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Vėl uždrausde organizuoti W.Va. 1 angliakasiusangliakasius
Gen. Simionovas areštuotas
Talkininkai trukdo Vokietijai 

gauti paskolų

Uždraudė organizuoti 
angliakasius

Mingo, W. Va., kasyklų savi
ninkai išgavo injunetionų 
prieš angliakasių unijų.

OHARLESTON, W. Va., bal. 
7. — West Virginijos anglia
kasių unijos prezidentui C. 
Frank Keency tapo įteiktas 
šiandie injunetionas, kurį iš
davė pietinės West Virginijos 
distrikto federalinis teismas ir 
kuris uždraudžia angliakasių 
unijos 17-tam distriktui ir to
liau bandyti suorganizuoti ne- 
uninius anglių laukus Mingo 
paviete, West Virginijoj.

Reikalavimų injunetiono pa
davė Borderland Coal Co. ir 
62 kiti pavieni kasyklų savi
ninkai. Injunetionas labai pa
našus į tų, kokį išdavė federa
linis teisėjas Anderson, Indian- 
apolis, prieš visų angliakasių 
unijų, bet kurį paskiau panai
kino apeliacijų teismas, Glūea- 
go.

Semionovas areštuotas
NEW YORK, bal. 7. — Ru

sijos kazokų vadas, paskilbęs 
Siberijos korikas gen. Grigori 
Semionov, vakar čia tapo ar-* 
eštuotas su savo pačia jiems 
vos išlipus iš traukinio. Jam 
betgi tapo leista apsistoti vieš- 
butyj iki jis suras ir užsista- 
tys $25,(MM) kaucijos. Taipjau 
uždėtas areštas ant viso jo tur
to.

Jis tapo areštuotas ir ant jo 
turto uždėtas areštas sųryšyj su 
vienos Ncav Yorko kompanijos, 
Youroveta Home and Foreign 
Trading Co., už vestų j a prieš 
jį byla. Ta kompanija buvo 
užved tįsi bylų Chinijų ir ten 
teismas priteisė, kad Semiono- 
vas turi užmokėti tai kompa
nijai $5(M),(MM), už nuostolius, 
kuriuos padarė Semionovo šai- 
kos plėšikai.

Kompanija sako, kad Semio
novas ir jo šarka yra niekas 
kitas kaip paprasti plėšikai ir 
kad jie išplėšė iš tos kompa
nijos sandelių ir sankrovų Si- 
berijoje už jieškomų sumų vil-
nonų, kailių ir kitokių prekių, jį pradėjo derybas. Argentina 
O kad Semionovas neatstova- turi (Iaug lnaisto, kurio no
vo jokios valdžios ir buvo tik, turi kur d6li> jai reikiu fa. 
plėšiku ir banditu, tai ir turi ‘ 
atsakyti asmeniniai 
tas prekes.

Semionovas ginasi
nesu s joks plėšikas,
atstovavęs Kolčalko valdžių ir 

buvo remiamas talkininkų — 
Anglijos, Francijos ir Japoni
jos.

ir sakosi
nes jis

Anglija ir Franci ja veiks iš
vien Genoa konferencijoje. 
PARYŽIUS, bal. 7. — Prc- 

mieras Lloyd George po va
landos pasikalbėjimo su pre- 
mieru Poincare paskelbė, kad 

__r________ , .. __ „ Francijos ir Anglijos delega-
štasis butas Švedijos parlamen-* cijos veiks išvien Genoa kon
to ratifikavo žemesniojo buto ferencijoje, kuri prasideda pa- 
priimtų bilių, kad sekamų ru- nedėlyj, kad padarius tų kon- 
denį Švedijoj butų padarytas (fcrencijų sėkmingų. Premierų 
pasitariamasis referendumas i pasikalbėjimas įvyko Lloyd 
apie įvedimų visoje šalyje pro-1 George vagone, laukiant trau- 
liibicijos. kinio išeinant į Italijų.

Švedija balsuos apie 
prohibicijų.

STOCKHOLM, b. 7. — Aug-

Sulaiko paskolą Vokietijai
Talkininkai neleidžia Vokieti

jai gauti paskolų iš Argenti
nos. ‘

įr Argentinos maisto, 
aidžia slepia apie tai iki

BUENOS AIRES, bal. 7. — 
Argentinos valdžia pasiūlė Vo
kietijai kreditų už 150,000,000 
popierinių jresų (prie norma
linio kurso apie $63,700,000), 
su kuriais Vokietija galėtų nu
sipirkti 
Nors f 
nebus pabaigtos derybos ir laik
raščiai sutiko nieko apie tai 
nerašyti, vienok patirta, kad 
Vokietija negali priimti siūlo
mų kreditų, kadangi talkinin
kai dar neduoda Vokietijai lei
dimo išgabenti į Argcntinų pre
kių atmokėjimui dalies kredi
tų.

įsiūlydama kreditų Argentina 
pažymėjo, kad 1(M),(XX),000 pe
sų turi būti išleista Argenti
noje supirkimui mėsos, vilnų 
ir odmenų, o likusius 50,000,- 
000 pesų —- grūdams. Vokie
tija atsakė, kad jai' tiek daug' 
mėsos nereikia, bet ji sutinka 
tam išleisti 50,000,(MM) pesų, o 
likusius pinigus grūdams; nors 
ir grudų jai tiek nereikia, bet 
ji gali juos išgabenti į Rusi-1 
jų, iš kur ji gali gauti žalio
sios medžiagos, reikalingos Vo
kietijos industrijai.

Argentina sutiko su ta per
maina, bet pareikalavo, kad 
Vokietija tuojaus prisiųstų į | 
Argcntinų 40,(MM),(MM) pesų ver- j 
tės gaminių — vielų, ūkio pa
dargų, plieno ir k. dalykų, ku
rie nesibijo oro permainų. Tal
kininkų pasipriešinimas šito

kiam sutarimui ir trukdo Visų 
dalykų.

Vokietija atsakė, kad ji su- 
j tinka priimti kreditų šųlygas, 
bet negali užtikrinti prisiunti- 
mų prekių be talkininkų leidi
mo, kurį dabar bandoma gau
ti. Kiek žinoma, Anglija tam 
nesipriešina, bet tam griežtai 
priešinasi Franci j a, kuri sako, 
kad Vokietijai neturi būti lei
džiama tiek daug prekių išga
benti svetur, kuomet ji yra at
silikusi su kontribucijos mo
kėjimu.

Argentina panašius kreditus 
pasiūlė taipjau Franci j ai ir 
Belgijai, bet Vokietija pirmo- 

brikų gaminių, tad ji ir siūlo 
kreditus pirkimui maisto, rei
kalaudama už tų sau gaminių. 

Sutarė veikti išvien

| AHjBUQUIERQUE, N. M., b. 
7. — Pirmas sumišimas Gall- 
up anglių laukuose įvyko šian
die Mentmore, kur moterįs ir 
vyrai buvę užpuolę grįšiančius 
iš darbo angliakasius. Bet nė 
vieno nesužeista.

Paskelbta mobilizacija Ncw 
Mexico milicijos, gavus žinių, 
kad 9(M) angliakasių Gailiui- 
laukuose prisidėjo prie anglia
kasių unijos ir rengia paro
das. Tcčiaus gubernatorius pra
neša, kad ne tuojaus kareiviai 
bus siunčiami prieš streikie- 
rius, bet bus laikomi prireng
ti tuojautiniam pasiuntimui, 
jei tik bus gautas pareikala
vimas.

Streikas vis plečiasi
I WASHINGTON, bal. 7. — 
Kasdie ateina žinių, kad vis 
daugiau ir daugiau neorgani
zuotų anglių kasyklų užsida
rinėja, jų darbininkams prisi

dedant prie streiko. Republic 
Iron & Steel Co. manė atida
ryti jau senai stovinčių užda
rytų savo liejiklų, net neįsten
gė, dviems jos kasykloms už
sidarius delei neorganizuotų 
angliakasių prisidėjimo prie 
streiko.

Unijos vadovai ir organiza
toriai svarsto kaip pradėjus 
platesnį organizavimo darbų, 
kad prie unijos ir streiko pri
traukus visos šalies angliaka
sius.

Užpuolė Airijos muitinę
Sudaužė iš Ulsterio prisiųstų 

degtinę ir vynų.

DUBLINAS, bal. 7. — Bel
fasto boikoto viršininkas šian
die oficialiniai paskelbė, kad 
500,(MM) galionų vyno ir deg
tinės tapo sunaikinta pereitų 
naktį Airijos respublikonų ar
mijos narių, kurie naktį įsi
laužė į muitinės sandelį. Sar
gas stovėjo lauke, kuomet res
publikonai visų naktį daužė ir 
naikino svaigalų bonkas.

(Pietų respublikonai sunai
kino daug iš Belfasto prisių
stų prekių po nuėmimo boi
koto ant tų prekių).

Apskaitoma, kad 
respublikonų žygiu 
£2,000,000 (apie $8,780,000) 
pajamų muitais.

!

valdžia tuo 
neteko apie

likonų armijos šiąnakt buvo 
susirinkę, kad paėmus Dubli
no telefonų namų, turėjo par
sitraukti, radę, kad namas yra 
saugomas Laisvos Valstijos

Pranašauja Airijos 
respublikų

LONDONAS, bal. 7. — “Cha
osas Airijoje yra didesnis, ne
gu žmonės gali įsivaizduoti”, 
sako Dublino žinia Morning 
Post. ^Michael Collins yra be- 
jiegis ir mažai turi rėmėjų. 
Faktiškai, jis yra apgultas Du
bline. Tikrinusi, kad respubli
ka Airijoje bus »paskelbta už 
kelių savaičių.”

17 CHINIEČIŲ UŽMUŠTA.
LONDONAS, bal. 7. — Iš 

Shanghai pranešama, kad 17 
chiniečių liko ant vietos už
mušta sulužus ir nupuolus ae
roplanui ties Pao Tingu, Chi- 
nijoj. '

6 žmonės užmušti aero 
planams susidūrus

PARYŽIUS, bal. 7. — Pary
žiaus ir Londono ekspresiniai 
aeroplanai šiandie susidūrė ore 
virš Phieulley kaimo, už 70 m. 
nuo Paryžiaus. Du aviatoriai, 
mechanikas if trįs pasažieriai 
liko užmušti.

Paryžiaus aeroplanas skrido 
į Londonu su mechniku ir tri
mis pasažieriais, o Londono ae
roplanas skrido vien su pašto 
siuntiniais. Buvo migla ir ka
da vienas kitų užtėmijo, nebe
galima buvo spėti išsisukti nuo 
susidūrimo.

Neskaitant Paryžiaus-Londo- 
no linijos, Europoj veikia dar 
apie 35 orinės linijos, kurios 
pereitais metais pergabeno virš 
25,000 pasažierių. Šiemet tiki- 
mųsi pergabenti du syk tiek 
pasažierių, nes pavojui suma
žėjus vis daugiau žmonių ke
liauja oru.

Susidūrimai ore būdavo tan
kus laike karo, kur daug ae
roplanų lakstydavo mažame 
plote, bet tai yra dar pirmas 
šusidurimas pasažierinių aero
planų, nors tuo keliu irgi dau
gybė aeroplanų skraido.

17 žm. užmušta Palestinoj
LONDONAS, bal. 7. — 17 

žmonių liko užmušta frakci
niame mūšyje tarp dviejų ara
bų kaimų Palestinoje, arti IIeb- 
ron. Kiek žinoma, tas mušis 
neturėjo nieko bendro su ara
bų ir zionistų kova.

Prancūzai viską slėps
PARYŽIUS, bal. 7. — Fran- 

cija deda pastangų, kad už
laikius visų savo veikimų Ge
noa konferencijoje kuodidžiau- 
sioj slaptybėj. Tuo tikslu de
legacijos galva Barthou per
sergėjo visus delegacijos na
rius, kad pirmas, kuris tie
sioginiai susižinos su Paryžių 
apie konferencijos bėgį bus tuo
jaus pašalintas iš delegacijos 
ir pasiųstas atgal į Paryžių.

Kad palaikius didesnę slap
tybę, delegatams neleidžiama 
vežtis net savo pačias ir joms 
neduodama pasportų lydėti sa
vo vyrus. Vienatinės moterįs, 
kurios bus delegacijoj, bus 
stenografės.

tik

Skris aplink žemę.
LONDONAS, bal. 7. — Au

stralijos aviatorius Ross Smith 
pienuoja skristi aeroplanu apie 
visų žemės kamuolį. Jis išskris 
iš Londono balandžio 25 d. 
į Fra nei jų, iš ten per pietinę 
Europų į Azijų, })er Azijų į 
Jungt. Valstijas ir galinus at
gal į Angliju. Jis tikisi visų 
kelionę padaryti į tris mėne- 
rius. Vien ore jis tikisi išbū
ti 240 valandų. Kelionę per At- 
lantikų jis tikisi padaryti be 
jokio sustojimo — į 18 valan
dų. \

PINIGŲ KURSAS
Vakar, bal. 7 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 26,000 dolerių, bankų buvo skai* 
tomą Amerikos pinigais fiiaipt

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.40 
Austrijos 100 kronų.............   l^c
Belgijos 100 famkų ........... $8.45
Danijos 100 frankų ........... $21.10
Finų 100 markių ............... $1.92
Francijos 100 frankų ........... $9.12
Italijos 100 lirų ................... $5.28
Lietuvos 100 auksinų ............... 33c
T^nkų 100 markių ............... 2 Va c
Norvegų 100 kronų ........... $18.17
Olandų 100 guldėnų ........... $37.75
Švedų 100 guldenų ........... $26.05
Šveicarų 100 markių ...........  $19.44
Vokietijos 100 markių ...__ 33g

Brangiai “liuosuotojai” 
kainuoja

LONDONAS, bal. 7. — Par
lamente paskelbta, kaxl Rusi
jos pabėgėliai iš Dcnikino ar
mijos, kuriais Anglija prisiėmė 
globoti, kada jie bėgo nuo bol
ševikų 1920 m., kainavo An
glijai $4,(MM),dO0. Jų buvo 10,- 
(MM) ir buvo sutalpinti Egypte, 
Maltoj ir Cyprus. Vėliau 5,(MM) 
jų prisidėjo prie Vrangclio 
spėkų.

Nupiginsią karterius
Sako, šiandie paskelbsiu 

karferj.
6c

CHICAGO. — Illinois preky
bos komisija paskelbė, kad ji 
gal dar šiandie paskelbs šešių 
centų karterį Chicagoje. Tik 
dar pati komisija turi susi
tarti apie niekurias paskelbi
mo smulkmenas.

Patvarkimas bus tik laiki
nis, kadangi komisija turi pa
tirti kokį karterį teismas skai
tys teisingu. Jeigu ir šis ko
misijos nuosprendis bus teis
mo panaikintas, tai tada ko
misija duos naujų nuosprendį, 
kiek pakeldama karterį. Ma
noma, kad gatvekarių kompa
nija griežtai pasipriešins 6c 
karferini, kaip kad ji pasiprie
šino 5c karteriui.

Kuo popiežius rūpinasi
GENOA, bal. 7. —- Popie

žius Pins XI dės pastangų, 
kad Genoa ekonominė konfe
rencija pasirūpintų likimu Au
stro-Vengrijos cx-karaliaus Ka
rolio šeiminos ir parūpintų de
ramų jai užlaikymų, nes ji 
buk nebeturinti iš ko gyven
ti. Manoma, kad tai varde po
piežiaus įteiks konferencijai Is
panijos delegacija.

Kaltina išdavystėje.

VIENNA, bal. 7. — Austri
jos kancleris Schober ir nic- 
kurie kiti kabineto nariai ap
silankė monarchistų surengto
se katedroje pamaldose už mi
rusį ex-karalių. Socialistai sei
mo nariai dabar kaltina kanc
lerį ir tuos minis terius veid
mainystėje ir respublikos iš
davime.

SAN JUAN CAPISTRANO, 
Cal., bal. 7. — Kada ji, kelyj 
į koncertų, su savo vyru susto
jo čia pietauti vietos kavinė
je, dvi nežinamos merginos 
pavogė iš paski 1busios daini
ninkės Amelita Galli-Gurci 
brangmenis, vertės nuo $45,(MM) 
iki $100,000.

NEW YORK, b. 7. — žmog- 
žudyščių plėšimų skaičiui pa
didėjus, leista tapo padidinti 
ir skaičių policistų. Policijos 
viršininkui leista pasisamdyti 
dar, 192 policistųs.

Laikraštininkai — žandarai.
VILNIUS, —r “Rzeczpospoli

ta” šaukia prokuratūrų ir ad
ministracijų, kad persekiotų 
lietuvių spaudų, kitaip žada pa
ti su jųja savaip apsidirbti 
(samosųd).

Užmiršo, jog Vilnius esąs 
lenkų miestas.

VILNIUS. — Del skelbimų 
rusų kalba, kurių ėmė varto
ti ir lenkai, “Rzeczpospolita” 
primena lenkų visuomenei, jog 
Vilniaus “seimas” nutaręs jį 
prijungti prie Lenkijos, tat 
esąs lenkų mestas. (Liet.).

Lietuvos žinios
>■ "i

Musy draugai Varšuvoj
BERUNAS. — Estų atsto

vas Vokietijoj Menning inter- 
view pareiškė, kad nors Lie
tuva nedalyvauja Genuai prl- 

rengemoj konferencijoj Varšu
voj, vis dėlto jis tikrina, kad 
Estija nepasirašys nei vienos 
sųlygos, kurios tikslas izoliuo
ti Lietuvų arba įžeisti jos tei
ses.

--------------------- t.
Suomiai priešingi Lenkų pa
stangoms Lietuvų izoliuoti.

HįELSINKAI, E. — Suomių 
agrarų organas “Imkka” rašo: 
“Baltijos politikoj Lenkija sie
kia Lietuvos izoliacijos, bet 
mes turėdami šiuo klausimu 
sprendžiamų vaidmenį, prie to 
neprilcisim. Jei lenkai Lenki
jos Baltijos sųjungoj nenori 
Lietuvos, tai mes nenorim ir 
pačios sąjungos”.

Bendras įspūdis spaudoj, kad 
lenkai savo akcijų Suomijoj 
pralaimėjo, Suomiam vėl už
mezgus prekybos ir konsulia- 
rinius ryšius -su Sovietais. Len
kų palaikoma rusų antpuolio 
baimė sumažėjo. Vėl be galo 
pasipiktinama Lietuvos izo
liavimu. Iš Varšuvos konferen
cijos tame nužiūrima lenkų 
noras Baltijos valstybių pagal
ba aneksuoti Lietuvų.

Pašiepiama Latviai, kad jie 
nuvažiavo Varšuvon su gene
raliniu štabu, kuomet Suomi
jos ir Estijos tik užsienio reik, 
ininisteriai.

Holsti taip pat būt ėmęs ge
neralinio štabo atstovus, tik 
jis negavo valdžios ir parla
mento jgaliavimo daryti sų- 
jungų.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atriekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO ŠEŠIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kuria Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją , už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koJks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir J vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas •

1739 So. Halsted St^ Chicago, BĮ.
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted SL, Chicago, m.
Town of Lake Skyrius

1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672 
Brighton Park Skyrius

4138 Archer Avė., Chicago, BĮ.
West Pullmano Skyrius

523 West 120th StM West Pullman, UI.
Roselando Skyrius

233 East 115th St, Roseland, UI.
*

Vilniaus naujienos
Persekiojimas lietuviu.

