalai biliardui
(pool-table), Išrodo, kaip nauji. Par
duosiu pigiai. Pardavimo priežastis
— išvažiuoju į kitą miestą.
S. BRAZAUSKAS,
1546 Jeffersop St.
Gary, Ind.
NORIU pirkti 4 ar 5 pasažięriu
automobilių, bikokio išdirbimo. Turi
PARDAVIMUI Saliunas lietuvių
būt gerame stovyje ir bargenas. Deakolionijoj.
Biznis išdirbtas nuo
ler’iai neatsiliepkite
seniai.
4545 So. Talnvan Avė.
321 East 115 Street,
2-os lubos
Kensington, III.
Tel.: Lafayette 4820

ny fonografas, su dviem sprenžinom,
grajija visokius rekordus, pilnai gvarantuotas, parsiduoda tik už $55 su
rekordais
ir
deimantine
adata.
Davenport $25.00. Taipgi gražus
Player pianas. Vėliausios mados parlor (fmintinės) 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. Kedzio Avė.

BARGENAS — pardavimui naujas
mūrinis namas 2 pagyvenimų po 5
kambarius. Vana, antaugštis 50 pė
dų lotas, garadžius, graži vieta. Turi
būt parduota trumpame laike, kad ir
pigiausiai. Rašykit arba atsilankykit
vakarais.
C. U„
4545 So. Talman Avė, 2-os lubos

PARDAVIMUI farma Wisc. vals.
lietuviais apgyventa vieta, labai gera
žemė, didelis plotas gero miško, už
medžius vien galima gauti $3,000.
Pardavimui su visais įrengimais,
daug gyvulių arklių ir mašinerijos.
Geros trobos. Parduosiu pigiai arba
mainysiu ant namo. Kreipkitės pas
mane patį. Aš važiuosiu tenai suba
toj, April 2 d., todėl norintieji matyt
farmą, galės važiuot sykiu.
PARDAVIMUI veik naujas 2 flaA. ŽUKAUSKAS,
tų mūrinis namas, randasi gražioj
814 W. 33rd St.
vietoj, Brighton Park, arti dviejų
Blvd. 3941.
gatvekarių. Atsišaukite pas savinin
ką, 3249 So. Morgan St.
Tel.: Buolevard 7579.
PARDAVIMUI pusė akero vištų
PARDAVIMUI farma 160 akerių, farma su 5-ų kambarių stuba. Viš

dratais.

W.*BENTTEY,
R 2,
Mason Co.
Branch, Mich.

PARDAVIMUI į trumpą lai
ką naujas 2 pagyvenimų mū
rinis namas po 5 kambarius;
skiepas, elektra, maudynės, lo
tas 30x150 prie 4432 So. Sawyųr Avė. Pusė bloko nuo Ar
cher Avė. Kreipkitės į savi
ninką, po no. 3127 So. Lowe
Avė., pirmos lubos nuo užpa
kalio.

vyje; 4 flatai, viena krautuvė.
na $3,800.
. 228 W. 47th St.,
3-čios lubos.

Kai

mobilio.* Platesnių žinių kreipkitės
pas savininką.
J. CHERNAUSKf,
4038 So. Carol St.,
Benvyn, III.

PARDAVIMUI Brighton Park 3
flatų medinis namas, su toiletu, mau
dyne, gasu, elektros šviesa, skalbi
mui kubilai; $55 rendos į mėnesį. Kai
na $4,850 užmokės 18 nuošimčių, 1500
investinimas, imsime Fordo automo
bilių ir $1,200 cash.
GLEICH savininkas,
2908 W. 38th PI.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Pasakykit mums mierą savo
kambario, o mes suteiksime
maž-daug apskaitliavę kiek atsieitų “KffiTMEDžIO GRINDYS”. Tek Victory 2400.
GEORGE GREEN LUMBER CO
Namas įrengtas, eleetrie šviesa, mau
22nd St Bridge

dynė ir garage dėl dviejų automobi
lių. Kambariai dėl 3-jų šeimynų gy
venimui. Kaina gana prieinama —savininkas umu laiku išvažiuoja į
Lietuvą. Taipgi turiu daugybę namų
dėl pardavimo po visą Chicagą. Kreip
kitės: Phone: Armitage 1710. Paul
Shvelnis, 1443 N. Paulina St., Chięago.