KALTINĖNAI, Švenčionių ap- 
skr. — Vasario 24 d. lenkų ka
reiviai atėmė iš lietuvių mo
kyklos jos pačios remontuotų 
butų. 120 vaikų liko be mok
slo.

Vilniaus “seimo” darbuotė.
VILNIUS. — “Gazeta Wi- 

lenska” šiaip vaizduoja “sei
mo” posėdžius: “Seimo” posė
džiai daro įspūdžio lyg csų mi
tingo salė. Partijos skyla. De
šinieji ir kairieji daro obstruk
cijas ir nutęsia posėdžiavimų. 
Kalbos tuščios. 10 — 15 at
stovų vis vienų ir tų pat karto
ja. Dešinioji ar kairioji šios 
ar vakarykštės dienos kalba 
nesiskiria nuo kalbų, kurias 
sakė prieš savaitę. Galima tei
singai atpasakoti posėdį nesi
lankant į jį, o tik žinant kal
bėtojų pavardes. Visiems “sei
mas” įgriso.

Meištavičiui pasitraukus.
VELNIUS. — Meištavičiui iš 

valdžios pasitraukus, jį pava
duoja Valdomosios Komisijos 
vice-pirmininkas gen. Mokšcc- 
kis, kuris 1921 m. rudenį iš
vaikė lietuvių įstaigas.

Vilnieuių nusistatymas.

VILNIUS. — “Vilnietis” ra
šo, jog vasario 27 d. į Vytau
to Didžiojo gimnazijos moki
nių -savybės vakarėlį atsiųsta 
iš Miesto komendantūros dir 
lenkų karininkų šnipauti ir pa
taria tokiuose atvejuose su 
jais nešnekėti.



Velykinis Išpardavimas
Auksiniai laikrodėliai, žiedai, branzalietai, per

lai ir tt. parsiduoda už pusę kainos.

$1. Įmokėti tereikia
ir mes pristatėme | 
namus gramafoną, 
likusius ant lengvų 
išmokėjimų. Galite 
pasirinkti geriausi 
gramafoną už da
bar numažintą kai
ną. Kiekvienas gra- 
mafonas yra gva- 
rantuotas ant 10 
motų. Pirkdamas 
gramofoną pama
tyk mus pirmiaus. 
Didelis pasirinki
mas Brunsvick Co- 
lumbia ir Viktorą 
gramafonų.

Nauji Lietuviški 
gražus Rekordai 

po 75c vienas
KOMIŠKI REKORDAI.

7395 Kas bus be degtinės ir Dykai nieks neveža.
7257 Du ubagu ir Ubagėlis.
7092 Pas fotografą ir Jonas mokina kariaut!.
4916 Jaunikio išsirinkimas ir Piršlybos.
4795 Liūdnas gyvenimas ir Kotelyje.
4716 laiškas nuo Barbutes ir Derybos.
4646 Naujas kareivis ir Dainininkas pas profesorių.

I 4475 Girtuokliaus metavonė ir Pasakos i? Stebuklai.
I 4237 Jonas Smikis ir Maušo kelionė.

INDAINAVO CHORAS.
I 7478 Onyte ir Gegužine daina. _ ; ,i
I 7479 Mergužėle, eikš pas mane ir Viena mergytė.
I 7394 Du broliukai kunigai ir Per tamsią naktelę.
I 3905 Ant tėvelio dvaro ir Nesigraudink mergužėlę.
I 3313 Sukruskimo broliai ir Eina garr.as nuo rubežiaus.
I 3188 Ant kalno karklai siūbavo ir Pasisėjau žalią rūtą.
I 2225 Einu per dvareli ir Gaila tėvynės.

INDAINAVO JONAS BUTĖNAS BASAS.
I 1915 Darželi Alyvų ir Jėzau Kristau Maloniausia.
I 4911 Linksma diena mums nušvito ir Pulkim ant kelių.
I 4273 Padainuosim gražią dainą ir našlys.
I 4362 Kur upelis teka ir Pasakyk mano mylimas krašte.
I 7025 Noriu miego saldaus miego ir Plaukia žąselė.

INDAINAVO M. PETRAUSKAS.
I 4415 Pavasaris ir Piemenėlis. ,

2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
2356 Lietuva Tėvynė musų ir Tykiai Nemunėlis teka.

I 3349 Prirodino senį žmones man jauną mergelę.
I 2358 Darbininko Marselietė ir Sukeliame kovą.
| 3796 Bernužclį nesvoliok ir Eisiu mamel pasakysiu.

ĮVAIRUS. REKORDAI.
I 3191 Ant marhj krantelio ir Saulutė
I 1246 Giesmė | Panelę Švenčiausią ir < 
I 1247 Kur buvai dėduk mano ir Ungarl 
I 3842 Sveika Maria indainavo Marė Ea

ŠOKIŲ MUZIKA.
I 5084 Močiutė žino, Amerikoniškas šok I 3417 Padcspanas ir Polka Mazurka.
I 2581 Gražioji. Polka ir Pavasario ryti
I 1700 Galopas.
Į 2002 Krakoviakas ir Atrava šokis.I 7399 Kreispolka ir Finų šokis.

NAUJOS ROLES DEL
40 Saulelė raudona.
44 Skyniau skynimėlį.
45 Plaukia sau laivelis.
46 Siu nakcialy.
47 Už šilingėlį.
48 Siute mane motinėlė. 

Rekordus ir Rolles pasiunčir.nnerokuojame.
JUOZAPAS F. SUDRIK,

ve Maria.
Į šokis.
ruzutė.

PLAYER PIANO.
15 Noriu miego.
21 Svieto pabaiga. z
25 Krakoviakas.
34 Čigonėlė Polka.
35 Sudiev Mazurka.
26 Dėdienė Polka.

e kitur ir už prisiuntimą nieko

j 3343 So. Halsted St., Chicago, III.

DidžiausiaUieluviška Krautuve
Pietinėj Dalyj

1823-5 W. 47th St.

B. Paškievič
Savininkas

Mes užlaikome didžiausia
me pasirinkime dėl augusių 
ir jaunų vyrų drabužių ir 
aprėdalų.

Mes taipgi užlaikome ge
riausios vertės vaikams siu
tų su dviem porom kelinių.

Prie vaikų siutų duodame 
bolę ir paiką.

Morgan Park Lumber Co.
Mes turime visuomet ir visokių naujų lentų pigiausiomis kaino

mis. Taipgi stogdengių fireproof. Ir pleistoriui lentelių. Prista
tome visur. K.

Telephone Beverly 1279 ir 0397 E 1
1955 VVest 11J Street.

Draugas Reikale 
Tikras Draugas.

£-nia Hardee rašo apie 
Lidijos E. Pinkham augme- 
ninį vaistą Vegetable Com- 
pound.

Los Angeles, Cal. — “Turiu jums 
pasakyti, kad esu tkira draugo Lydi- 

jos E. Pinkham 
augmeninio vaisto 
Vegetablo Coinp- 
ound. Aš ėmiau jį 
reikalui parėjus 
per dvidešimtį me
tų ir jis mane 
permainė iš silp
nos merginos į 
sveiką moterį. Ka
da apsivedžiau sir
gau visą laiką iki 
pradėjau imti Ly

di jos E. Pinkham Vegetable Com- 
pound’ą. Daugiausia gulėjau lovoj 
skausmų apimta ir kas mėnesls tu
rėjau turėti gydytoją. Vieną dieną 
aš radau knygutę savo kiemo Guthrie, 
Oklahomoje, perskaičiau ją ir nusi
pirkau vaistų — Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound — išgėriau as
tuonias bonkas ir vartojau Sedative 
Wash. Aš tuojau pradėjau stiprėti. 
Aš prikalbėjau daugelį motei-ų jas 
vartoti, pasakodama kaip jos man 
pagelbėjo. Aš turiu jaunesnę sese
rį, kuriai taip pat pagelbėjo kaip ir 
man. Aš noriu, kad jus žinotumėt, 
kad aš esu, tikra draugė, tamstai, 
nes esu draugė reikale’.” — Mrs. 
George Hardee, 1043 Byram St., Los 
Angeles, California.

Tegul Lydijos E. Pinkham vaistas 
Vegetable Conpaund buvo tamstai 
“draugu reikale”?

ERENCH LINE
H COMPA&mE GĖRALE ItaNSATLANriOVE M

Greita kelionė
NEW YORK — M’EMĘL

S. S. PARIS
*Bal. 5, Bal. 26, Geg. 24

S. S. FRANCE
Bal. 12, Geg. 10, Geg. 31

* Jungiasi su S. S. Pologne plau
kiančių iš Harve Bal. 14

3-los klesos kaina .......... $106.50
Puikiausi 3-ios klesos paranka

mai, su prausimosi bliuclu ir bė
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir 8 žmo
nėms. Specialiai: valgymo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
nė pateikiama 3-iai klesal. Vy
nas ir alus veltui.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

REIKALINGA
Didelė ir tvirta visur žinoma Nuosavybės, Real Estatc, Bonds, 
Insurance, Transportation, TrustcoMr Foreigp Echango valsti
jos korporacija reikalauja vyrų kaipo Atstovų, Agentų ar Par
davėjų atstovauti šią kompaniją Chicago ir kituose miestuose. 
Geriems ir teisingiems vyrams yra duodama geras uždarbis ir 
ateityje dar geresnis su puikiausia proga pasilikti prie kompa
nijos ant visados ir likti žmonių guodonė ir turtingu. Aplikan- 
tas (su patyrmu ar be patyrimo) turi mokėti rašyti ir skaityti 
ir maždaug žinoti anglų kalbą. Taipgi yra reikalingas vienas 
gęras Lietuvių kalboj rašytojas. Ypatos turėjusios nors kokius 
agentinius ryšius su Bišopiniais Spešolais, meldžiam neatsi
liepti. Geros valios vyrai norintis įeiti ant visados j gerą ir 
gerai apmokamą darbą, rašykite savo rankraštyje ir atsiliep
kite tik per laišką. ,

FEDERĄL BONO & LAN!) COMPANY;
602-604 Aššociation Bldg Chicago

Pranešimas
fe-O*

•n

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Nedėliojus nuo 9 iki 12 r.

Plačiai pagarsė
jęs fotografistas 
A. Voitkevičius, 
pagrįžo iš Lietu
vos ir savo name 
636 West 18 St., 
Chicago, 111. ati
darė pikčernę su 
naujausio išra
dimo prietaisais. 
Reikalui atsiti
kus, eikit prie 
seno bičiuolio.
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Naujas Chevrolet

Žemiaušios kainos geriausio'išdirbimo trijų spe- 
dų karas markete. ,

$222 pinigais ir $37 j mėnesį, kur įrokuojama ir 
nuošimčiai mėnesiniais išmokėjimais. Apsauga nuo 
ugnies ir vagių yieniems metams. Jus negalit būti 
be vieno tokio automobilio. v .•

Kainos:
4-90 Touring $525.00
4-90 Sedan........ $875.00

F. B. Touring .... $975.00
/ F. B. Sedan...... $1575.00

f. o. b. dirbtuvė
parodymui pas

Chevrolet Chicago Company
2323 Michigan Avė., Calumet 6420

J. G. Katuskis, 3113 S. Union Avė.

Puikiau
sias

siuvėjas viso
kių rūbų išdir- 
bėjas. Ant už
sakymo pasiu
vu kiekvie-
nam, 
mierą.

Taipgi senus 
visokius rubus 
valau, taisau ir 
prosinu.

KARTUS
išbandymas

,< Pereitą petnyčią apielinkėa žmortčft buvo išgązdinti paleistomis 
melagingomis žiniomis piktų žmonių, kas link finansinio padėjimo 
Chicagos didžiausio banko už ’vidurmiesčio.

Dėkai tų piktų žmonių, mes turėjome progos pasimokinti. Mes 
apgailestaujame, kad nekuria musų kostumeriai, atmindami pražuvu
sius spekuliantus, gal valandėlei patikėjo toms melagingoms paska
loms. Jie atsiėmė savo taupymus negalėdami gerai suprasti, kas 
čia dedasi. Daugumas iš jų jau atgal atnešė savo pinigus pas mus 
taupymui.

Mes ačiuojame musų draugams kurie buvo pažadėję savo pagel- »
bą, bet Nęrth-Westcrn Bankai gali pasididžiuoti, kad jie užteko at
mokėti savo pinigais kam reikėjo. Panašus išbandymąs kiekvienam 
bankui privalo būti pamokinimu, kad jos turi apmokėti visus reika- 

laujamus pinigus, be klausimo. Tas išbandymas buvo praktikuoja- 
^nas North-Westem Bankų, bet dėkai jų geram sutvarkymui, jie iški
lo nesužeisti ir lieka stipiųs.

K Bank
A. MASALSKIS

Graborius
Atliekame dar 
bą kuopigiau 
šiai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir. aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

1619 W. 47th Street

Telefonai Boulevard

3827 Archer Avė

SIMON JAŠKEVIČIUS
9243 Russell St. ir kampas Westminster St 

Detroit, Mich. '

Mihvaukee Avė., prie Division St.

Padėka ir rekomendacija A. Frcd Kabana, Dr. Chiroprator, 128 
North Wclls St., Chicago, III.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantuoj ame
Elektriškam darbui

7101 
1892

Ajnt išmokesčių, jei pagei
daujama.

Gerbiamas Daktaro:—
Laikau savo priederme išreikšti jums mano padėką už pagelbą 

mano vaikui, kuris kentėjo per 3 metus nuo kreivų kaulų ir nieks ne
žinojo kaip jam pagelbėti. Mes visi bijojome, kad jau tam vaikui 
bus galas amžiaus. Bet perskaitę jūsų apskelbimą Dr. A. Fred. Ka
bana suradome priežastį ligos ir paskiau pati gamta išgydė ligą. 
Taigi delei to mes ir kreipėmės piio jūsų kur jus ir išgydėt jį į ke

KONTRAKTORIUS
Ęudavoju marinius ir medinius namus, o jeigu 
kas norėtų medžio darbą pats dirbti, tai aš tami- 
stai pirmos nišies mūrą pagurinsiu už prieina
mą kainą.

K a s p a r
Tel. Lafayette 0238.

letą mėnesių. Dabar su juo mes turime daug užsigančdnimo, vietoj 
pirmesnių nesmagumų. Gerbiami farmų gyventojai, jeigu jus ken
čiate nuo bile ligos, kreipkitės prie Dr. Kabana Chiroprator, ir tift>- 
met persitikrinsit, kad tai yra tiesa,, kas čia skelbiama apie Chiro- 
pratorius. Nieks negali apkainuoti tos vertės turėti Chiropratorių, 
kuris turi ofisą pilną moderniškų elektros aparatų, kurie parodo bile 
laiku kur yra kūne liga. Svarbiausia yra suradimas ligos pirm pra- 
dėsiant gydyti. Dar sykį ačiū Dr. Kabana ir nuoširdžiai rekomen
duoju jam atlankyti visus ligonius Amerikoje.
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Pinigai gatavi visuomet
Kada perkate BIRŽOJE parduoda

mus serus ir bonus, tai juos visuomet 
galite parduoti be jokio laukimo kadir 
tą pačią dieną. Pardavimui galite pa
sirinkti tokį laiką, kada galima* parduo
ti su pelnu.

šie metai yra serų ir bonų kįlimo 
meta?. Kada-nors šiais metais visi ge
rieji Šerai ir bonai pakils bent dešimtį 
nuošimčių. Tą žinant, kiekvienas žmo
gus šiais metais galės gauti didelį nuo
šimtį ant savo atliekamų pinigų, jeigu . 
juos indės į geruosius Šerus ir bonus.

Duodame visus pamokinimus ir nu
rodymas apie PELNINGĄ Šerų ir bo
nų pirkimą.

Surengiame pirkimą Šerą ir bonų 
kuopomis, kas duoda pilną apsaugą in- 
dėtiems pinigams ir užtikrina pelną.

Parduodame Šerus ir bonus kaip pil
na kaina taip ir ant užpirkimo.

Priimame pardavimui Lietuvos val
džios bonus.

Kreipkitės pas mus su visokiausiais 
piniginiais reikalais — gausite geriau
sią patarnavimą, pagelbą ar nurody
mą. Jeigu kas jums siūlytų kokius Še
rus, PIRMA NEGU PIRKSIT pasi
klauskite musų, kiek jie ištikrųjų yra 
verti. Suteikiame dykai žinias apie 
įvairiausių Šerų vertę ir kainą. Pas mus 
taip jau galite patirti apie įvairių mor- 
gičių vertę. Duodame informacijas 
apie bankų stovį ir nurodome, kurie 
bankai yra saugesni. Nedarykite nie
ko su savo pinigais nepasiklausę musų 
patarimo — tada ne tik neišmesite jų 
ant vėjo, bet dažnai suvartosite juos 
su didžiausia sau nauda.
K.S. JURGELONIS & CO.

Stocks & Bonds
611-612 Union Bank Bldg., 

25 N. Dearborn St., 
Chicago, III.

telefonas Central 4529.
Valandos: nuo 12 iki 4 po piet.

TVIRTUMAS IR SAUGUMAS
REMIASI ANT TINKAMO VEDIMO

BANKO REIKALŲ

Kapitalas ir Perviršis 
$275,000.00

UNIVERSAL STATE BANKAS®
YRA VEDAMAS PATYRUSIŲ VALDININKŲ 

IR DIREKTORIŲ
TODĖL YRA SAUGIAUSIA IR PARANKIAUSIA 

VIETA LIETUVIAMS.

Taupykite Pinigus Savo Banke 
SIŲSKITE PER šj BANKĄ 

PINIGUS LIETUVON IR KITUR
LAIVAKORTĖS, PASPORTAI, APSAUGOS 

SKRYNUTĖS, PASKOLOS ANT MORT- 
GEČIŲ, INSURANCE ' .

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halsted Street,. Chicago, Illinois.

The VViersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Raportas biznio stovio gale dienoe Kovo 10 d., 1922, paduotas Auditoriui 
Illinois Valstijos.

SKOLOS
publikų atskaitų

TURTAS
Paskolos ir atrokavi-

nvai ........................ $1,729,555.66
Perdėtia .................................... $455.92
U. S. valdžios invest-

mentai ................,........ $144,506.64
Municipal ir korp. bonai 958,874.66
Banko namas ir ra

kandai ....................... $149,638.01
Cash ir kitų bankų sko

los ............................ $463,446.46
Kitokia turtas ................. $1,257.21

$3,447,734.56
VIRŠININKAI

NICHOLAS W. WIERSEMA, K» 
FREDRRICK J. WTERSEMA. n.-b 
CALVIN L. WIERSEMA pad. kas.

Capital stock įmokėta $200,000.00
Perviršis ........  $50,000.00
Neišmokėtas uždarbis $72,416.1X5
Taksų rezervas ........... $17,000.00
Neišmokėti dividendai ....... $57.75
Bilos išmokėjimui ....... $77,000.00
Depositų ................... $3,031,259.85

Viso turto Viso atsakomybes .... $3,447,734.56

ASA VVIERSEMA, Prezidentai
GF.OBGE DALRNBERG. Vic-prez.
H. O. ROEMPLER pad. kas.,

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
George Dalenberg 
Asą Wfersema 
Catrines DeHaan

Chns. H Brnndt 
Henry V. Mecteren 
Theophilus fSchmid

Nicholas W. Wierserna 
Frederick J.VViersema 
Chas. E. Reading

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

P2j

hos-
Pa-
pa- 

prie 
Duo

“Bakerton, Pa.,
Telefonai:

Kampas 47th St.

iki

Kojol

PILLAU, KAUNAS IR VILNIUS

sučėdy- 
j| mo- 
Lengvi

Ktydo kojas 
nuo iutieui

Lietuvon 
arba ne
žiūrėkite, 
pas The

Jeigu aptiek* neturėtų, o norė
site greit gauti tai rąžykite ii- 

dirbijams adreeai

Bingo! Chemical C<k,
2816 So. Michijpui Ave^ 

CHcaio, I1L

Gausite n agi pirkti visose 
aptiokosa.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Viename name su Dr. Monkevičium 

Rezidencijos tel. Yards 1119-J 
Ofiso tel. Boulevard 9708

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo, 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

Shimkure. fluųi. Šlovės. SeMnę MdcMjKes.
/Tdlklntf MacKIaas, Pidnos. Cte.

1930-32 So. Halsted St.. 4201-03 Archer-Avė.

(Apgarsinimas)

GERIAUSIS IŠSPREN
DIMAS.

Šeimynos laimės didžiau
siu priešu yra liga. To
dėl nelauk iki liga ateis už
klupti, — “dygsnis į laiką 
užvaduoja devynis”, ir ata
tinkamas vaistas paimtas 
laiku apsaugoja nuo daug 
kibelio ir skausmo. Bet čia 
ateina svarbus klausimas: 
Kokį vaistą mums pasisky- 
rus? Perskaityk šitą laiš
ką: “Marinette, Wis., vas. 
14 d. Trinerio Kartusis Vy
nas yra puikus vaistas. Su 
pagarba V. Chvalovsky”. Iš- 
tikro, jis yra ištikimiausias 
vaistas nuo menko apetito, 
vidurių ųžkeitėjmo ir kitų 
vidurių kliūčių. “Detroit, 
Mich. Keturi metai kaip 
vartoju Trinerio Angelikos| 
Biterio Toniką geriausiomis! 
sėkmėmis. S upagarba Vin- 
cenzo Sinopoli”. Šitas vais
tas yra geras tonikas visai j 
sistemai.
vas. 17 d. Aš pagavau šal
ti ir Trinerio Kosulio Mal
šintoju pasigelbėjau. Su' pa
garba Niek Budida, anglia
kasys.” Matote iš šitų laiš
kų, kad geriausis išsprendi
mas yra: “Pirma pamė
gink Trinerio!” Jūsų aptie- 
kininkas ar krautuvininkas 
parduodąs vaistus gali jums 
gauti visus Trinerio vaistus.

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant. Lo
tus, Namus, Farmaa ir Bianius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgo- 
čiaus ant lengvų išlygn.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Salk St____ „

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 51 po pietų

Namų Tel. t H yda Park 3395

GOLAN & GOIAN 
ADVOKATAI IR PATARAJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 8899 

MAURICE J. GOLAN 
Re«. 1102 S. Ashland Ulvd. 

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
Tel.: Central 6390

Vak. 812 W. 33 St., Chicago.
Tel. Yards 4681

Tol. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1815. Val.i 6 iki 9 vai.

JOSEPH C. SOBOL
Lietuvys Advokatas 
154 W. Randolph St.

Room 479
Tol. Main 2593

Vak. 1645 Wabansia Avė.
Tol. Haymarket 3869

Dresės
50d

{mokėt ir po 50 
centų j savaitę. 
Daugybė vasari
nių dresių viso
kių spalvų ir 
stailų. Rašyk pa
klausdama pa
aiškinimų.

American 
Dress

Installment Co.,
58-60 West 

WasRington St.

Tel. Central 1844

Musų Naujausi 
Sutvarkymai

— Keli mėnesiai tam atgal pasiuntimui ir 
greitam gavimui pinigų Lietuvoj sutraukė, 
musų banką daug naujų rėmėjų.

Tie, kurie nesenai siuntė pinigus į Lietuvą 
per šitą'banką, buvo taip patenkinti greitu 
nusiuntimu, kad jie atvedė pas jnu's daug 
kitą draugų.

P-nas Sedemka, gerai žinomas lietuviams, 
susijungęs su musų banku, veda pinigų 
siuntimą į Lietuvą pats ir žiuri, kad jie bu
tų išsiųsti j Lietuvą tą pačią dieną, kada 
paduoti.

P-nas Grisius, Sedemka ir Macikas mielai 
patarnaus jums musų banke.
Klausk jų ar rašyk jiems.

Peoples *&•“ Bank
Ties pat kampu 47 gatvės ir Ashland Avė. 

Chicago.

Linksmos šv. Velykos
Tegul būna netik Tamistai, bet ir Tamistos giminėms ir draugams, 
kurio aplankys Tamistą per šias Velykas ir turės progą gėrėtis ma
loniu piano skambėjimu, dainomis ar muzika. Lietuvi.... Rakandų 
Krautuvės nori priminti Jums, kad prieš Velykas atsilankytumėt j 
musų Krautuves ir tikrai uasite m'ūsų dideliame pianų ir giamafonų 
pasirinkime to, ko Jūsų širdis trokšta. Musų lengvas būdas apmo
kėjimų pagelbės Jums įmokant mažų dalį, o liekančius galėsite mo
kėti kaip Jums išpuls.

Mažos išlaidos operavimui musų biznio daleidžia mum parduoti 
taip pigiai, kad nėjokia kita krautuvė to negali padaryti. Kiekvienas 
pirkęs musų Krautuvėse liudija tikrai sučėdys desėtkus ir šimtus do
lerių.

$660.00 NAUJOS PLAYER 
PIANAS

yra tikrai augštos rųšies pia- 
, kurio subudavojimas kaip rė- 
taip ir aelionų. Mašinerijos 
gvarantuotos ant 10 metų. Išr-

Tai 
nas, 
mų 
yra 
duoda labai malonų balsą, kuriom 
galima išreikšti garsiųjų aitistų 
muziką ir užtikrinantis suteikti ge
riausios muzikos Jūsų namuose. 
Galima gauti visokio medžio. Ku
ris pięks prieš Velykas, sykiu duo
sime, suolclj ir 25 Music Rollers 
pasirinkimo už $395.00. lengvi iš
mokėjimai.

Kojų šutimas
yra liga

PHONOGRAFAS 
50 colių augščio, 22 
coliai pločio, artis
tiškai nupieštas — 
grajina visokius re
kordus išduodamas 
labai tyrų balsą, du 
beltavas springsas, 
Kuris pirks prieš Ve 
lykas, sykiu duosim 
12 dubeltavų rekor
dų ir 300 adatų. Ta- 
mistų proga 
ti $40.00 už 
kant $47.50. 
išmokėjimai.

MUSŲ KRAUTUVĖSE GALITE RASTI DIDŽIAU
SI PASIRINKIMĄ VELYKOMS MUSIC ROLLS ir 

REKORDŲ LIETUVIŠKOJE KALBOJE.
Reikalaukite vėliausio musų katalogo.

Dvi didžiausios Lietuvių Rakandų Krautuvės 
Amerikoje.

‘pGvptvB furnitur# (crrtpaa

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREE1 

TeL Kedaie 8902
1514-18 Rooeeveli EUL

CHICAGO. ILL

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 

al išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kuri kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
pvetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo 
x» trijų ar keturių kartų varto- 
imo. Kojola reikia vartoti taip: 

kvortą šilto vandens reikia 
>r|pilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
r tam vandenyj su kojotu mir

kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
Išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

sis.

Jei jus manote važiuoti 
pasimatymui su giminėmis 
rite atsikviesti draugus, 
kad lavakorte butų pirkta 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita”ir“Oro- 
pesa”, kurie plaukioja tarpo New Yor- 
ko ir Hamburgo kas dvi savaiti. Jio 
yra labai gražiai ir švariai įrengti. 
Trečia klesa tiesiog yra puiki. Bus 
labai žingeidu važinėti tais laivais. 
Pilnas informacijas gausite nuo agen
tų arba.

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washington St., Chicago.
325 Second Aye., So. Minneapolis.

^DR.HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir l^abaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

3318 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė,

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų

Tel. Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

ofisas:
3149 S. Morgan St.’, kerte 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Ntw 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 

yakare. Nedaliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ii 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai.

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.i Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, Iii.
kampaš 18th S t

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 257

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

X-Splnduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S.

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tol. Ijafayetto 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—12 pietų

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted StM Chicago, III.

QB. C. I. YEZEUS



NAUJIENOS, Chicago, ffl.
■M* ■ ...

Subata, Balandžio -8 ■d., 1922

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily axcept Sunday Uy 
The Į^huanian News Pub, Co* Inc^

Edltor P. Grigaitis.

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephoue Roosevelt 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago,
$8.00 per year in Chicago, 
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March 17th, 1914, at the Post Office 
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March 2nd, 1879.

tijos Centro Komitetas at
siuntė LSS. Pildomajam Ko
mitetui įgaliojimą rinkti au- 
khs.

Mes nežinome, ką Sąjun
gos Pildomasis Komitetas 
tuo reikalų daro, ar yra pa
daręs, bet čia nuo savęs no
rėtume paraginti draugus, 
kad jie nieko nelaukdami 
imtų darbuotis.

Rinkimai į Seimą čiapat. 
Nelaukdami paskutinės va
landos, agituokite ir rinkite 
aukas Lietuvos socialdemo
kratų kampanijai.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

$8.00
>50

. 2.25
1.75

. 1.00

____  3c.
18c.

___  79c.

Užsimokėjimo kainai 
Chicago je — paštu: 

Metams ------------
Pusei metų ..— 
Trims mėnesiams —. 
Dviem mėnesiams — 
Vienam mėnesiui 

Chlcagoje per nešiotojusi 
Viena kopija t— 
Savaitei 
Mėnesiui --------- ——

Suvienytose Valstijose na Chicagoj 
paštu:

Metams............ ........ $7.00
Pusei metų .......... ............—— 4.00
Trims mėnesiams...............—— 2.00
Dviem mėnesiams    1-50
Vienam mėnesiui ——.... ........- »75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginu)

Metams --------—?8.00
Pusei metų ____    4.50
Trims mėnesiams .................... 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Dar priminimas 
draugams.

Nauji rinkimai į Lietuvos 
Seimą artinasi. Lietuvos 
politinės partijos uoliai ruo
šiasi rinkimų kampanijai.

Kampanija tinkamai vesti 
reikia, visų pirma, nemažai 
pinigų — agitacijos literatū
rai, kalbėtojų kelionėms etc.

Buržuazinės partijos, ži
noma, to nestokoja. KlerL 
kaljxi ypač. Pastarieji turi 
ir tą pirmenybę, kad be pi
nigų, kurių jiems netrūksta 
vietoj, ir šimtus tūkstančių 
gauna iš savo fondų Ameri
koj, jie turi dar bažnyčias, 
kuriomis naudojasi savo po
litinei agitacijai vesti.

Blogiausia tuo žvilgsniu 
yra padėtis socialdemokra
tų. Jie yra vieninteliai, ku
rie atstovauja Lietuvos pro
letariatui, darbininkų klasei, 
ir jos reikalus gina. Bet iš- 
naudojamasai ir suvargęs 
Lietuvos darbininkas beveik 
pats nieko neturi, kad galė
tų dar kiek skatiko 
kad ir savo reikalų 
mui.

Socialdemokratų
dėlto ir kreipėsi į Amerikos 
lietuvius darbininkus, kurie, 
šiaip ar taip, vis tik nepaly
ginamai geriau gyvena už sa 
vo klesos draugus Lietuvoj, 
kad jie ateitų jiems pagal
bon (žr. Atsišaukimas į Ame
rikos draugus “Naujienų”! 
73 num.). Ji prašo, kad 
amerikiečiai kaip pirmiau 
rėmė, taip dar stipriau pini- 
giškai paremtų Lietuvos so
cialdemokratus dabar, arti- 
nanties naujiems Seimo rin
kimams, idant jie galėtų tin
kamai išvystyti rinkimų 
kampaniją ir tuo budu iš
rinkti Seiman kuodaugiau- 
giausiai darbininkų atstovų.

Reikėtų tat pasirūpinti, 
kad tas pagalbos šauksmas 
butų kuoplačiausiai čia iš
girstas ir duotų' geriausių 
vaišių. Ar veikiama kas 
nors?

Kartu su atsišaukimu, 
Liet. Socialdemokratų Par-

* “Naujienoms” išspausdi
nus Liet. Socialdemokratų 
Partijos Centro Komiteto 
atsišaukimą dėl aukų rinki
mų kampanijai, Brooklyno 
“Laisvė” pasiskubino su 
kontragitacija.

Pamelavus ir pašmeižus 
socialdemokratus, kad jie 
einą išvien su buržuazine 
Lietuvos valdžia ir nesiprie
šinę persekiojimams komu
nistų ir profesinių sąjungų, 
pareiškia, kad “susipratu- 
sieji” Amerikos lietuviai 
darbininkai neprivalą jų 
remti ir pinigų duoti.

Laukti ko nors kita iš to 
laikraščio, žinoma, nei nega
lima. ... Melas ir šmeižtas — 
kasdieninė “Laisvės” duona. 
Tik vargas, kad šitokiais sa
vo barškėjimais ji jau taip 
save diskredftavo, kad tik
rai susipratusieji darbinin
kai domės į tai nebekreipia. 
Nekreips jie domės nei į ši
tą jos melais pamuštą kont- 
ragitaciją.

troškinanti slopinimo sistema 
yra užmesta ant visos darbi
ninkų klases kaip karstaden- 
gte. Atskiriems ir pavieniam^ 
neklausumo atsitikimams pra
moninis viršyla, policija ir gau
ja panaudoja slopinimą tuo
jaus, su uolumu, nelaukę, bo- 
daus formališkumo ir teismi
nės eigos. Organizuotam ir 
grupiniam neklausumui, esan
čiam, ar žadamam būti, politi
ne valdžia yra šaukiama savo 
pareigą atlikti ir savo esimo 
išlaidas pateisinti. Jei pilieti
nė valdžios ranka būva neuž
tenkama, karinė ranka, sukur
ta ir išlavinta tam tikslui, su
teikia slopinimo įmonių ir to
kiu budu kapitalistinis įstaty
mas ir kapitalistinė tvarka vi
suomet esti išteisinti.

Slopinama kas? Viskas, iš
skiriant nebylį tylėjimą ir un- 
ksčiamą vergiškumą. Įgimtas 
laisvės instinktas patapo kri
minaliu nuopertumu. Nesiten
kinimas patapo neištikimybe. 
Teisių Sąrašas patapo popieros 
šmoči nkil. Pastangos darbi
ninkų padėčiai palengvinti, tei
sėms apsaugoti, ar skriaudoms

žinios norintiems par-j Į^ag Dedasi
sikviest savo giminds ar 

draugus Amerikon.
Tie, kurie norėtų parsitrauk- , 

ti į Jungtines Valstijas savo gi-’ 
minos, ar draugus, privalo pra
nešti jiems, kas yra reikalau
jama iš jų, gavimui leidimo 
keliauti į Ameriką ir kad jie 
laikytųsi šitų patarimų:

1. Gauti iš savo valdžios pa
są užsienin.

ilgai jis 
koks jis 
atvažiuoti, 
metų, ko- 

delko

’lB

-t-

Kapitalizmo
programas

i
Clay Fulks.

ka-

aukoti 
gyveni-

partija

Sakyti, kad visuomeninė 
pitalizmo tvarka neatsakė 
kiani naudingam tikslui, butų 
prikišimas įgimtos kvailybės 
visuomenei, kuri įsikibusi tos 
tvarkos ’ laikos, ir butų negali
ma laukti iš tokios visuomenės 
ko nors geresnio. Bet teisin- 
giaus bus sakius, kad; nežiu-f 
rint savo baisių niekybių ir 
skaitmeningų neteisybių, kapi
talizmas visgi atliko visuome
nei gerą darbą, jai savo likimo 
keliu beeinant; kitaip butų ber
gždžias darbas ko 
ateities.

Bet kapitalizmas 
tingoji visuomenės 
neveikia; jis patapo 
igiamu. Jis neturi
nei vieno visuomeninio tikslo. 
Šalia nuolatinio plėšimo ir nau
dojimo jis neturi jokių planų 
ateičiai, jokio vaizdo, jokio pa
žado. Jis nepranašauja jokios 
naujos aušros, neskelbia jokios 
naujos tiesos ir nepripažįsta jo
kio širdies ir valandos klausi
mo.

Pasiekęs absoliučią aukštybę, 
jis sėdi tvirtai ir rėpso be jo
kio dorinio ar protinio pasitei
sinimo. Skaudu yra matyti jo 
aukštybės pasiekime galutinį

tikėtis iš

kaip pozi- 
jiega jau 
visai no- 
pasistatęs

jo svarbiausiu nusistatymu 
ir programų vis daugiau ir 
daugiau bus savęs išlaikymas, 
šitam tikslui bus panaudota 
kiekviena jo turima įmonė be 
sielojimos ir paisinimo; ir kiek
vienas humanitarinis atsižvel
gimas bus paaukojamas be at
sižvelgimo ir pagailos.

Šitą savo karieros fazę kapi
talizmas jau aiškiai yra pasie
kęs. Visuomet pilnas drą
saus vyliaus ir neatmaino
mo apgaulio savo pavergtai 
klasei — darbininkų klasei — 
jis savo pirmu ir paskutiniu ar 
gumentu turi slopinimą, nuola
tinį, žiaurų ir visuotiną, šita

“kišimos” į priva;'w’.u.> kapi
talizmo rekulus. Paripriešini- 
nimas militarizmui ir ištisi-f 
iriam žudymui, agitaviinas už 
teisingumą valdžioje ir siūly
mas koperacinės visuomenės 
tvarkos yra maištingais kiši
mais! į kapitalizmo suvercinu- 
mą.

Negalima jokios imperialis
tinės nedorybės parodyti, jokį 
plėšimą atremti, jokį ekonomi
nį neteisingumą tyrinėti, jokiai 
visuomeninei skriaudai prie
šintis, jokios protinės nepri
klausomybės reikšti kerštingo 
kapitalizmo pykčio nesukėlus.

Tuo tarpu, prie šito plėšiamo 
ir slopinamo rėžimo, darbinin
kų klasė tolydžio bergždžiai 
zurza prieš tai ir tolydžio bal
suoja už vagysčių ir slopynimo 
palaikymą.

Ji turėtų tuojaus pradėti 
balsuoti už savo kandidatus —; 
už socialistų kandidatus. Pasi
rodžius dideliam socialistų de
legatų skaičiui kongrese ir val
stijų įstatybose, kapitalizmas, 
kaip bematai, permainytų sa
vo planą ir butų sukalbames
nis. Nusileidimai
kanis tuojaus butų padaryti ir 
ją gyvenimas butų pakenčia- 
mesnis. Slopinimas taptų pa-, 
naikintas.

2. Tą pasą pačiam nunešti 
pas Amerikos koinisininką ar 
konsulą. Jis turi prašyti pas 
Amerikos konsulą vizos savo 
pasui, su kuriuo jis galės atke
liauti į Jungtines Valstijas. 
Tam jis turi turėti laiškus, ar
ba afidavitus nuo savo drau
gų ar giminių Amerikoje, kurie 
kviečia jį atvažiuoti į Ameriką. 
Laiške, arba al’idavite turi bū
ti pareikšta kviečiančio jį gi
minės ar draugo Amerikos pi
lietybės stovis, kaip 
Amerikoje gyvena, 
giminė norinčiam 
kiek važiuojančiam
kios šalies jis pilietis, 
važiuoja į Jungt. Valst. ar jis 
įstengs save užlaikyti ir ar gi
minės Amerikoje apsiima jį 
prižiūrėti jam atvažiavus.