PARDAVIMUI pigiai 6 pagyveni
mų mūrinis namas po 6 ir 5 kamba
rius; maudynės, rendos neša $1,500
į metus. Kaina $10,500.00 ant išmo
kėjimo. Tik $3,000 įmokėt, likusius
rendos pabaigs mokėti. Namas ran
dasi ant Bridgeporto. Atsišaukite
greitai pas J. Zacker,
3301 So. Halsted St.
PARDAVIMUI už pusę kainos 80
akerių farma: pusė ariama, o kita
pusė * miškas — ganykla; visa ap
tverta. Budinkai nedideli, gera, der
linga žemė. Parduoda trumpame Ifnko tik už $2,500.00 ant išmokėjimo.
Farma randasi Michigan valstijoj,
apie 150 mylių nuo Chieago ir tik
viena mylia nuo Irons miesto. Atsi
šaukite greitai pas J. Zacker,
Liberty I^ind & Investment Co.,
3801 So. Halsted St.

liai, klimatas ir geležinkeliai — siuliname ant lengvų išmokosčių. Jūsų
pasekmės, yra musų pasekmėmis.
Įrengtos farmos tame pačiame pavie
te kainuoja nuo $100 iki $250 už akerį. Tamista gali pirkti apie $25 ir
uždirbti skirtingumą patsai.
Apra
PARDAVIMUI namas ir du
šymus pasiųsime jūsų kalboje veltui.
lotai šalę; taipgi grosemė. Pir
Agentų reikia.
HOMEMAKER LAND COMPANY, kėjas gali pirkti viską kartu arLithuanian Department
127 N. Dearbom St.,
ba atskirai. Atsišaukite,
Chieago, 111.
2640 W. 47th St.

kambariai pagyvenimui užpakar
MAINYK
lyj. Kaina $950.00 cash. Renda
REAL
ESTATE
RAKANDAI______
Išmainyk
savo
seną medinį nameli
$40.00 — 3 metų lysas.
arba namą ant geros ūkiškos žemės.
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO Šiaurinėje Wisconsin vals. Buk ne
6456 So. State St.
Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
kius 4 kambarių rakandus, visus sy
kiu arba atskirai, kaip nauji suside
da iš trijų šmotų seklyčios seto, bu
vo užmokėta $200, parduosius už $75.1)0, indų, kaurų, lovų, taipgi didelis
Victrola, už kurį buvo užmokėta $225
už $50, su rekordais ir deimanto špil
ka... Ateikit tuojaus,.. galite matyti
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir nedėlioj.

PARDAVIMUI mūrinis namas ir
saliunas. Namas 5 pagyvenimų ir
gerame stovyje. Priežastis pardavi
mo — važiuoju Lietuvon.
3564 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bevelk už pusę kai
nos naujas mūrinis kampinis namas,
4 pagyvenimų, po 5 ir 4 didelius kam
barius; kieto medžio trimangai ir vi
sokį intaisymai vėliausios mados; ga
na apšildoma. Greitu laiku parduoda
tik už $18,500.00, pusę cash reikia
{mokėt. Namas randari gražioj vie
toj, apie Garfield Boulevard ir Ash
land Avė. Klauskit J. Zacker 3301
So. Halsted St.

šią savaitę. Savininkas išva
Perdirbti karai parduodami abiejose | žiuoja į Lietuvą! Galima ma
GARADŽIUS
vietose.
tytis subatoj nuo 7 iki 9 vai.
ATDARA
Garadžius 40x47, su lotu 50x
vak. ir nedėlioj nuo 2 iki 9 vai.
DIENOMIS,
130, ant Bridgeporto pardavi
4140 W. 26 St. EXTRA!EXTRA!
mui, iš priežasties išvažiavimo Pardavimui
VAKARAIS,
puiKus namas lietuvių
—
pigiai.
C.
A.
Valantynovicze.
ir
lenkų
apgyventoj
vietoj — Wood
SAVAITDIENIAIS
PARDAVIMUI saliunas, biznis iš
Str.
arti
Milwaukee
Avė.
Name ran
dirbtas per 12 metų, lietuvių koloni
949 W. 34th St.
TEL.: VICTORY 3805
dasi biznius — bučernė ir grosemė.
Ti