Už prašymą važiuojantis už
moka $1.00, o už vizą $9.00. 
Tuos pinigus ateivyš turi užsi
mokėti komisininko ar Konsu
lo raštinėje.

Dabartiniai įstatymai sako, 
kad nei vienas ateivys, kuris 
neturi Amerikos konsulo ar 
komisinįnko vizos ant savo pa
so, nebus įleistas į Jungt. Vals
tijas. Viza reikia gauti pas 
artimiausį nuo ateivio gyveni
mo vietos Amerikos konsulą ar 
komisininką.

Amerikos kdmisininkai 
konsulai visose šalyse 
kokiems apjikantams 
vizos, o kokiems ne. 
tenka prašyjnas siųsti 
bės Skyriui nuspręsti,
padaro komisininkas, ar kon
sulas ateiviui prašant vizos be 
prašymo giminių Amerikoje.

Valstybės skyrius turi 
bficialį pranešimą nuo 
viršininkų užjūry pirma 
jis duos nusprendimą.

Giminės Amerikoje 
kreiptis į Valstybės < 
prieš ateivio kreipimąsi į Ame
rikos komisininką ar konsu
lą. ‘ J ■

Lietuvoj
KAUNAS." į

D-ras Basanavičius tr J. Jab
lonskis Universito pagerbti.
Lietuvos Universito Tarybos1 

1922 m. kovo mėn. 14 d. po-i 
seklys. Daktaras Jonas Basa
navičius ir kalbininkas Jonas j 
Jablonskis vienbalsiai išrinkti! 
Universito garbės nariais ir 
profesoriais. «
Judesys darbininkų tarpe. Są- 

rišyje su brailgenybe prasidėjo 
judėjimas įvairių įmonių bei 
•dirbtuvių darbininkų tarpe: 
patiekta reikalavimai Limona
do dirbtuvių savininkams padi
dinti mokesnį 50 nuoš. Darbo 
ir socialės apsaugos Inspekto
riui, pasitarus su darbdavių ir 
darbininkų atstovais, limonado 
dirbtuvėse streikas likviduotas. 
Įteikta lentpiuvių savininkams 
reikalavimai padidinti mokes
nį 50 nuoš. Jaučiamas judėji
mas metalo dirbtuvių darbinin
kų tarpe. Einama prie likvi
davimo judėjimo . taikiai susi-

bo dirbtuvėse. Susitarimo pa
grindai! dedama atlyginimas 
natūra. Kur atlyginimas silp
nas, Darbo Inspektorius grie
biasi visų priemonių, kad tin
kamiau butų atlyginama.

Darbo Inspektorius yra iš
leidęs įmonių savininkams ap
linkraštį, kur griežtai reika
laujama pristatyti statistinių 
žinių dėl 
stovio.

darbininkų ir darbo

‘Laisvės” cukrainėj
komisija, susidė

darbi n i n-

Įvairenybes
RUSŲ PREKYBA 1921 m

j

_ ___ _____ _  t
Maskvos užsienio prekybos 

komisariato išleistas praneši
mas apie Rusijos užsienio pro-, 
kybą 1921 m. ir prisiųstas iš 
Rygos Jungt. Valstijų valsty
bės skyriaus komisinnko E. G.’ 
Youngo, parodo, kad per dvyli
ką mėnesių pasibaigusių lapkr. 
1 d. išvežtų prekių vertė buvo 
16,734,650 auk. rublių 1909-19 
■m. rublių kaina, kuomet 1913 
m. jų buvo išvežta už 1,520,-' 
134721 auk. r. rublio kaina 
atatinkama tamni laikotarpiui. 
75 nuoš. šitų prekių tapo išve
žta paskutiniais triini metų 
menesiais.

Daugiau kaip pusė daiktų iš
vežta į Angliją, mažne penkta 
dalis į Vokietiją, o toliau seka 
Latvija, Norvegija, Turkija, 
Estonija ir Olandija.

* f

Vokietija pasiuntė Rusijon 
daugiausia metalinių daiktų, 
žemdirbystės mašinų ir elektri
nių daiktų. Švedija be šilų dai
ktų pasiuntė dar sėklų, chemi
kalų ir popieros. Latvija, Lie
tuva ir Estonija, kurios vei
kė kaipo pcminntėjos prekių iš 
Jungt. Valstijų, pasiuntė mais
to gaminių, chemikalų, meta
linių prekių ir maistų. Estoni
ja užrašyta prisiuntusią prekių 
daugiau negu Anglija, ar šve-. 
dija, Vokietija stovi po Švedi
jai.

ir 
žino, 

išduoti 
Kartais 
Valsty
bei tų

Nešvara 
Sanitarinė 
danti iš Darbo Inspęktoriaus 
ir Kauno mieste gydytojų, ap- 

“įLaisvę”. 
nešvara, 
laikomi 

vietomis, 
rųšies

gauti 
savo 
negu

negali 
skyrių

Amerikos ateivybes 
įstatymai.

Iki 1882 m. Jungt. Valstijose 
nebuvo jokių įstatymų ateivy
bei tvarkyti. Iki to laiko at
skiros valstijos i tvarkė ateivy
bę ir atvažiuojančių ateivių 
žiurėjo. i ■ ■

Rugpiučio 3 d. 1882 m. kon
gresas priėmė pirmutinį pro
jektą ateivybei tvarkyti. Šituo 
projektu buvo reikalaujama, 
kad butų neįleidžama piktada
riai, bepročiai, silpnapročiai ir

be bendruomenei. 1885 metais 
kongresas užtvirtino pirmą ak
lą, kuriuo draudžiama įgabenti 
kontraktuotieji darbininkai. Po 
to daug įstatymų šitam daly
kui tapo išleista.

1907. m. Kongresas paskyrė 
komitetą pilnam ateivybės 
klausimui ištirti, šito komi
teto pareiškimo sekine buvo 
ateivybės aktas, išleistas vasa
rio 5 d., 1917 m., kuris dabar 
yra pamatiniu įstatymu Jung
tinių Valstijų ateivybei tvarky
ti. Vadinamasis Dillingham’o 
aktas, išleistas gegužio 19 d., 
1921 m. suvaržė ateivybę iki; 
3 nuoš. viniems metams, šitas 
aktas susideda iš vienos naujos 
išlygos pridėtos prie akto iš
leisto vasario 5 d., 1917 m.

ypatingai Snakc upės klony 
sausesnėse ir užuotesnėse vie
lose galima matyti laukinių ar
klių pulkai po 200 arklių, ar 
daugiau, šitie arkliai yra tokie 
laukiniai kaip ir stirnos ir jie 
niekam nepriklauso. Sako, kad 
jie turi paprotį naminius ark
lius nusivesti nuo ganyklų.

žiurėjo cukrainę 
Konstatuota bęgalinė 
Produktų sandėliai 
greta su išeinamomis
virtuvė pilna ^įvairios 
gyvių, viskas gaminama be ga 
lo nešvariai. Sustatytas proto 
kolas. ;

Prigėrė žmogus. Kovo 12 d. 
12 vai. prie Aleksoto tilto, ne
žiūrint teikiamos pagalbos pri
gėrė žmogus atėjęs vandens 
semti.

kad
nuo 
ino

KITUR.
Tauragė. Valsčius stato dvi 

2-jų komplektų mokyklas: 
Dauglaukyj ir Pagraniantyj. 
Prie mokyklų -statymo žymio
mis pajėgomis dedasi busimų
jų mokyklų rajono gyventojai.

Telšiai. Telšių miesto Tary
ba sumanė įtaisyti naują elek
tros dinamo mašiną. Tik nau
jam įtaisymui reikalingų lėšų 
nesą iš kur gauti. Kovo 2 dieną 
sukviesta pasitarimui visi ele
ktros lempučių abonentai. 
Jiems pasiūlyki sudaryti reika
lingą kapitalą ir sutarta, 
pirkimui naujų įtaisų 
kiekvienos lemputės butų
keta iš kalno po 240 auks. Tuo 
budu manoma sudaryti į 100, 
OOO auks. Kiek busią daugiau 
reikalinga, miesto valdyba 
nanti pasiskolinti. Naujoji 
namo mašina manoma 
syti bent 1,500 lempučių.

Šeduva. Kovo 5 dieną įvyko 
visuotinas Šeduvos vartotojų 
B-vės “Laisvė” narių susirinki
mas, kuriame dalyvavo apie 40 
narių. Valdyba davė apyskaitą 
iš 1921 m. veikimo. Pasirodė, 
kad 1921 m. padaryta apyvar
ta, parduodant’ prekes, sumoje 
530.000 auks. Gryno pelno li
ko 36,500 auks. su viršum, ku
ris visuotino susirinkimo šiaip, 
paskirstytas: dividento už pa
jus 1204 auks., prekių draudi
mo fondui 3650 auks., namų 
statymo fondui 8.000 auks., at
sargos kapitalui 1,000 
Universitui 3.000 auks., 

-ŠV. Vincento Paiiliečio
glaudai 3.000 auks., vietos pra
džios mokykloms 2.9(X) auks. 
o likusieji pinigai — apyvartos 
kapitalui.

Iki šiol Vartotojų B-vė veikė 
gana neblogai. Kaž kodėl visa 
Valdyba atsistatydino ir teko 
rinkti nauja.

ma- 
di-

a ūks., 
vietos 

prie-
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METINE ATSKAITA 
“Lietuva” Skolinimo ir Namų Bud. Draugijos 

baigiant įlietus Sausio 19-ia 1922
Uždėta Vasario 9-tą, 1904.

> VALDYBA:
Franciškus Mikliunas, Prezidentas, 2820 W? 40-th Str.
Juozapas Selenis, Vice-Prezidentas, 810 W. 19-th Str.
Jonas P. Evaldas, Sekretorius, 840 W. 33-rd Str., Yards 2790 
Dom. Žemaitis, Kaselius, 1750 Union Avė. Yards 0630.
Joku. Kuchinskas, Advokatas, 2201 W. 22-nd Str. Canal 2552 

DIREKTORIAI:
Antanas Gurskis, Juozas Šniukšta, Vincentas, Stankus, J. 
P. Evaldas, D. šemaitis, W. Subaitis, F. Mikliunas, J. Selenis 
ir Jos. Chapas. .

TURTAS—ASSETS.
$203,700.00

.... 5,300.00

....... '263.62

Paskolos ant namų .... 
Loans on Real Estate 
Paskolos ant knygučių 
Loans on štock f'‘ 
Nuošimčiai ncdamokčti 
Interest <luč 
Įnešimai nedamoketi 
Installments due. 
Bilos priimamos . 
Bills Receivable 
Apdraudimas .....
Insurance 
Įtaisimai ir rakandai .. 
Fumitu're 
Pinigai Bankose ..........
Cash in banks 

Visas turtas — Totai Assets ................................................

IŠKAŠČIAI—LIABILITIES.
Įnešimai įmokėti ant akcijų .....
Installments paid on štock 
Įnešimai permokėti ........................
Installments overpaid 
Įnešimai nedamoketi ......................
Installments underpaid 
Primokėtos akcijos .........................
Prepaid stock 
Nuošimtis permokėtas ...........;........
Interest overpaid 
Bilog apmokamos ...........................
Bills Payable 
Bilos mainomos .......................... ......
Misc. Accts. 
Apsaugos Fondas ...........................
Contigent Fund 
Nuošimtis ....,.....................................
Interest 
Pelnas išdalintas ........................... .
Profits divided 
Pelnas neišdalintas ........................
Profit undivided

Visi iškaščiai —- Totai Ėiabilities

ĮPLAUKOS—RECEIPTS
Pinigai bankoje pradžioje metų ..............................
Cash in Bank 
Įnešimų įplaukė per metus .........................................
Installments received 
Nuošimčių įplaukė pei' metus .....................................
Interest received *
Premijos ...................................... .....................................
Premium 
Įstojimų įplaukė per metus ........................................
Adnvission received 
Per-rašymų įplaukė per metus ..................................
Transfer received 
Paskolos atmokėtos .............................. ........................
Loan repaid 
Apdrauda apmokėta ......................................................
Insurance received 
Bilos apmokamos ...........................................................
Bills Payable 
Bilos priimamos ................................................. .
Bills Receivable 
Primokėtos akcijos .........(..........................................
Prepaid Stock 
Mokesčiai priimami ...................
Accts Receivable

Contigent Fund 
Apsaugos Fondas ..................................................
Vis6 įplaukė — Totai Receipts

IŠMOKĖJIMAI—DISBURSEMTS
Paskolos ant namų ......
Loan on Real Estate 
Paskolos ant akcijų ........
Ijoan on Stock ( 
Įnešimai užsibaigė..........
Installmentes withdrawn 
Nuošimtis už įnešimus .. 
Interest 
Apdrauda atmakėta ......
Insurance advanced 
Bilos priimamos .................
Bills payable 
Primokėtos akcijos 
Prepaid Stock 
Nuošimtis .....................
Interest 
Generališki iškaščiai 
General expenses 
Algos ........................
Salaries 
Iškaščiai spados etc........
Expenses—stationery etc 
Pinigai bankose .....
Cash i n Banks 
Apsaugos • Fondas 
Contigent Fund 
Intaisai . 

Fu rn i tu re 
Viso ■— Totai 

..... ................................................. $200,216.79
LIETUVA” Skolinimo ir Namų Statymo Draugija.
1- Aprūpina dėl sutaupimo pinigus tiems, kurie pra

leidžia.
Aprūpina lengvu budu įgyti namą. 
Aprūpina fondą dėl mažų vaikų išmokinimo. 
Aprūpina kapitalą dėl vartojimo vertelgystėje.

5. Aprūpina fondą dėl senatvės.
6. Aprūpina aukščiausiu atlyginimu dėl taupimo.
7. Aprūpina neapribotu saugumu po Valstijos užveizda 

M i Iit ■ 'v.** -i.
Akcijos kamuoja: 12^c.—25c.—50c.—ir $100.00.
Serijos atsiduri/pirmą utarninką šių mėnesių: Gegužio, 

Rugpiučio, Lapkričio ir Vasario.
Draugijos ofisas atdaras: ularninkais nuo 8:00 iki 9:00 

vai. vak., žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

3,426.49

12,438.00

64.51

662.00

405.14

$226,259.76

i

o o.

,t. 134,640.01

...... 3,108.18

......  3,426.49

..... 34,150.00

......... 25.50

31,054.85

. 13.00

2,600.00

1,600.00

15,565.63

76.10

$226,259.76

. $191.89

61,684.71

10,576.30

1,063.20

... 279.00 ‘

10.00

47,175.00

... 575.69

43,751.77

4,034.00

28,850.00

1,525.23

...... 500 00
$200,216.79

78,300.00

. 6,000.00

34,853.90

3,158.10

296.36

54,180.97

18,350.00

2,706.21

727.45

364.00

39.66

405.14

500.00

335.00

I



ubala, Balandžio 8 d., 1922 ............ ..... ...
(Pabaiga)

Mažiau kainuoja važinėjant ir 

turint savo karą.

ŠIANDIE PINIGŲ

6% už taupomus
LITHUANIAN FOOD CORPORATION

pinigus su saugumu
Kad paakstinus prie taupumo ir sistematiško taupy 
mo, pardavojame savo

PIRMO MORTGEČIO AUKSINIUS BONDSUS
Ant dalinio išmokėjimo plano.

Dešimt-dalį įmokėt ir likusius į lygius devynis išmo
kėjimus. ............. ,_,L i ju.l-u

Pasvarstyk it ką reiškia 6% už taupomus pinigus
vietoje 8%. , , ) J a Vu .iL

Home Bank & Irusi Gompany

Kuomet jus turėsite Dort ka
rę, labai puikiai išrodantį karą 
— jus gausit j j daug pigiau ne
gu paprastai, kad jus mokėtu- 
mfet ir kuomet jus važiuosite, 
tai pamatysite, kad važinėjimas 
labai mažai kainuoja, o pataisy
mas beveik nieko nekainuoja.

Milwaukee & Ashland Avės.
Turtas netoli $10,000,000.09

Stebėtinai žemos kainos:

Atdara vakarais, panedėlyj iki 6 valandai, utaminkc iki 8 vai. 
ir Subatoj iki 9 vai. vak.

Touring .................
loadster........ >.......
Coach Sedan.'...........
Light Delivery Car 
Coach Coupe ..........
De Luxe Sedan ....
De Luxe Coupe ....

$865 
. 865 
1115 
825 

1065 
1445 
1315

1. Jei nori turėti nuosavas dirbtuves, sandėlius ir krautuves ir 
turėti užtikrintą darbą, .ir pelną už savo sunkiai uždirbtus pini
gus, tai prisidėk prie Lietuvos Maisto Bendrovės.
2. Lietuvos Maisto B-vė rūpinasi tinkamai sutvarkyti Lietuvoje
maistą, a.) Yra steigiamos gyvulių skerdyklos ir šaldyklos, (cold 
storage) Lietuvoj, b.) Pradedam rūpintis steigime koncervų dirb
tuvės išdirbimui uksuso, muilo ir t.t. /
3. Iš Lietuvos kas metas yra išvežama į užrubežį tūkstančius 
raguočių, kiaulių, avių, ir kitokių gyvulių, taip pat ir paukščių, 
kaip tai: milijonais žosų, ančių, vištų, ir laukinių paukščių. O 
uogos, obuoliai grušiai, slyvos ir daržovės yra be jokios tvarkos. 
Jei viską .tinkamai sutvarkyti, tai Lietuvoje gali turėti keliolika 
tūkstančių darbininkų užtikrintą darbą, ir milijonais pelno.
Tiktai pamąstyk, o lengva bus suprasti! (Šerai) akcijos parsi
duoda dar po $ę0.00. Galima pirkti nemažiaus kaip 5 serus, o ne 
dauginus kaip 100 šėrų.
Norėdamas daugiaus informacijų, kreipkis ypatiškai arba per 
laišką į B-vės raštinę, arba pas ingaliotinius.

Siunčiant Lietuvon pei mm 
36 cenL už 100 auks. 

arba
263 už $1.00 \

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 

Turtas 16,000,000.00

T. Pullmcua 5432

Doleris Sutaupytas Vertas 
Dvieji) Uždirbtu

Visos kainos f. o. b.
dirbtuves

Lithuanian Food Corporation
10715 MICHIGAN AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS

10929 S. State St, 
Chicago, I1L

AKUŠERIU
Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
poetingai prižiu 
riu ligonę ir kudi

Visi depozitai padė
ti mėnesio lOtą, ar 
pirmiau neša palukj 
nuo mėnesio pir-
mos.

Charles W. Nash, niilioninkas automo
bilių fabrikantas, kuris iš skurdo iški
lo iki dideles jo vardu organizacijos 
pirmininko vietos ir vadovaujamos vie
tos vienoje šalies didžiausių pramonių 
pasakė aukščiau pasakytus žodžius: 
“doleris sutaupytas vertas dviejų už-

LOUIS GEYLER COMTANY 
pristatytojai

^2500 So. Michigan Avė.

Telephone Victory 7800

JŪSŲ PASKUTINĖ 
PROGA.

LIETUVOS MAISTO BENDROVĖS INGALIOTINIAI

Dr. Yuška
1900 So. Halsted SL

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Retidencija: 2811 W. 63rd SL

• Tel. Prospect 8466

Pagalvok, kaip teisingi šitie žodžiai! 
Ką turi parodyt už savo ilgų metų 
darbą ? z i

Niekuomet nėra per vėlu, ar per anksti 
pradėt pinigus taupyti.

Kodėl nepradėjus sąskaitos šiandien ši
tam stipriam Valstijiniam Saugos ir 
Draugiško Patarnavimo Banke?

Vienas doleris depozito padaris pradžią.

lt Road at Halsted Street , Chicago

Saugumo ir draugiškumo Bankas.

FABRIKO IŠPARDAVIMAS 
FONOGRAFŲ

Šitas geriausios kokybės Fono
grafas $150.00 vertės tik 

$49.00
Vienintelė savo rūšies proga įsi
gyti tikrą aukštos kokybės fono
grafą vertą $175.00 kaina ma
žesnė, negu fabrikui jis atsieina. 
Mes šitą nuostabų 
darom vardu vienos 
rikos Chicagoj, kad pagelbėjus 
jai parduoti per didelę atsargą. 
Ateikite ankščiau, nes jų yra tik 
tam tikras skaičius.’ Mahogėno 
ar Aržuolo. Stebėtinas motoras 
mašinoj; puikus balsas, puikiai 
balsas perduodama. Ateikite ir 
apžiūrėkite šitas vertenybes. Pa
klausykite, kaip mašinos groja. 
Tuomet įvertinsite šitą didelį 
sutaupymą, kurį gaunate pirk
dami. x
Mes turim atsargoj ir ukrainiš- 
kų rekordų, čia parodom kaiku- 
riuos numerius:
E. 7041 Čelovika nema doma

Vigo vigo Ciganka Aza 
E. 7428 Doščik

Domarik
E. 7429 Kolomijka 

Ukaiinski kozak
Vakarais atdara iki 9 vai. Sep- 
tintadieniais iki 4 vai.

HALSTED MUSIC SHOP, 
1224 «So. Halsted St.

Nieko nepaliksime, viskas turi 
būti parduota.

Mes esame tame biznyje dabarti
nėj vietoj fipr paskutinius 12 metų, 
bet kadangi mums randą pakėlė bo- 
veik tiigubai, tai mes esame priver
sti išsikraustyti iš čia 1 d. gegužio.

Mes iki šiol dar neturim naujos vie
tos, todėl esame priversti parduoti vi
są musų staką vyrų ir vaikinų aprė- 
dalus už žemiausią kainą.

Čia mes paduodame kainas, tai jus 
pamatysite, kad verta pirkti net ki
tam metui.

Tik pamislykit — vyrų ir vaikinų 
kotai vertės $18, dabar už $5. Vyrų 
ir vaikinų siutai $22.50, dabar už 
$7.50. Kiti siutai rr kotai iki $35^0.

Kotai nuo lietaus $10.00 iki $18.00, 
dabar $5.00.

Vaikų siutai ir overkotai dabar 
mažiau negu mes mokėjome.

Vyrams darbinės ir šventadienes 
kelnės nuo $2.50 ir daugiau.

Vyrų ir vaikinų Mackinavvs $10.00 
dabar $4.50.

Skrynios ir siutkeisai dabar už 
pirktą kainą.

Atminkite, kad tai yra musų galu
tinis išpardavimas ir mes gvarantuo- 
jame, kad jus gausite už savo pini-, 
gus tikrą vertę, arba pinigai bus grą
žinami. j

Neužmirškit, kad mes išsikraustorn' 
1 d. gegužio. Todėl ateikit anksti, 
nes pirmutiniai pirkėjai turi progos; 
pasirinkti. * '

Atdara kasdien iki'9 vai. vakare. į 
Nedėldieniais iki 6 v. v.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

■ ■..................................................... ..................... ........ .....................................................

JULIUS DVVELEVIČTUS
Duoda žinoti automobilių pirkė
jams, kad parduoda vieną iš ge
riausių ir stipriausių automobilių 
ELCAR, atsižymi ne tik savo Sti
prumu, bet ir gražumu. Mes pri
imame j mainus ir senus automo
bilius, taipgi parduodame ant iš
mokėjimo. Rašykite dcl informa
cijų, o mes suteiksime pilnus 
aiškinimus.

Logan Sųuare Auto Sales 
2431 Mihvaukce Av., Chicago,

pa-

IH

V. M1KNEVICIUS 
10539 Indiana Avė., 

Roseland, III.
M. 'C1PLIS,

8809 Honston Avė., 
So. Chicago, Iii.

■K. POCIUS,
12053 Halsted St., 

West PuIIman, III
. P. BALTRUŠAITIS, 

3808 Beech St., 
Ind. Harbor, Ind.

A. DOVEIKA,
3953 Rockwe.ll St., 

Brighton Park, III.
F. SKRABUTĖNAS, 

9320 Cottage Grove Avė. 
Chicago, III.

J. YARAS,
1505 Center Avė., 

Chicago, Heighto, 111.
J. BOREISIS,

604—6-th Avė., 
Milwaukee, Wis.

A. PARSIS,
220 Milwaukce Avė., 

Kenosha, W>s.
S. GODEIKA,

1222—720 Lunderlin St., 
Waukegan, III.

E. MOSKEVIČIUS,
1228 Lincoln Avė., 

Bcloit, Wis.
L. ČEPULIS,

301 E. Central St., 
Farmington, III.

A. DADURKEVIČIUS,
P. O. Box 303, 

Pana, III.
K. BLUZIS,

1417 St. Louis Avė., 
E. St. Louis, III.

J. PAULAUSKAS, 
1226 N. 8-th St., 

E. St. Louis, III.
J. LABANAUSKAS, 

1231 Victory St., 
Waukegan, III.

L. MISIŪNAS,
1 907—8-th St.,

. VVaukegan, Iii.
CHAS. SKRABULIS, 

1125 Madison Avė., 
Kewanee, III.

Ofiso Tel. Blvd. 722(?

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 SO. ASHLAND AVĖ.

Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir 
6:30 iki 8:30. Ned.: 10:30 iki 
12:00 dieną.

Nam.: 2914 W. 43rd Street, 
Tel. Lafayette 263

X.7

Lietuvos Maisto B-vė suteikia teisingiausį patarnavimą persiunti
mui pinigų į Lietuvą. Parūpina pasportus, laivakortes, ir sutei
kia pilną patarnavimą keliaujantiems Lietuvon.

Kauno antrašas:

LIETUVOS MAISTO BENDROVE
Laisvės Alėje No. 80

KAUNAS, LIETUVA

Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja-

armonikų ir balalaikų.
Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru

mentus. Už darbą gvarantuojama.
Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie išvažiuoja į 

Lietuvą arba ant ūkės.
Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

STEPONAS P, KAZLAWSKI,
4632 So. Ahland Avė., Chicago, III.

Tel. : Boulevard 7309.

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

3464 S’o. Halsted St. 
Chicago, III.

Ofiso Valandos-: 6—3 vak. 
Tel. Boulevard 5918 

Residencijos Tol. Boulevard 1042

J. P. WĄITCHES 
LAWYER Lietūvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wrtbash Avė, 

Tel.: Pullman 6377.

JURGIS IIRYNKEVIČIUS 
KRIAUČIUS

Vienas iš geriausių kriaučių ant 
North VVcst Sidc, geriausis dar
bas* ir prieinamiausios kainos. 
Ateikite persitikmti, arba rašyki

te ,mes ateisime i namus.
1504 W. Division St. Chicago, III.

Pranešimas Visuomenei!
A Olszewskio (Buvusio “Lietuvos” Leidėjo) knygynas su verte knygų $145,000 ir vi

soms knygų “Platės” yra nupirktas per Aušrų Spaudos Bendrovę.
Todelgi pranešame visuomenei ir visiems tiems kurie turite bei dar turėsite reika

lus su buvusiu Olszewskio knygynu, kreipkitės sekamu antrašu:

Aušra Spaudos Bendrove
1614 W. 46th St, Pliene Boulevard 0672, Chicago, UI.

nūnai

Telephone Yards 5032

DR. M. STOPNICKI
3107 So. Morgan SL 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 ild 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakaro 

—--------------------
Telephone Van Būren 294 

Res. 1139 Independencc Blvd. Chicago 

įDr. A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chįęago.
Telephone Drovcr 9693* "X. 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No. 
3208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted SL, 

Kampas 18 ir Halsted SL 
V-.............. „J

Telephone Yards 1532
DR. J. KULIS

Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted St., Chicago.

A... .11 <■■■—. ............ , ‘ " --------------- '■ —

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.

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

3347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryto ir 9 iki 10 vakare 

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak.

Tel.: Canal 279
- r ........... .......



Viclor Lietuviu Rekordai Velykom
(Apgarsinimas)

VAKARINIŲ VALSTIJŲ 
DARBUOTOJAMS.

Dabar užsakyti orderiai bus dastatyti iki Velykų.
MARIJONA RAKAUSKAITĖ

AŠ augau pas tėvelį — Lopšinė.
Linksma diena — Gul šiandieną.

MIKAS PETRAUSKAS
Skamba kankliai ir Trimitai — Kukuliai. I
Bernužėlį nes’ voliok — Valio dalgeli.

LUCY MACHUNAS
Ko vėjai pučia — Vai varge, varge. ' ! •
Vai putė, putė — Lopšinė.

P. PUNDZEVIČIUS
Man tinka tas žiedas — Ar skauda man. I \
Ant ežerėlio rymojau — Vilija upių.

ANTHONY SODEIKA
72908 Vijo vilkas veveraitę — šaltyšius.
72781 Kur josi? — Nauja svietą ėmėm griaut.
72635 O! kaip liūdna skirtis — Mažas mano stonas.
72579 Prirodino seni žmonės — širdelės moterų.

JOHN BUTENIS
72490 Skyniau skynemėlį — Ant kalno malūnėlis.
72426 Himnas Lietuva Tėvynė — Eina garsas.
72191
72048

73102
73103

72821
73050

72168
72260

65123
65129

69978
65120
65124
65131
65132

72711
67250

65114
65127
65115
65126

Ant marių kamtelio — Vai aš pakirščiau.
šių nakcialy — Ko liudyt, sveteliai.

SOPRANO SOLOS
Tykiai Nemunėlis teka — Pamylėjau vakar.
Močiute mano — Oi, rūta, rūta.
Linksmas pavasaris — Brolis ant dvaro.
Oi, kai aš pas močiutę — Sesutėlės lelijėlės.

Giesmė į Panelę švenčiausią — Skubin prie kryžiaus.
KITŲ ARTISTŲ

Kada noriu verkiu — Du broliukai kunigai. < 
Daina Jurgio — Juozo daina.

KOMIŠKOS IR DEKLEMACIJOS 
Girtuoklio mirtis — Skundas praščiokėlio.
Velnias ir boba — Bačka silkių.
“Velnio pritarimas” — Tindžiulis ir Keraitis.
Be apetito —Tindžiulis ir Graibus. 

DUETAI, KVARTETAI IR CHORAI 
Ubagų choras — Ant krašto marių.
Ar negaili, seserėlę — Atvažiavo meška.
Ant kalno karklai — Siuntė mane motinėlė.
Saulė raudona — Ant kalno karklai.
Kur bėga Šešupė — Noriu miego — Pasėjau linelius.
Pro darželį ėjau — K apsakys tas link.

ę — Nėris upė ir Šešupė. 
Sunku gyventi. 
Jau saulutė teka.

65130
65128
65125
67271
67251
65122
65121 Užtraukisim? naują gi
65119 Meilė Tėvynes nemari
65118 Kaip gi gražus, gražus
65117 Lakštingalėle — Mergyte mano.
65116, Oi žalioj, žalioj — Vestuvių dana.

ARMONIKOS ŠOKIAI
73056 Dunojaus vilnys valcas — Dėdienė polka.
69778 ' "
69133 Bolius į Kauną mazurka — Styrmana valcas.
73128 Žieminių žemė polka — Lengvas valcas.
73114 Žieminis žiburys mazurka — Svoto polka.
73146 Po baliui valcas — Aplink medį mazurka.
73175 laisve J mišką valcas — Ant popedžių polka.
73049 Agotos daržas valcas — Motinos valcas.
72201 IJnksmas ūkininkas — Rudenio vėjai.
72903 Mano draugas maršas — Imimės maršas.
73029
73001
72851
72891
72919
72924
72954
72929
72JR8
72980

Gražiausios dienos valcas — Saulių maršas.

Jau atvyko Amerikon ir da
bartiniu laiku su prakaHibomis 
lankosi Rytinėse valstijose Liet. 
Steigiamojo Seimo nariai: kap. 
Ladas Natkevičius St. Seimo ge- 
neraiis sekretorius ir mok. Bo- 
lys žygelis, Lietuvos Mokytojų 
Profesinės Sąjungos pirminin
kas. Jiedu atstovauja Valstie
čių Sąjungų, Lietuvos Social-JDe- 
mokratų Liaudininkų Sąjungą. 
Lietuvos Jaunimo Sąjunga ir 
dar kelias kitas, svarbias Lietu
vos įstaigas.

Šie gerb. svečiai pasieks Chi- 
cagą tuoj aus po Velykų. Chi- 
kagiečiai jiems rengia bankietą 
ir eilę prakalbų. Daugelis vei
kėjų iš įvairių kolionijų jau at
sišaukė reikalaudami, kad 
jiems būt paskirta diena su- 
rengt prakalbas; bet yra kelia- 
ta kolonijų, kurios iki šiol dar 
neatsišaukė. Todėl, gerbiami 
kolionijų veikėjai, kurie norė
tumėte turėti svečius savo ko
lonijoje ir išgirsti apie tikrą 
Lietuvos padėtį ,tuoj aus atsi
šaukite į centrą ir gaukite pas
kirtą dieną, kurioje galėtumė
te rengti svečiams prakalbas.

Ypatingai kviečiame veikėjus 
atsišaukti iš Illinois Indiana, 
Wisconsin, Minnesota, Missouri 
ir Iowa valstijų.

Laukdami greito atsišauki
mo liekame
LIETUVIŲ POLITINIS IŽDAS, 

8252 So. Halsted St.

Krutamos lupelės valcas — Kvietkelių valcas. 
Vasaros vakaras valcas — Mano mylima ir Asei. 
Bil-Bol valcas — Hemling mazurka 
Ant kampų valcas — Reinlander šokis.
Lirans vaitas — Tėvynė polka.
Žydas Į bačką polka — Lomža mazurka. 
Bokoviks valcas — I all Fulla Fall valcas.
Arholma valcas — Keturi žingsniai šokis.
Tleijsan šokis — Armonikų maršas.
Žuvininkas valcas — Vidurvasario valcas. I

BENO MUZIKA IR ŠOKIAI
Suktinis; Klumpakojis — Aguonėlė 
Tautiškas himnas — Vyčių maršas. 
Kaimiečių polka — Linksma polka. 
Rožių valcas — lelijų valcas
Balandis — Venecijos karnavalas. '
Ūkininkų valcas — Kaimo bernelio valcas.
Meilės išpažintis valcas — Kaimo polka.

727 f? Sudiev polka — Maišytos melodijps.
72637 Meilingas polka — Linksmybės karčiama polka.
72292 Pavasarėlis polka — Rugiapiutė valcas.
72350 Varšavinė polka — Padespan. '
69188 Krakoviakas — Melodija maršas.

LIETUVIŠKI PAYEg PIANO ROLIAI
SU ŽODŽIAIS

Chirurgas 
25 E. Washington St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 
Telephone Central 3301 

1824 Wabansia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. ELedzie 7715

Subata, Balandžio 8 d., 1922

Nauju Pavasariniu Siutu

r DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirur

SU DVIEM POROM KELNIŲM

štai Chicagos Didžiausios Drabužių Vertes:

$27.50

Specialis Velykinis pasiūlymas Vaikams

TURNER BROS. CLOTHING CO
Musų krautuvė atdara šeštadieniais iki 10 v. v. Septintadieniais iki 3 v.p.p.

Jei butų nesitenkinimo, grąžinam pinigus.

NAUJIENOS, Chicago, UI

Snecialis Velykinis Pasiūlymas

Pavasario šventė jau čia ir Tamista be abejo norėsi apsitaisyti

72106 
69897 
69783 
69779 
72326 
72075 
72486

Kaina 
F6245 Aguonėlė mazurka .... $1.00 
10495 Aguonėlė mazurka .......... 70
10455 Ant bangų valcas ...........70
30078 Ant vilnių valcas ....... 1.25
10458 Barbora polka .................. 70
10484 Blondynka polka .........  .70
10545 čigonėlė polka .................. 60
F6651 Dėdienė- polka ...............
7005 Dėdienė polka ...............

10450 Dėdukas polka ...............
10452 Dunojaus bangos valcas
10451 Ispanų šokis ..................
F6186Klumpakojis; Pakeltkojis 
10544 Krakovviakas ................
10449 Kokietka polka ...............
10338 Lietuviškas šokis .......
10453 Mėlynas Dunojus valcas
F6300 Monopol polka ...»...........
10459 Noriu miego saldaus m.
30087 Po bulgarų ereliu maršas .75 
F6652 Sudiev mazurka ...............75
F6333 Suktinis; Rusų darželis 1.00 
10457 Svieto pabaiga .........
F6293 Unitą polka .............
10467 Vamzdelis .................
10405 Varpelis valcas
10454 Vėjo vestuvės valcas
F6318 Vengierka ..................
10466 Žirgelis šokis .............
F6244 Žirgelis šokis ..........

40407 Ak, myliu tave
40404
40541
40535
40406
40534

.75 

.75 
.70 
.70 
.70 
.75 
.70 
.70 
.60 
.70 
.75 
.70

.70

.75 ,

.70
.70
.70
.75
.70
.75

Era mano brangi .......
Jojau diena ...................
Lietuvių Himnas...........
Meile ..............................
Nesigraudink mergužė
lę; Einu per dvarelj .... 
Pamylėjau vakar .......
Vai aš pakirščiau .......
Oi, oi, oi .......................
šaltyšius ......................
Oi tu rūta, rūta...........
Per šilą jojau ...............

40460
40612

7001 
7002 
7003 
7004

WF6648 Pasisėjau žalią rūtą 
WF6650 Noriu miego..........
WF6653 Meilė ..........................
WF6677 Siuntė mane motinėlė 
WF6678 Ko liūdit, sveteliai .... 
WF6680Vai aš pakirščiau .... 
WF6681 šių nakcialy 
WF6682 Už šilingėlį .......
WF6676 Plaukia sau -laivelis 
WF6675 Lopšinė ......... ...........
WF6674 Saulčlė raudona .......
WF6673 Vyčių Himnas ...........
WF6684 Skyniau skynimėli —• 
WF6649 Lietuva .
WF6679 Dovanojo

EagleMusicCompany
3236 So. Halsted St., Chicago, III 

Tel. Blvd. 6737

1 00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

CITIZENS STATE BANK
MELROSE P ARK, ILLINOIS 

(Bankas ant kampo) 
PADEK SAVO SUTAUPY 

VIETINIAME B
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinis valandos kasdien nuo 8 ryto fld 4 po piet, liskiriant, Subar
tomis nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare fld 9 vakare.

Mes prisirengėm tai progai dideliu įvairumu 
gražių drabužių, padirbtų iš puikiausių vilnonių ge
lumbių, visokių vėliausių madų bei šešėlių ir grieš- 
tai rankomis siutų.

Turim puikių madų jauniems ir rimtesniųjų 
,madų senesniems vyrams. Drabužiai kiekvienam 
tipui, sudėjimui ir skoniui. Ploščiai taipgi labai 
stilingai nudaryti, pigumu iki $25.00.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjin 
Jei skaitant raidės susilia 
Jei Ii raidės darosi dvi. 
Jei turi uždegimą aidų,
Jei skaitant ar siuvant akis skaa- 

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. Ud 12 pietų.