Važinėk kasdieną, mokėk vieną kar joj. Biznis gerai eina. Pardavimo
priežastis, savininkas kitos tautos —
REIKALAUJAME AGENTŲ
I
i mėnesį.
PARDAVIMUI mūrinis na
ne lietuvis.
Atliekamu laiku tamsta gali užsi- 1942
Canalport
Avė.
mas 3 augštų, viso 30 kambadirbti po $50.00 ir daugiau į savaitę.
Tel.: Canal 654.
Užsiėmimas smagus. Patyrimo agenrių. Elektra, gasas, maudynės.
PARDAVIMUI
saliunas,
Fixture
ottt’ R.Utvioa 1X90
PARDAVIMUI drabužių, čeverykų
220 S. State st., Ruimas 1422. Chieago jr čeverykų taisymo krautuvė. Parduo arba seni barai, prieinama kaina, Viskas nauja.
3346 VVallace St.
siu biznį ir namą už labai žem^ kai- Kam reikalinga, kreipkitės pas:
_
ną. Pardavimo priežastis — važiuoju
JIM ANDRIUS,
Savinin. gyvena 3352 VVallace St.
_
I laetuvon. Platesnių žinių kreipkitės
1034 W. 14th PI.
pas M. J. Szeputis,
Tel.: Canal 3578.
----------------Į
1514 So. Main St.,
PARDAVIMUI geras mūrinis na
Rockford, III.
mas
su visais įrengimais; dviejų pa
PARDAVIMUI bučemė ir groserREIKIA patyrusių prie
gyvenimų
7 kambariai žemai garu šil
nė lietuviais apgyventoj vietoj. Biz
domas;
6
kambariai viršuj, pečium
gerai eina. Pardavimo priežastį
raincoat’ų cementuotojų ir PARDUODU bučemę ir automobi —nis. patirsite
šildomi.
Rendos
neša $70.00 į mėne
ant vietos. Savininką
lių 7 sėdynių. Gera .vieta lietuviais ap
sį.
Labai
gražioj
vietoje ir prie čySavininkas išvažiuoja į Lie galima matyt visada.
operatorių, kurie dirbo ka gyventa.
sto
oro.
Namas
randasi
3128 Wallace
858 W. 83rd St.
tuvą. Parduosiu pigiai. Matyti savi
St. Norinti gauti gerą namą pasiskugalima visjida. Kreipkitės se
Atsišaukite Naujienų Ofisan
rės laike prie slickerių. Nuo ninką
PARDAVIMUI grosemė pi- binkit.
kančiu antrašu:
po
No.
242,
3140 So. Wallace St.,
giai pinigais. Rendos neša į mčlatinis darbas, gera alga.
Chieago, III.

JIEŠKAU savo vyro Leono Lauritėno (Lark), kuris paliko mane var
ge su dviem mažyčiais vaikučiais
rugpiučio 18 d. 1920 m.
Aš norė
dama sutvarkyti ateities gyvenimą,
meldžiu, idant sugrįžtum ir jeigu ma
nai gyventi krūvoj, tavo klaida bus
REIKIA 10 agentų mokintis Real
dovanota, o jeigu išsižadi savo šei Estate biznio. Gabus vyrai gali už
mynos kurią pats iš liuoso noro pa dirbti nuo $50.00 ir daugiau į savai
sirinkai, tai taip ir pasakyk.
tę. Mes suteiksime visus nurodymus.
Atsišaukiu taipgi ir į geros širdies

nimo. Jisai yra apie 6 pėdų augščio,
mažas, pariestos nosies, dideliais, biskį garbiniuotais plaukais, ant kaktos
turi randą, išsižiuri labai sportas. Pa
eina iŠ Vilniaus rėd., Švenčionių pav.,
sulyg amato yra barbens, gali būti ir
maliorius, bet palinkima turi saliuno
biznį.
Jisai išsivežė kito žmogaus
pačią su 2 vaikais. Pulkąrija StatKienė-Buividaitė iŠ Ylakių rr/iestolio,
Mažeikių apsk., Kauno rė<l., vaikų
vardai: Edv. 8 metų ir Valentinas
(Wally) 6 m. Moteris apie 5 pėdų ir
4 colių aug., kada važiavo buvo nu
kirptais plaukais, linksmo budo, apie
25 m. amžiaus.
NAšTft LAURITfiNIENfi,
12102 So. Edbrooke Avė., Chieago, III.

M. GEČIENE,
2335 S. Leavitt St.
Tel.: Roosevelt 8423.

Pardavimui lietuvių kolonijoj, Michi
gano valstijoj, tiesiog ”huo 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.

PARDAVIMUI — pigiai, 5 kam
barių medinis namas (cottage). Lo labai pigiai, jei imsit tuojaus; geros tos, karvė — viskas sykiu pusdykiai.
Taipgi, du lotu mainysiu ant auto
tas 31x133, tik už $1600.00, ant barnės, 80 akerių tvora, suktiniais

MITCHELL

1451 So. Peoria St.
VYRŲ

ras ant kampo; viduryje lietuvių ko
Jonijos.

Shields Avenue arti 55th St. Blvd.
Atsišaukite pas:
Adv. F. P. BRADCHULIS,
3112 S. Halsted St.
PARDAVIMUI kotų šapa: 4 elek
tra varomos mašinos, stalai ir čystijimo ir kvarbavimo, geroj kaimyPARDAVIMUI 4 lotai prie šv. Ka
nistėj. Parduosiu arba priimsiu į zimiero Vienuolyno. 2 kampiniai lo
partnerius. Negaliu apsidirbti.
tai po 41x125 ir 30x125. Gasas. su
RELIABLE TAILOR,
ros, šalygatviai ir 1 lotas 30x125 prie
958 N. Robey St.
VVestcm Electric Co. Mylinti čystą
orą ir sveiką gyvenimą, atsišaukite
greitai. Parduosiu lengvais išmokėji
PARDAVIMUI
mais ir priimsiu Liberty Bondsus už
Teatras su 300 sėdynių, pelnin pilną kainą.
JOS. AUGAITIS,
DU PARDAVOJIMUI KAMBARIAI ga vieta. Turi būt parduotas
819 W. 33rd St.
2328
23°4