Eilė 
Eilė 
Eilė 
Eilė

su pridėtinėmis kelėnėmis 
su pridėtinėmis kelinėmis 
su pridėtinėmis kelinėmis 
su pridėtinėmis kelinėmis

$37.50
$42.50

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet
Telefonas Victory 9082

Didelis pasirinkimas vaikų drabužių su pridedama 
pęra kelinių, dideliu pinigų užvadavimu po $10.50, 

$12.50 ir $15.50.

Westsaidės Didžiausia Drabužių Krautuve 
Piet.-Vak. kampas Roosevelt Rd. ir Halsted gat.

Fabriko Užbaigtinis 
Išpardavimas

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St. 

(Kampas Monroe ir Dearbom St.) 
Imkite ele vai torių iki 57to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, 111.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyjs 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v. 

TRISDEŠIMTS METU TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

Velykinis Išpardavimas
Mes pirkom už $17,600.00 vertės čeverykų ir 

šliurių už grynus pinigus iš dviejų didmenų firmų, 
kurioms pritruko pinigų ir mes nuperkam juos mu
sų pačių kaina, apie 35c. ant dolerio pigiau, pačių 
vėliausių madų. .•

Mes žinom, kad vidutinio žmogaus alga tapo nu
mušta ir tūkstančiai yra be darbo, tatai mes nus
prendėm duoti perkantiems tokių pigumų, kad nie- 

’ kas Chicagoj negalėtų prilygti savo kainomis prie 
mūsiškių. Kelios musų specialybių:

Moterims tikro 
rusvo *ar juodo 
žomšo dvišniurės 
šliurės, militari- 

f f 
nėmis kurkomis, 

garantuojama 
$5,85 vertė, spe- 

,la’ $2.85
Patentuotos kumelio šikšnos vienšniurės šliurės že
momis kurkomis su pridėtomis rezinos kurkomis, 
paaugusioms mergaitėms, visokių dydžių 2% iki 8 
pačios vėliausios mados, pilnai verta $5.85, specia- 
liai p°....................................... $2.85
Vaikams ir mergaitėms patentuotos kumelio šikšnos 
1 šniurės šliuraitės, perdėm sveikos šikšnos, dydžiai 
8% iki 2, pilnai verta $3.85, specialiai po .... $1.75 
“Little Gents” sveikos šikšnos vaikams čeverykai, 
dydžiai 9 iki 13%, kiekviena pora garantuojama pil
nai verta $3.35, specialiai po..........  $1.65

Mes turim šimtus numerių vyrams, moterims, ir 
vaikams ,visi numažintomis kainomis kaip ir šitie, 
tik mes neturim vietos čia suminėti.

Mes prašom tik pasižiūrėti į musų langą pirma 
negu pirkus ir pamatyti, kiek pinigų galima sutau
pyti.

Mes turim tyčia didelių dydžių geresniųjų šliu- 
laičių riebioms moterims, ar moterims didelėmis 
kojomis.

Kaipo pridėtinį pamasinimą mes duosim dykai 
porą šilkinių kajinių prie pirkimo.

Mus krautuvė bus atdara kas vakaras iki Ve- 
lykų. j ■

Warsawski’s Reliable Shoe Store
1341 So. Halsted St.

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

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

Reumatizmas Sausge’e

Eufflea galima gauti visose aptiekose po 65e. bonk?, arba tiesiog 
iš išdirbčju per pašty už 75c. Lonkp.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. & 35th St. BrookJyn. N. Y.

Mes paliovėm dirbti fonogra
fus ir parduosim pasiliku
sias mašinas už mažiaus ne
gu mums atsiėjo medžiaga 
joms padaryti
$38.50 už $200 vertės 
$48.50 už $250 vertės 

a Garantuojama penkiems 
įmetama. Tikrojo Mahogė- 
no, Aržuolo ir Valaskinio 
Riešuto Skrynios pianine 
apibaiga. Tūkstančiai šitų 
fonografų yra vartojama čia 
Chicagoje. Jie perdėm pa
dirbti iš geriausios medžia
gos. Ateik į musų dirbtuvę 
pažiūrėti. Apštis jų nedidele 
todėl reikia pasiskubinti, no
rint gauti didžiausį bargeną, 
kokis kada buvo.

Fuehr & Stenimer 
Piano Co., 

2701 So. VVells St.
Wcntworth Avė. karas iki 27 
1 blokas į vakarus. Pasiun- 
čiam visur Jungt. Valstijose 

Atdara vakarais iki 9 vai.
Septintadieniais atdara, nuo 
9 vai. ryt. iki 4 vai. vak.

Ar Jus Kankina Pleiskanos ? 
NAUDOKITE įįttffleS 
Ar Jums Galvos CMąNielti? 
naudokite: Ruffles 
Pat JtpH Plaukai olenka? 
NAUDOKITE Ąuffte# 

Ar Jus Norite Apsaugoti* Juos r,, 
NAUDOKITE. įįuffleS 

Uilailymui savo plaukų gražiais ir tankiai* 
NAUDOKITE

Mzleikymui galvos odos sveikai ir švarisr 
NAUDOKITE JĮtlffleS

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

WM. DAMBRAUSKAS, 
817 Weat 341 h St., Chicago, III.

Tel. Blvd. 9336

Nauja knygylė, kuri turėtų būti 
kiekvieno lietuvio namuose yra 
išsiuntinėjama veltui. IŠpildyk 
kuponą žemiu ir pasiųsk pas 
MANUFACTURERS PATENT CO 
520 FIFTH AVĖ., NEW YORK
Vardas „........«.............._........... ......

Adresas ............ „................. .....

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., 

8700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina ▼Įrėmi
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačtą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties, 
kaina 50 centą.

Justi n Kulis
9269 So. Haltta SI. Chicago, III.
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Bankas A ta aras
Subatos vakare nuo 7 iki 8:30

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

Lietuviu Rateliuose
BOLŠEVIKŲ “ŽMOGŽUDŽIAI”

Ateikite visi paa mus, mes patarnaujam visiems. Pinigai į Lie
tuvą, geriausia gauna per musų banką. Siųskite mums money order 
arba bankos draftą, mes persiusime* pinigus Lietuvon.

Norėdamas pasidėti pinigus į saugią vietą, atnešk pas mus ir 
padėk ant bankinės knygelės ir būdami saugioj vietoj dar mes pri
dėsimo 8% už kiekvieną dolerį padėtą. Nelauk kitos progos, bet 
tai padalyk šiandien. Galima r.vusų bankoj pradėti taupyti pinigus 
nuo vieno dolerio ir daugiaus. (Kalbam lietuviškai).

KIMBARK STATE BANK

VOKIETIJA “IŠPERĖJUS” 
RUSIJOS BOLŠEVIKUS.

Praeitą ketvirtadienio vaka
rą vienoje Northwestern Uni
versiteto salėj kalbėjo Baro
nas Sergi ns Korff. Jis savo 
tvirtinimais priparodė, kad 
kietijos imperialinė valdžia 
dėjo sutverti ir sustiprino 
sijos bolševikus.

žmogžudžiui”. Be to,

10758 MICHIGAN AVĖ. (KAMPAS 108tos) CHICAGO, ILL.

BankaS ir jo Direktoriai
Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir 

tas ypatingai yra tieea, kuomet jie parodo eavo 
atstovSjimą vietoj savo ypatiškais dalykais šiame 
banke.

Paaekmingiausi biznieriai, kiekvienai didysis fi- 
nasistaa — jų atsargus globojimas jungiasi sa tno- 
rni, Ifą banko viršininkai užtikrina: saugumą, tvir
tumą ir nuolatini progresą. <

Jus nepadarysite klaidos pavesdami savo pini
gus musų globon. Pradėkite checking arba savings 
accountų šiandien, o bus patarnaeta kaip kad gei
džiate.

Panelė Kudulis lietuvė perkalbėtoja 
taupymo skyriuje, prie langelio No. 4, 
patarnaus jums.

- The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

Yra narių Chicago Clearing House Asaociacijos.

Kur tu Kū
mulė bėgi?

Nugi pas S. Slazas ir J. Seibutis f 
1836 So. Halsted St.

pa-
Ru-

TEISĖJAS SCANLAN VfiL 
GAVO GRASINANTI LAIŠKĄ.

Teisėjas Scanlan ir vienas 
grand jury narys gavę gesi
nančius laiškus, licpančius 
jiems perdaug “nesikišt” į dar
bininkų vadų tardymus.

NEI “MEILĖS” KONTRAKTAS 
JIEMS NEGELBĖJĘS.

M. Whetstone buvo padaręs 
kontraktą su savo žmona, kad 
jiedu yiens kitą mylės, gerbs, 
ir tt., ir kai kurį laiką abu 
jo laikėsi, bet dabar atėję teis
man kontraktų sudraskė ir no
ri gauti divorsą. x 1

IŠMETINĖJIMAS Už ŠALTĄ 
KAVĄ JOS VOS I KAPUS 

NENUVARĖ.
Juozas Petras, 4511 So. Kec- 

Icr Avė., pradėjo bartis ant 
savo žmonos, Julijos, už pada
vimą jam šaltos kavos. Po to, 
jo žmona jį pavojingai nuga
re n peršovus. Jis dabar ran
dasi pavieto ligoninėj, o ji po
licijos nuovados- kalėjime. Gy
dytojai sako, kad Petras dar 
gal pasveiks.

Eidamas Olstryčio gatve pie
tų linkui pereitą septintadienį 
pamačiau vienos krautuvės lan
ge maždaug šitokį skelbimą: 
“Nedėlioj, April 2 d., West 
Side Auditorium bus statoma 
scenoje
vakaro programe dar dalyvaus 
žymiausios Chicagos artistų 
spėkos, k. t. Moterų Tiesos Cho
ras, AIjDLD. Pirmo Apskričio 
Teatrališkas Ratelis, L. Darb. 
Stygų Oricestra, L* K. Vyrų 
Choras, Laisvės Kanklių Cho
ras ir t.t. ir 1.1.” Na, pama
niau sau, jeigu jau programe 
dalyvaus penkios artistų orga
nizacijos — ir dar žymiausios 
— ir dar du “t.t.”, tai, vyru
čiai, sakau, tik kas nors to
kio nepaprasto ten bus. Kad 
taip, tai, sakau, Įrauksiu ir aš.

Nuvykęs svetainėn laiku, 
kai]) kad buvo skelbimuose 
pažymėta, dar turėjau apie va
landą laukti, kol perstatymas 
prasidėjo. Pagalinus ^prasidėjo 
ir penkių artistų organizacijų 
bendromis spėkomis vaidini
mas. Dabar, sakau sau, tai tik 
jau turėsiu pasigerėjimo. Bet 
kas tam —- veikalas suvaidin
ta paprastų — paprasčiausiai.

Pertrhulkų laiku dar vienas 
Aspykeris” pasakė trumpą 
“spyčiuką”. Dar buvo renka
mos ir aukos -— suprantama, 
badaujantiems. Bet kiek jų su
rinko —< nepatyriau.

sai nedaug ir tie patys labai 
peiktinai užsilaikė laike per
statymo.

Susinervavęs tuoj po persta
tymui apleidžiau svetainę.

— Ex-Bolševikas.

DR. VAITUSH, O. D
Lkrtnvta Akių SpedaUatea

BRIGHTON PARK.

Praeitą septintadienį, balan
džio 2, McfKinldy Park svetai-

uz

S. Stažas and
J. Seibutis

1836 S. Halsted SI Chicago, III
Phone Canal 5821

—■ Laisvės Varpas.

DOVANA Atkeliavu-

GarsinkitesNaujienose

ANCHOR- DONA L D SO N

y-;ant stoties

nes anie turi Malt Hop^ir jo gali
ma padaryti labai gardų namini 
gėrimą.

Malt Hop yra padarytas iš maiš
tingiausių produktų, padarytas gė
rimas iš Malt Hop suteikia daug 
maisto ir yra sveikiausias gėrimas.

Vienas mažas kenu- 
kas .............  45C

Tuzinas mažų kenu- •
ku......... $5.25

Didslis kenas .... 85c
Tuzinas didelių ke-

n«......... $8.25
Toliau gyvenantiems 

pasiunčiame paštu.

Extra vyrai ir moterys.
Nepraleiskit šios progos, kuri išnaujo at

sidarė ant visai trumpo laiko. Atminkit, 
kad ši laime beldžias į jūsų duris paskutinį 
kartą ir kurie praleisjte, labai gailėsitės. 
Taigi kurie norit pasinaudot šia proga, 
ateikite į musų naujai sutvarkytą dirbtuvę 
ir užsirašykite Šerus ant musų taip svar
baus patento, kur jūsų pinigai pasidvigu- 
bins į visai trumpą laiką.

Dirbtuvė atdara kas dieną nuo 8 iki 5 ir 
šventadieniais nuo 1 iki 5 vai. vak.

FOUNTAIN PAINT BRUSH & 
SPRAYER MFG. CO.,

1314 VVest 21st St., Chicago, 111.

ins aidų Įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, aklų aptenrfmo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas
su elektra, parodančia mažiausias j 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į * 
mokyklos vaitais.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1553 W. 47th St. Tel.J Blvd. 9660. f

■ '........................

b Ashland
Jowelry
& Music

Store
■ f . . •» ’(. '
Parduodamo

pusę kainos Grafo- 
noĮas, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekotdtM.
4537 S. Ashland Av.

Chicago, 111.

I AIVAtflRTFil Atpigo j Klaipėdą $107.00 
LfllVflAUilICC j Piliavą $106.50, j Liepojų $107.00

Tūkstančiai lietuvių ir lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugrįžti į Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką Įstąigą, ant-di
liausių ir greičiausių keturkamininių laivu, tiesiog be persėdimo!!!

> . -- II- - - —_ r I

Laivakortes parduo
dame ant visų lini
jų tiesiog į Piliavą 
(Karaliaučius) Klai
pėdą, Liepojų, Ham
burgą, Tilžę, Eidktt- 
nus ir visus kitus 
portus ir miestus. 
Rašykite klausdami 
rodos kaip pigiau
siai ir patogiausiai 
sugrįžti Lietuvon, o 
džiaugsitės apturė
ję labai įdomias ži
nias.

Kas prisius mums 
10 gerų antrašų 
savo pažįstamų ža
dančių važiuoti 
Lietuvon, siųsti 
pinigus ar parsi- 
traukt gimines, 
tas apturės pui
kią dovaną.

Išgaunamo pašpor- 
tus ir tiaksų paliu- 
dimus. 
sius iš kitur patin 
kame 
pristatome bagažą 
ir palydime ant lai
vo. Prirengtam vis
ką kas 'reikalinga 
kelionei.
Siunčiame pinigus 
ir partraukiame gi
mines iš Lietuvos į 
Ameriką kuogrei- 
čiausia.

UTHUANIAN TRAVEL BUREAU(;ST=„
136 East 42-nd St., (De ’T) NEW YORK, N. Y.

ANT VELYKŲ
Mes užlaikome vyriškas skrybėles įvairiau- ‘ 

šių spalvų ir styliaus, tik po: $2.50, $3.00,
$3.50, $4.00 ir $5.00. !

Šilkiniai marškiniai, naujausio styliaus ir 
patrinos $5.00 ir aukščiau.

English Tweeds kepurės šilkinis pamušalas 
ir apvadžiojimai nuo $1.00 iki $2.50.

Antanas Petkus patarnaus jums jūsų kalboj.

Kiekvienas kostumeris 
dėžutę dcl brežiukų, pas

gaus dovanų, gražią

'• yV.'

Lewandowski Bros
4550 S. Halsted St

nėj Keistučio Kliubas laikė 
■mėnesinj susirinkimą. Narių 
buvo susirinkę visai i 
Apkalbėjus paprastus kliubo. 
reikalus, sekė įvairių komisi
jų raportai. Bridgcporto Lietu
vių Auditorium Bendrovės ko
miteto nariai pranešė, kad šve
lninęs statymo darbas eina 
pirmyn, bet visgi dar reikia 
surinkti daug pinigų, kad ga
lėjus pradėti statyti svetainę. 
Po to tuojaii'S parduota (ben
drovės šorų už 100 dolerių. 
Dramoj skyriaus komiteto na
riai visai nepasirodė. Komite
to prie Friends of Sovict Rus- 
sia trijų narių irgi tik vienas 
atsilankė. Rot ir to^pranešimo 
negalėjau išgirst, nes tuo lai
ku -susirinkimas virto “baza- 
ru”. Mat Auditorium bendro
vės koiiiiteto nariai pardavi
nėjo bendrovės šorus ir vaka
rienei tikietus, lai kaip bitės 
avilyje tik ūžė. Tik tiek nu
girdau, kad buk buvusioj 
Friends of Soviet Russia lie
tuvių skyriaus konferencijoj 
turėję daug “ergelių” dėl Ru
sijos baduoliams šelpti rinktų 
aukų atskaitos. Pikniko komi
teto nariai pranešė, kad pik
nikui daržas jau paimtas. Ko
miteto Naujienų Bendrovės šė- 
rininkų susirinkimus lankyti 
nario, Valiuko, visai nebuvo, 
“štukoriai” sako, buk esą -sun
ku tą Naujienų Bendrovės Še
ro patėvį dabar ir pamatyti, kai 
bišofizmas susmuko. Vienas 
duoda įnešimą, kad reikia ki
tam perduoti Naujienų Ben
drovės šėrą, kuris galėtų lan
kytis vienur ir kitur į susi
rinkimus, bet įnešimas nepri
imta. Vienas narių pakėlė klau
simą dėl kliubo koresponden
to, kad nieko į laikraščius ne
praneša, bet pasirodė, kad jo
kio korespondento nesą. Jis bu
vo Išrinktas tik vienam kar
tui ir jis savo užduotį atlikęs. 
Tas klausimas taip ir pasiliko.

Kliubo susirinkimai laikomi 
kas pirmas septintadienis kiek
vieno menesio pirmą valandą 
po. pietų McKinlcy Park sve-

CICERO.
Praeitą septintadienį, balan- 

L. A. 194 kp. lai- 
_ mėnesinį savo susirinkimą. 
Kadangi narių nedaug atsilan
kė, tai Pildomosios Tarybos 
balsavimas, prieglaudos namo 
reikalų svarstymas ir delega
tų sciman rinkimas tapo ati
dėta sekamam susirinkimui, 
kuris nutarta šaukti per atvi
rutes. Tapo nutarta nupirkti 
lietuvišką ir Amerikonišką vė
liavas. Buvo pakeltas klausi
mas, kad nieko neveikiama a. 
a. Jono Janulio atminčiai, ku
ris būdamas 
pasidarbavo, 
pintis likosi 
menys.

Ši kuopa, galima sakyti, 
gresuoja. Jos susirinkimuose 
vaidų jau nebėra, kaip kad bū
davo pirmiau.

Prie 
naujas 
iš kitų

nedaug. I džio 2, S. I 
kliubo J ke mėnesinį

gyvas nemažai
Tuo reikalu
išrinkti trys

ru-
as-

pro-

kuopos prisirašė vienas 
narys ir du persikėlė 
kuopų. — Teisingas.

WEST SIDE.

“Graži Mageliona” scenoje.

Praeitą sekmadienį, baland
žio 2 d., Meldažio svetainėj 
Dramatiško Ratelio ir Rose- 
lando Scenos Mylėtojų Ratelio 
nariai suvaidino keturių aktų 
M. Dundulienės parašytą me
lodramą “Gražią Magei ioną”. 
Vakaras buvo surengtas lietu
vių rašytojai Žemaitei pamin-’ 
klo pastatymui Lietuvoj ir jos 
raštų išleidimui. Vaidinimas, 
galima sakyti, pavyko neblo
gai. O jei ir buvo kur klaidų 
bei silpnumų, tai galima vai- 
dyloms atleisti, nes kai kurie 
vaidmenys, k. t. karaliaus, gra
fo ir karalienės, yra nelengva 
paprastiems lietuvių lošėjams 
suvaidinti. Reikia pažymėti, 
kad scenėrijos ir šviesos šiam 
veikalui buvo pritaikinta. Ma
tyt, kad J. D. Šimkus turi ga
bumų pritaikinti 
Ypatingai miškas 
puikiai įtaisytas,
ir girdint paukščių čiulbėjimą 
tikrai jautiesi kaip tikrame 
miške esąs.

Žmonių buvo neperdaugiau- 
sia. Mat tą patį vakarą buvo 
daug vakarų kitose lietuvių ko- 
lionijose. — Pinigietls.

sccnerijas. 
buvo labai 

Žiūrint į jį

Pranešimai
North Side. — Sekmadienį, balan

džio 9 d., 7 vai. vakare* Liausybės 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė., įvyks 
vakarėlis su gražiu programų, kuri 
rengia Chicagos Lietuvių Draugija 
Savų^Paš. tikslu išdalinti garbės žen
klus nariams. Kalbės Dr. A. Mont- 
vidas. Kviečiame visuomenę 
lingai atsilankyti. — Komitetas,

skait-

....Liet. Ihiktcrų Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, balan
džio 9, J. vai. po pietų Mark Whitt> 
Square i svet. 30ta ir Halsted gatv. 
Visos draugės malonėkite būtinai su
sirinkti, nes bus svarstoma labai 
svarbus reikalai. — Valdyba.

. VVest Pullman. — S. L. A. 55 kp. 
susirinkimas įvyks balandžio 8 d. 7 
vai. vak. J. Gruzdžio svet., 722 W. 
120 St. Visi nariai būtinai atsilan- 
kykit, nes bus rinkimai Pildomosios 
Tarybos ir daug kitų svarbių reikalų 
aptarti. Taipgi pasirūpinkit užsimo
kėti duokles; neužsimokėjusieji bus 
suspenduoti arba išbraukti iš S. L. A. 
narių. — Statkus, rašt.

Liet. Am. Rūbų Išdirbimo B-vės 
“Rūbas” dalininkų extra susirinkimas 
įvyks ned., balandžio 9 d., lygiai 1:30 
v. po pietų, Meldažio svetainėj, 2244 
W. 23 PI. Visi dalininkai malonė
kite susirinkt, nes bus duodami bo.i- 
drovės fabrikų paveikslai; taipgi kal
bės ką tik atvykęs iš Lietuvos p. P. 
Tolutis apie Lietuvos einamąją eko
nominę padėtį. — B-vės Valdyba.

Spešelų prakalbos ir apie Lietuvos 
ekonominį stovį W. Pullmane, 111., 
įvyks subatoj, balandžio 8 d., Bajo
rūno svet., 12001 S. Halsted St., pra
džia 7:30 vai. vakare. — Komitetas.

Dr-ja Teisybes Mylėtojų laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą nedėlioj, ba
landžio 9 d., 1 vai. po pietų, Mark 
White Sųuare svet., 29-tos ir Halsted 
gat. Visi nariai-ės ir norintieji prie 
draugijos prisirašyt malonėkite laiku 
susirinkti. Yra daug dalykų aptar
ti. — Valdyba.

Indiana Harbor. — Ned., balandžio 
9 d., Ivanovo svet., 2101, 137 gatv. 
Liet. Laisvamanių Fed. 37 kp. rengia 
paveiksluotas prakalbas temoje: 
“Dangus ir kiti Galai”. Kalbės P. 
Dubickas. Pradžia lygiai 7 vai. vak.

Kviečiame publiką gausiai atsilan
kyti. — Komitetas.

Racine, Wis. — Nedėlioj, bal. 9 d., 
2 vai. po pietų, Y. M. C. A. name į- 
vyks SLA. 100 kp. pamokos apie svei
katą. Tema: Artinas influenzos pa
vojus. Kaip nuo jo apsisaugr.i, pa
aiškins mums daktaras atvykęs iš 
Chicagos. Visus lietuvius kviečiame 
susi^rkt. — Rengėjai.

Brighton Park. — Įdomios prakal
tos įvyks nedėlioj, balandžio 9, pa
rapijos svetainėj, prie 44-tos ir Fair- 
field avė. Pradžia lygiai 3:30 vai. 
po pietų. Įžanga dykai. Kalbės p. J. 
Šaliunas iŠ New Yorko nuo Lietuvos 
Finansinės Misijos. Visi atslanky- 

kite.— L. L. P. Komiteto Valdyba.

Greičiausi moderniški laivai pa
saulyj, geriausias patarnavimas 
keliauninkams . Vietiniai agentai 
yra jūsų mieste ar netoli.

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą.
CARONIA ...................... Geg. 13
PANNONIA (2 klesos) Bal 18

Antra klesa $130, 3 klesa $103.50 
Taksų $5.00.

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
OQUITANIA .... Bal. 11 ir Geg. 3 
SATURNIA (iš Portland) Bal. 13» 
CARMANIA .................. . Bal. 19
MAURETANIA Bal. 25 ir Geg. 16 <

Per Angliją ar Hamburgą j Dan- 
zigą $106.50 į Liepojų $107. Tak
sų $5.00.

5EVER0S GYDUOLĖS UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

I

3
į:

SEVERAS

Mosffe

VarlojdnĮas rjlio rjiežįi, isberinjdi 

ir Ųiolųil odiąės Ityos.

g

g
i

Ąl^biŲįi pos dpitelępriUs,,

W.F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

i?'

“Žemaitijos” susirinkimas įvyks 
pirmadienį, bal. 10 d., Mark W|iito 
Sq. svetaineję, (29 ir Halsted gat.). 
Pradžia 7:30 vai. vakare. r Visi na
riai malonėkite susirinkti paskirtu lai
ku. — L. Apolis, Sekr.

Brooklyn, N. Y. — L. S. S. 19ta 
kp. rengia referatą ir diskusijas pėt- 
nyČioj, bal. 14 d., 7:30 vai. vak. L. A. 
C. C. svetainėj, 803 Driggs Avė. Te
ma bus “Suvienytas darbininkų fron
tas”. BrooklynicČjai atsilankykite 
visi; bus labai rimtų pasikalbėjimų.

Kviečia Komisija.

Chicagos Lietuvių Tarybos visuoti
nas mėn. susirinkimas įvyks antra- 
dienyj, bal. 11 d., 7:30 v. v., Mildos 
svet., 3138 S. Halsted St. Visi at
stovai susirinkite, yra daug svarbių 
reikalų. — Valdyba.

Bridgcporto Lietuviu Politikos ir 
Pašelpos Kliubo’ bertaininis mitingai 
bus lakornas nedėlioj, bal. 9, 2 vai. po 
pietų Mildos salėj 3142 S. Halsted. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

— Pirm. M. M. Yuodis.

Atgimdęs Lietuvių Tautos Dr-jos 
susirinkimas įvyks sekmadienyj, ba
landžio 9, kaip 1 vai. po piet, bažny
tinėj svetainėj, 35ta • gat. ir Union 
Avė. — Valdyba.

Bridgeporto. — Lietuvių švietimo 
Draugija rengia prakalbas su paveik
slais ir dainomis nedėlioj, bal. 9, 7:30 
v. v. Reymond Chapelėj, 816 W. 31 
g-ve. Kviečiame publika gausiai at
silankyt. — Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
J IEŠKAU savo brolio Juozupo 

(W Bliaus) Šimkevičiaus iš Kražių 
miestelio. Amerikoje jau randasi 
ape 17 metų. Girdėjau, kad gyvena 
kur nors Chicagoj ar apielinkėj Chi- 
edgos. Jei kas žinot arba jis pats 
malonėkit atsišaukti sekančiu antra
šu, už ką busiu dėkinga, nes turim 
daug žinių iš Lietuvos nuo matušės. 
Stanislava Šimkaitč-GedvidienC, 950 
Jenne St., Kenosha, Wis.

JIEŠKAU SAVO BROLIO JULIO- 
no Dovido. Iš Lietuvos paeina Devei- 
kiškių vienkiemio, Krakių vai., Kė
dainių apsk. Apie 4 metai atgal gy
veno W. Virginia. Malonėk atsišaukti 
arba kas jį žinote, meldžiu pranešt 
šiuo antrašu: Aleksandra Davidaitė 
(Kačinskienė), 3128 S. Union Avė., 
Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO TĖVO AND- 
riaus Viliumaičio, apleido Londonu 
190G m., atkeliavo Amerikoj, gyveno 
Brooklyne, New Yrk ir paskutinį kart 
gyveno New Jersey. Turiu svarbų 
reikalą. Atsišaukite greitu laiku, ar
ba kas jį žinote malonėkite pranešti. 
Adele Viliumaičiutė, 90 Canrobert St. 
Old Bethnal Green Road, London E. 2. 
England.
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ASMENŲ JIESKOJIMA1, REIKIA DARBININKŲ
PAJIEŠKAU savo tėvo Motiejaus’ 

Lukocus. Girdėjau kad gyvena West- 
villey, Illinois. <" 
kitę žinią, nes yra svarbus reikalas. 
Atsišaukite: |

ELZBIETA LUKOCAITĖ 
2504 Blue Island Avė., Chicago, III. 

2nd floor rear

VYRŲ
Jis pats ar kitas duo-į Reikalingi agentai. Užtik
vra svarbus reikalas.' ’ ,nntas pelno pienas. Kiekvie

nas gali tapti agentu. Geras 
uždarbis. Kreipkitės nuo 12 
iki 4 vai. po piet adresu: 

611 Union Bank Bldg., 
25 No. Dearborn St.1

J IEŠKAU Igno Zalatoriaus, 
Juciuno kaimo, Krekanavos par. 
Panevėžio aps. Kas žinote apie 
jį malonėkit pranešti.

Barbora Lisauckiutė

ĮVAIRUS SKELBIMAI
KAS NORI MAINYTI NAMĄ

Ant geros Parmos, 170, geros že
mes, su visais gyvuliais, paukščiais ir 
mašinomis; gražus budinkai ir gra
žus sodas, vanduo. Kaina $15,000.

153 akrai derlingos žemės, prie pat 
gražaus ežero 12 karvių, 4 gražus 
jauni arkliai, 10 kiaulių, 100 vištų, 
žąsys, antys ir daug bičių. gražus, 
budinkai ir visokios farmos mašinos. 
Kaina $17,000. Šita farma verta 
$20,000.

Nepraleiskite progos, kas turit ge
rą namą, atsišaukit. •

COOk COUNTY REALTY CO. 
8303 Aubum Avė. „ Chicago, III.

Klauskit Antano Bružo.

REIKALINGA AGENTŲ PRIE 
Real Estate biznio. Jeigu patyrimo 
neturite, mes pamokysime. Geras 
pelnas, galima uždirbti $100 ir dau
giau į savaitę. Atsišuakite

Liberty Land & Investment Co.,
3301 So. Halsted St., 

Phone Blvd. 6775
!!ĮVYRU REIKIA!!!

Mokintis barberystės. Labai rei
kalaujami. Didele alga. Į keletą 
savaičių išmoksi. Jei neturi darbo, 
mokinkis apmokamo amato. Jei 
dienomis dirbi, vakarais mokinkis. 
Atdara iki 9:00 vai. Aplankyk.

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wells St., Chict

REIKIA vyrų. Darbas ant lai 
Gali uždirbti $40.00 į savaitę. G 
tina butų kad atsišauktų vyrai 35 
amžiaus ir senesni. Alga ir nuoš 
čiai.

MR. GORDON, 
Room 516, 58 W. Wash.ington St.

AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
VALYMO IŠPARDAVIMAS

Vartoti Automobiliai

Super-Six 5 pasaž. Hudson1921
touring karas .......................... $800

1921 Nash 7 pasaž. Sedan ....... $600
1918 National 7 pasaž. touring $550
1918 Kisscl 5 pasaž. All-Year

Sedan ..... .:................................ $500
1917 Kissel Roadster................... $400
1918 Overland 5 pasaž. touring $200

Mes turime dar 80 kitų bargenų ir 
kviečiame jumis atsilankyti. Atdara 
nedėldieniais.

HARRY P. BRANSTETTEN 
2556 So. Wabash Avė. 

Victory 8383

PARSIDUODA automobilius Ruol- 
ster dum, šitas labai gerame stovyj, 
bėga kaip naujas ir atrodo puikaus 
sudėjimo. Kam reikia atsišaukit su- 
batoj arba nedėlioj visa deiną. Par
davimo priežastis bedarbė. A. T. W. 
3400 So. Union Avė.

PARDAVIMUI namas ir bu- 
černė. Pigiai. Turi būti par
duota į 10 dienų.

2462 W. 46 PI.

PARDAVIMUI Polos Parke, 
su rakandais ar be rakandų, pi
giai, 7 kambarių namas. Lotas 
165x300, Mr. Pierce, 86 Avė ir 
123 St.

REIKIA šoferhj prie didelės '£ax 
Cab Co. Nereikia įstojimo mokos 
ėių. Mėnesinių mokesčių reikia n» 
keti $5.00. Mes parūpiname 
Cabs. Iš pradžių reikia blskį 
keti. Pasimatykit su mumis 
ndausiai. Visuomet atdara. 
Cross Cab Co., 2356 Lincoln 
Phone Lincoln 9080.

įmo

JIESKO PARTNERIŲ

REIKIA DARBININKŲ, DARI 
VViseoncino valstijoj ant farmų. 
dirbti vyrai ir motelis. Nuveži 
ir renda dykai.

Menominee River Sugar Co., 
Pasimatykit su Mr. St. Sijak 

11811 So. Sangamon St.
W. Pullman, III.

JIEŠKAU PARTNERIO Į BU- 
čemės biznį, apie su $1000, geistina, 
kad būt nevedęs ir šiek-tiek patyręs 
bučeris biznyj. Atsišaukite:

4339 So. Hermitage Avė. 
Ant 8 lubų iš užpakalio

JIESKO KAMBARiy
REIKALINGA KAMBARYS DEL 

vedusios paros, kurie galėtų prižiū
rėt 316 metų mergaitę. Jeigu reika
linga, turim savo rakandus. Malo
nėkite greit pranešti.

J. MARKŪNAS,
8310 So. Massprett St.

REIKALINGAS KAMBARRS DEL 
vieno vaikino, su valgiu ar be valgio, 
turi būti šviesus, apie 18 ir Halsted.

Atsišaukite:
P. SENKUS,

1739 S. Halsted St., Box 3

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON KAMBARYS, DEL 2 

arba 1 merginos, yra visi modemiški 
parankumai, pigi renda.

Atsišaukite:
Į Naujienų Bridgeporto Skyrių 

3210 So. Halsted St., 
Phone Yards 484G

REIKALINGI ŽMONĖS ANT GY- 
venimo lietuviškam viešbutyj. Su 
valgiu arba bo valgio, labai pigiai 
darbininkams. šviesus kambariai, 
viskas apžiūrėta. Dieninis ofisas ant 
Įmo augšto. Naktinis ant 2ro. Klaus
kite Mrs. Gedeiko, 1606 S. Halsted St.

RENDON DIDELIS IR GRA
ŽUS kambarys iš fronto, 2 ar
ba 1 vaikinui. Kambarys ga
ili šildomas, elektros šviesa ir 
maudynės. 3246 S. Hals ted S t. 

Antros lubos.
Te].: Yards 4812.

PARENDAyOJIMUI DIDELIU IR 
šviesus kambaris dviems ar vienam 
vyrui, taipgi galima vartot ir virtu
ve valgių pasgaminimui, švariai už
laikomas, duosiu pigiai.

Kreipkitės:
3215 Union Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA MOTERIS se
na prižiūrėjimui vaikų, kam
barys, valgis ir užmokestis.

Atsišaukite: S. Gančiauskas, 
4420 So. Union Avė.

t 2-ros lubos.

NUOLAT darbas moterei ku
ri moka dirbti prie kenavimo.

Baker Food Products Co.
4858 S. Halsted St.

REIKIA merginos 
arba senyvos moteries pridabo- 
jimui vaiko, kol tėvai darbe.

Mrs. Tanze

REIKIA patyrusių darbiniu 
kų į (serap) geležies atmatų 
yardą.

3000 S. Kedzie Avė.

NETURI DARBO?
Ateik pas mus, mes parodysime 

kaip padaryti $50 ir daugiau į savai
tę, parduodant aukštos rūšies invest- 
mentus ir Real Estate prapertos, k. 
t. lotus, farmas ir namus. Patyri
mas nereikalingas, nvas pamokysim, 
atsišaukit į ofisą. Liberty Land & In- 
vestment Co., 3301 So. Halsted St.

KEIKIA DARBININKŲ
I FAUNDRŲ.

GITS MANUFACTURINiG
1910 So. Kilbourn Avė.

CO.,

REIKIA molderių prie maši
nų.

Atsišaukite tuojau
GITS MFG. CO.,

1940 So. Kilboum Avė.

REIKIA karpenterių turi būt 
pirmos klesos mechanikai.

Atsišaukite:
3827 Archer Avė.

REIKALINGAS bučeris, 
ris moka savo darbas,

Atsišaukite:
3001 S. Emerald Avė.

Chicago, III.

RAKANDAI

ku-

PARDAV1MUI KETURIŲ 
kambarių rakandai, beveik nau
ji. Taipgi, gražus seklyčios se
tas iš 3-jų šmotų. Parduodame 
sykiu arba atskirai. Kreipkitės: 
2430 W. 46th PI., prie West- 
ern Avenue.

PARDAVIMUI NAMŲ RAKAN- 
dai, labai pigiai, todėl, kad reikia bū
tinai parduot. Parloro ^etas, val
gomo kambario ir virtuvės, taipgi 
viktrola.

A. MICHALSON,
3727 Greenshaw St., 

Atsišaukit nedėlioj 4 vai. po piet.

AUTOMOBILIAI
PERKAME AUTOMOBILIUS

Visokio išdirbimo, visokio modelio, 
greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES
COMPANY,

1401 E. 67th St.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS, 
Fordas, 5 sėdynių, parduosiu už tei
singą pasiūlymą; 1920 m. modelio.

, važiuoju Lie-
..  .......... . —
13-14 m. Priežastis pardavimo,

tuvon.
3630 So. Union Avė,.

AUTOMOBILIAI. Pardavimui Ga- 
rages su 5 automobiliais ir visokiaisTelefonuokit Melrose Park 788 dVt^o:

| Jeffery 7 pas. touring karas. 
Jordan 4 pas. sport. 
Reo 7 pas. touring 
White 7 pas. limozinas 
Ford 5 pas. Priverstas esu 

duoti greitu laiku ir už pigiai: 
Boulevard . 2282, 1547 W. 51 St.

REIKIA patyrusių moterų 
skirstymui atkarpų. Gera alga.

J. ROSENBURG, 
418 N. Lincoln St.

nar-
Tek

PARDAVIMUI FARMA, 10 AKE- 
rių žemės, su namais, gyvuliais ir vi
sokiais padarais koki tik reikalingi 
yra prie ūkės, labai gera žemė, par
duosiu arba mainysiu ant namo.. Par
davimo priežastis, moteris mirė. At
sišaukite. Wm. Salusky, 119 South 
Hamlin Avė., Mt. Greenvvood, III.

ATKREIPK ATYDA 
ir apsvarstyk kaip naudingai yra tu
rėti vieną iš

35 AUTOMOBILIŲ GARAGUS
Biznis parsiduoda labai pigiai arba 

išsimano ant namo ar bučernės. Prie
žastis par<|p.yimo savininkas eina į ki
tą biznį.