k

Birutiečių domei. — Pradedant nuo
kovo 28 iki gegužės 8 d. "Lietuviš
kų vestuvių” choro repeticijos bus da
romos šiaip: 1) Moterų, abiejų balsų
kiekvieną panedėlį nuo 8 v. v. Fellowship House, 831 W. 33rd PĮ 2) Vy
rų, abiejų balsų, subatomis Mark
White Squaro salėj. 3) Bendro choro
— kiekvieną ketvergą, 8 v. v., Mari:
White Square salėj.
— Valdyba.

GYVULIAI IR ĮRENGTA FARMA
PARDAVIMUI.
160 akerių, tik % mylios nuo ge
ležinkelio miestelio, kuriame randasi
mokyklos, bažnyčios, krautuvės, pie
nininkystė etc. Taipgi geri marketai,
krasa pristatymas, paranki kaimyny
stė. 95 akeriai dirbamos; šieno pripiaunama 2 tonai nuo akerio. Apart
kitų javų auginimo, puikiausia cukri
nių burokų auginimui, tabakui, bul
vėms, kviečiams, avižoms etc. 65 ake
riai gyrios ir ganyklų 40 galvijų.
Puikus obelų sodas. Visa aptverta ir
pertverta. Gera 6 kambarių nauja
stuba, 2 didelės barnės, šilo, javams
svirnas, paukščiams kute, garadžius,
2 arkliai, 20 holstein ir jersey karvių,
1 registruotas bulius, 2 veršiai, 3
kiaulės, 100 vištų, traktorius trimis
arklams, disc. traktoriui -ir arkliai; ši
lo filleris, ir šilo eutteris; trąšų kre
čiamoji mašina, šienui rekės, sun
kiosios akėčios, sėjamas karutis, ypa
tingos akėčios ir visos reikalingos ma
šinerijos, nedaug įrankių. 1 gazolino
inžinas. Pašaras, šiaudai, šienas, avi
žos, miežiai ir tt. Tai yra puikiausia
ir pigiausia farma. šalip to, turiu
daugiau farmų pardavimui nuo 40
iki 200 akerių.
Platesnių informacijų kreipkitės ra
šydami.
ALEX WHITE,
P. O. Box 45,
Nadeau, Mich.

EXTRA PUIKI.

3 akerių farma arti Cice
ro, III. 6 kambarių naujas
namas, furnace šildomas,
elektra, vanduo, garadžius 2
karams, didelė barnė ir pu
sė akero sodas.
$5,000 cash, likusią ant,
lengvų išlygų. Platesnių in
formacijų kreipkitės arba
raSMR^ JOS. BENDIK,
1822 So. Halsted St.,
Chieago, III.
PARDAVIMUI 50x125 pėdų; biznis
tarpe 79-os ir 80-os prie So. Racine
Avė Gera bizniui vieta.
O. P. HORNBEEK
6451 S. Peoria St.
Tel.: Englewood 5514

PARDAVIMUI 2 pagyvenimii na
mas po 6 ir 6 kambarius.
šiltas
DIDELIS BARGENAS.
vanduo, vanos ir prausykla. Rendos
1U
akerių
farma prie pat Cicero,
neša į mėnesį $84.00. Kaina $2,600
UI.
8
blockai
iki gatvekario. Namas,
— $600 įmokėt, o kitus susitaikinsi
2
barnės,
2
karvės,
ir 10 vištų. Kai
me lengvais išmokėjimais.
Namas
randasi ant Bridgeporto, 8720 , So. na tik SMM-g
ik
Emerald Avfe. Kreipkitės į savinin
1822 S. Halsted St., Chieago, III.
ką, 3008 So. Emerald Avė.

BEND ,

MOKYKLOS

MA5TER
SYSTEM
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jus
trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikas besimokindamas.
Visuose siuvime skyriuose mašinos
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvineą ateiti by-kuriuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Paterns daromės sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICACO.
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams.
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Mokslas lengvais atmokėjinvais.

Klesos dienomis ir vakarais. Pareikalaukit knygelės.
Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politikinės
ekonomijos, pilietystės, dailiarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4> valandai po pietų. Vakarais nuo 6
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

Leveckio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl
suaugusių. Mokina Lietuvių ir
Anglų kalbų; Grammar School,
High School ir Prekybos daly
kų. Prirengiama prie kvotinių j
visas augštesniasias mokyklas.
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki
4:00 p p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.