C. P. SUROMSKI CO.
8346 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS, OR- 
kestrinis pianas elektra varomas. 
Parduosiu pigiai už pinigus arba iš
mokėjimais. Arba mainysu į mažų 
elektrinį pianą.

7614 Maryland Avė.
Phone Dorchester 6976, 1 flatas

).
PARDAVIMUI>-

L
PARDAVIMUI BUCERNĖ IR 

grosernė, labai puikioj vietoj, geri 
fixtures; biznis nuo senai išdirbtas.

Kreipkitės: '
2159 W. 22nd PI.i

KRIAUCIAI j
7 Streikas užeina, nepraleiskite ši- 
i tos progos. Parduodam gerai įtaisy- 
• tą naujo ir seno darbo šapą. Pusę 
■ arba visą, pigiai. Vienas turim ap- 

leisti miestą.
748 W. 79th St. 1

PARDAVIMUI BUCERNĖ t IR 
5 grosernė, visokių tautų kolonijoj, ge- 
i ras biznis, parduosiu pigiai, priežas- 
i tis — turiu du bizniu. !

Atsišaukite:
2241 W. 21 st St, 
Phone Canal 3372

PARSIDUODA GRAND UNIVER- 
sal kukninis pečius, mažai vartotas, 
labai pigiai. ' 1

3202 So. Halsted St. į
Ant antrų lubų. į
Tel. Bul. 5788

PARDAVIMUI valgykla pui
kioj vietoj. Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos. Parduoda 
pigiai. į

3212 So. Halsted St.
PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAĮr 

symo shapa. Visi įtaisymai elektri- 
kinės mašinos, viskas yra pirmos kle
sos ,biznis nuo seniai išdirbtas. Prie
žastis pardavimo liga. Atsišaukite.

4544 So. Wood St. !
PARDAVIMUI Kriaučių šapa.( Par

duodu visą arba pusę. Vieta labai ge
ra ir biznis išdirbtas atsakančai. At
sišaukto tuojau.

6243 Normai Blvd.
PARDAVIMUI pusė bučernės ir L 

grosemės biznid. Ant Michigan Avė., 
arti Visų šventų parapijos bažnyčios. 
Su visais patogumais, mašinomis iri 
troku (ford). Biznis išdirbtas nuo L 
daugel metų. Noriu parduoti greit, | 
neš pirkau kitą bizni, parduosiu pi-P 
giai. Atsišaukite: M. Mazūra, 10742 
So. Michigan Avė., Chicago, III. j

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
saldainių krautuvė, visokių tautų ko-[- 
lonijoj ,gęras biznis, parduosiu pigiai, 
priežastis — apelidžiu Chicagą. ;

Atsišaukite: 1J
3150 Emerald Avė., 0

. . ’ . . l.f
FOTOGRAFU ATIDAI Į c

Pardavimui studlo Chicagoj prie 
didelės gatvės, labai geroj vietoj ir v 
gerai įrengta. Savininkas eina iš i 
biznio. Kreipkitės į Naujienų Brid-įy 
geporto skyrių, Box 91, 3210 South 
Halsted St., Chicago. n
_________________ 1 1, 1 kNORIU pirkti bučernę ir gro- t 
sernę, kad butų pelninga vieta, p 
Užmokėsiu cash. Atsiliepkit lai
šku. S. B. D., 4050 S. Montgo- 2 

• mery St., Chicago, III. K
PARSIDUODA GROSERNĖ, SAI^ v 

dainių, ice cream, cigarų ir kitokių . 
smulkmenų krautuvė. Gera vieta Į 
ties 'Puplik mokykla, biznis gerai iš- Į 
dirbta, savininkas turi greit parduo- v 
ti, nes nesiperka kitą biznį ir savo F 
namą. a

3518 S. Wallace St. h
PARDAVIMUI BUCERNĖ IRI* 

grosernė — lietuvių ir lenkų apgy- 3 
ventoj vietoj. Biznis vertas $3000, - 
bet perkantienvs greitu laiku parduo
sime už $1,800. 7

Kreipkitės sekamu antrašu: 9
4758 So. Ix>omis St. 3_____    b

PARSIDUODA pigiai apavų 1 n 
taisymo dirbtuvė gera vieta, se- į 
nas ir geras biznis, turiu parduo- n 
ti greit, nes išvažiuoju j Lietu- k 
vą, 3306 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Dry Goods 
krautvė, įtseigta per 10 metų. L 
Švarus stakas. Eina lauk iš biz- - 
nio. Edelsons Dry Goods Store, 

3529 So. Halsted St. 
r<

COLUMBIA gramafonas par- k 
siduoda, kainavo $125 už $65 su d 
25 rekordais, 2530 Emerald Av. 2 
pirmos lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI SALDAINIŲ krau
tuvė, duodami užkandžiai, tarpe dirb
tuvių; galima padaryti daug pinigu.) 
Dabartinis savininkas yra čia jau 9, 
metai. Naujienų Skyriui, 3210 So.) 
Halsted St., Box 102.

..

PARSIDUODA SALIUNAS GE- 
roj lietuvhj ir lenkų apgyventoj vie
toj, biznis senas ir išdirbtas. Turi 
parduoti greit, nes savininkas turi du 
bizniu.

Kreipkitės:
8352 So. Morgan St.

PARDAVIMUI SALIUNAS ARTI 
teatro už “cash” arba mainysiu ant 
namo arba automobiliaus, gera pro
ga, biznis išdirbtas per daug metų.

Atsišaukite:
307 Kensington Avė., 

Kensington, III.

žemiau paduotų namų: 
Mūrinis namas su elek
triką, 2 aukščių kiek
vienas flatas po 6 kam
barius, randasi ant 

Bridgeporto arti 32ros gatvės. Kai
na tik $4,400, įmokėti reikia $1,500.

Mūrinis namas 3 aukščių, elektriką 
ant 32 pėdų pločio loto. Storas, 1 
flatas 6 kambariai ir 3 flatai po 4 
kambarius. Rendos $105.00 į mene
sį. Kaina tik $8,000. Reikia įmo
kėti $3000. Randasi ant Bridgeporto 
arti 33ios gatvės.

Naujas mūrinis namas vėliausios 
nvados ant 3 lotų, 2 flatai po 6 kam
barius, apšildomas kiekvienam flataui 
atskirai. Kaina $8,000. Reikia įmo
kėti $3,000. Randasi South Sidėj.

YPATINGAS BARGENAS 
Mūrinis namas 3 aukščių 1 flatas 

G kambariai ir 2 flatai po 7 kamba
rius, maudinčs, aukštas basementas, 
Rendos į mėnesį $105.00. Kaina tik 
$6.000. Reikia įmokėti $3,000. 
Randasi South Sidėj.

Įsitėmik jog rendos per 5 metus 
nuperka jum tą namą.

Del platesnių žinių kreipkitės pas 
S. L. FABTONAS COMPANY 

809 W. 35th St, 
Chicago, Illinois.

  PARDAVIMUI namas South West, 
-------------------- tikras bargenas, 4 kambarių bųnga- 

urr, y. , . . x. . v _. . low, naujai statytas, kaina 4700. 7' Trečias grūdas toj pačioj zemej tą kambarių namas, 2 lotai apmokėti, patį metą . • - • - — - -
Agurkai - komai - žemvuogės.
Lapkričio 25 d. pereitų metų 

“Waucliula Advokate”, Hardee Coun
ty, Florida, rašė:

.“Panedelyj Noah Wilson paliko 
biskj išsirpusių žemvuogių šiame ofi
se ir sakė, kad jis turi du akrus la
bai puikių žemvuogių. T 
sį jis pasodino aguikus toje žemėje ir! k 
gavo derliaus už $1600 vertės. Po 
to jis pasėjo komus ir gavo iš kiek
vieno akro po 40 bušelių. Septem- 
berio mėnesy jis pasuodino — pasėjo 
žemvuoges kurios dabar yra išsirpu
sios. Ar jus galit kur nors susily
ginti su Hardee County?”

Aukščiau paminėti faktai parodo 
kodėl mes pirkome didelį plotą Har7 
dee County žemės, kur dabar mes 
parduodame po $.50,00 už akerį, su 
mažu įmokėjimu ir lengvomis išlygo
mis tiems kurie nori čia apsigyventi.

EARLE A. KIEFER & CO. 
14 E. Jackson Blvd. 1436 Lvtton Bldg.

Atdara vakarais nuo 7 iki 9 vai. 
Phone Wabash 3614.

kaina $1.950. 8 kambarių namas —
' $2,700. 5 kambarių cottage, 16 akro 
žemės, 16 bloko nuo karų linijos; vy
nuogių, vyšnių ir^g^ršių medžiai. Ga
radžius, elektra ,naujai dekoruota, 
kaina $4,850. $1,000 pinigais, kitus 
kaip rendą. 2 augštų naujas mūrinis 

, . i namas — G-6 kambarius,' šiltas van-
duo, elektra, gasas, modemiškas, 16 
___ j nU0 ]injjog i_ $11,200. 
$1,500 pinigais, likusius kaip rendą. 
Atsišaukit pas Wm. D. Murdock & 
Co. pasimatykit su J. N. Zewert, 
4400 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI DVIEJŲ IR PUSĖ 
augšto mūrinis namas; krautuvė ir 
flatas. Priežastis pardavimo išdali
nimas turto. #

3249 S. Halsted St. 
no 6 vai. vakare 

Phone Yards 5693

PARDAVIMUI saliunas, vi
sokių tautų kolonijoj, prie dide
lių dirbtuvių; biznis 20 metų 
senas.

1458 W. 15th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 
bai geroj vietoj, lietuvių apgyventoj, 
biznis nuo seniai išdirbtas. Kartu su 
saliunu parsiduoda ir karas, parduo
du arba išmainau ant namo.

Kreipkitės:
4558 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI saliunas, visokių 
tautų apgyventoj apielinkėj, biznis iš
dirbtas. Proga padaryti pinigo 
mažu kapitalu pradėjus šį biznį.

Atsišaukite tuoj.
158 E. Kensington Avė. 

Kensington, 111.

NAMAI-ŽEME.

su

PENKI AKRAI žemės prie 
.04 St., Southwest,. už miesto Ii- 
ii jos. Be mibsto taksų. Augi- 
la bitis, uogas, daržoves ir viš- 
as. Turtingas juodžemis, čia 
tatosi miestas. Tuojau čia bus 
šdalyta į sub&vizijas, taip kaip 
8 miesto lotai. $2,500 — 1,300.

Ne agentai.! Telefonuokit sa
lininkui W. H. Dahrnę, šiaip 
Ienomis Harrison 1136, subato
lis po piet it fiedčliomis Raven- 
wood 9595, ’

BARŲENAS
Už pusę kąinos parsiduoda farma 

udlngton, Mich. Labai gera žemė, 
budinkai, 10 akrų sadno greiausių 

’uktų; 12 akrų gero miško ir netoli 
viejų miestų ir geležinkelių stotis.
5 karvės, arkliai, kiaulės ir daug 
Štų. Taipgi geriausia mašinerija 
kiti įrengimai. Taipg forničia! 

ra augštos rųšies.
Parduosiu uz pusę kanos arba mai- 

psiu ant namo ar buččrnės arba ko
to kito biznio. Jei kas pinigų ne- 
tri ,tai mes palauksim. Atsišaukit 
loj. 5619 S. Uncoln St.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS, 
flatų po 5 kambarius; elektra, ga- 
s, vanos, cementuotas baizmentas. 
amas randasi Brighton Parke. Sa
ntakas eina J biznį, parduosiu pigiai.

4825 So. Artesian Avė.
KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS 

2 flatų naujas mūrinis namas su 
sais intalsymais ,garu apšildomas, 
irsiduoda labai pigai, arba išsmaino 
it mažo namo ar eni kokio biznio, 
amas randasi Roaeland, III. labai 
•ažioj vietoj.

C. P. SUROMSKI CO.
46 So. Halsted St., Chicago, III.
PARDAVIMUI FARMA 80 AKRŲ 

’aylor County, Wisconsin. 29 akrai 
riamos žemės, 20 akrų ganyklos ir 
1 akras miško. Budinkai yra seni, 
>et yra 18,000 pėdų lentų statymui 
auių budinkų. 2 arkliai, 7 karvės, 

didele pjovimui mašina, 30 vištų. 
risos farmų mašinos. 150 kordų 
laikų pečiui ir daug mažesnių daly- 
ų. Kaina prienama. Delei plates- 
ių informacijų ateikite arba rašykite 

WM. GRTNKIEWICH 
141 N. Ridgeland Avė.

Oak Park, III.
Mane galima matyt nedė’ioj visą 

iena, o Šiaip vakarais nuo 5 vai.
EXTRA BARGENAS 

Pardavimui naujas mūrinis namas 
4 krautuvės ir 5 pragyvenimai. Ga- 
gp, bamė, vertės $35.000. Turi būt 
irduotas greitai tik už $27.000, įmo- 
it reikia $8,000, likusius kaip ren- 
i išmokėt.

W. WAISHWELL, 
Av.i & Lake- St., Melrose Park. III.

PARDAVIMUI NAMAS COTTA- 
ge, 4 kambarių, augštas skiepas. Vis- 
kas »^oanrniškaj įrengta, 
dė dėl vištų, 
ninkas.

4202 S.

Puiki šan-
Gražioj vietoj. Savi-

Washtenaw Avė.

PRANEŠIMAS EXTRA
Kas turit pardavirtiui nam-us ir no

rit greitu laiku parduot, tai mes par
duodam. Kas nori parduot bučernę, 
grosernę, lotus, farmas arba mainyti 
į namus, tai mes išmainysim arba 
parduosim. Išmainom narnos ant 
didesnių arba ant mažesnių. Atsišau
kite arba rašykite. M. Abramovvicz, 
2015 So. Robey St., Chicago, 111.

PARDAVIMUI trijų augštų, 
18 kambarių namas.

1705 S. Peoria St.
Phone Kildare 8405.

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St.

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertos, 

taipgi mainome farmas ant miesto 
praperčių ir mainome visokius biz
nius ant namu, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrime 
visose dalyse miesto. Apsaugotame 
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
dus. Taipgi iMsiuriname gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komannijose. Klauskite K. 
J. Filipovich, arba W. Eringis.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ SU 
kambariais užpakalyj. Didelis flatas 
viršui, šiltu vandeniu šildoma. Por
ėtas . užpakalyj. Elektra, gasas, 
skalbyklos. Užpakaly cottage, 6 
kambarių, cementinis skiepas.

2742 W. 38 St.

DVIEJŲ FLATŲ NAMAS, ELEK- 
tra, gazas, karštu vandeniu šildoma, 
7 pėdų augščio sklenas, porčiai, lo
tas. Muro garadžius 3 automobi
liams. Elektra, vanduo. 2744 W. 38 
St. Kreipkitės prie A. Tičkus, 2743 
W 37 PI.

MORT6ECIAl -PASKOLOS

PARDAVIMUI bungalow, 
$2000 cash, 2 lotai, 25x125, elek
tra, vanduo name, savininką ga
lit matyt nedėlioj, 11015 S. Ked- 
zie Av. Phone Midway 0702.

PARDAVIMUI 24 kambarių 
medinis namas; gasas ir toile- 
tai; lotas 28 7/12x147 pėdos. 
Bargenas $3,600. Rendos $865 
Savininkas 832 W. 37th St.

MAINOME, PARDUODAME 
namus, farmas, hučernes, automobi
lius ir kitokius biznius. Turime na
mų didžiausiame pasirinkime. Taip
gi, padarom visokius kontraktus, 
egzaminavo jam, apstraktus ir kito
kius dalykus. Pas mus pigiausis ir 
toisingiausis patarnavimai. 
BRIDGEPORT REAL ĖSTATE 

808 Y^est 38rd Place 
arti Halsted St.

Telephone Boulevard 1550 
Ofiso vai. nuo 9 iki 9 vai. vakare 

kasdieną.

Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 67o 

išmokėti mėnesiniais mokos- 
Perkame bondsus, notas ir

co

muro na-
22 flatai, 

šildoma, 
pigiai.

DVIEJŲ flatų mūrinis cotta
ge 4 ir 5 kambariai, gasas ir 
oiletai. Rendos $34. Kaina 2300

PARDAVIMUI 4 augštų 
mas, 50x100, 2 kraut vės, 
cemento skiepas. Pečiais 
Našlė serga, parduos labai 
Mrs. Meissler, 1007-9 W. 14 St. Šau
kit savininkę po 4 vai. vakare. Phbne 
Canal 0745.

Didelis bargenas, Brighton 
Parke parsiduoda 2 aukštų mū
rinis namas. Cementuotas base- 
mentas ir sun parloriai. Rendos 
$75. Kaina $6,800. 736 W. 35 St.

Paklauskite J. Burke.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas prie Halsted arti 54 gatvės. 
Krautuve ir 2 flatai: maudynė, elek
tra, rasas, rendos $96 j mėnesį. Kai
na $6.500. Reikia tik $2.700 cash.

W. SCHWEMM. savininkas 
154 W. Randolph St.

Kampas La Salio St. Room 221

MOKYKLOS

Galite 
čiais. 
kontraktus.

LOUIS STERN & CO.,
5 North La Šalie Street, 
kampas Madison St. Tel. Main 4845

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

PARDAVIMUI lotas Įabai ge
roj vietoj ant Rockvvell gat. 65 
ir 66 gat. lotas 30x125 pčd. J. J. 
Jurchas, 4601 So. Paulina St.

»Tel. Boulevard 4497.

I PARDAVIMUI labai pigiai 
i naujas mūrinis namas. 4 pagy
venimų, rendos neša $114 į mėn. 
John Atkočaitis, 5100 Archer 
Avė. Tel. Lafayette 2014.

PARDAVIMUI NAMAS IR BU- 
černė ir grosernė, visi nauji pikčeriai 
ir visas naujas atakas, arba pusinin
ką. Turi mokėti angliškai gerai kal
bėti ir turi turėti gerą patyrimaą ant 
to darbo, 5744 S. Union Avė.,, arba 
išsimaino ant mažos propertės. 'Tele
fonas Wentworth 5218.

MODERNIŠKAS 3 FLATŲ MURI- 
nis namas ir skiepas; 7 metų senas; 
2 blokai iki lietuviškai bažnyčiai ir 
mokyklai. 
$8,000.

Kaina $12,000.
Kreipkitės nedėlioj, 

1010 Wabansia Avė., 
pirmas flatas.

Cach

PARDAVIMUI puikus namas kai
me, 20 mylių nuo vidurmiesčio. DL 
dėlė akmeninė rezidencija ir 10 akrų 
žemės. Verta $75,000, parduos už 
$35,000. Gera proga turtingesniems 
žmoniems. Namas prie kelio. \

Telefonuokit Yards 1929 arba atsi
šaukit.

4747 Bishop St.
Nuo 9 v. ryto ki 3 vai. po piet.

PARDAVIMUI Cottage Nprth 
West Sidėje, 116 augšto f raine, 6 kam
bariai, maudynė, 3 kambariai ant 
antrų lubų, pečiu šildoma, prie Wash- 
tenaw Avė., tarpe Fullerton ir Ix>gan 
Blvd. Kaina $4,000. Savininkas. 
Kreipties į Naujienas Box 5.

PARDAVIMUI 116 akro, gero juod
žemio, puiki vieta mažai vištų far- 
mai. 5 blokai nuo C. B. & Q. gele
žinkelio stoties. 33 min. važiavimo 
iš vidurmiesčio, kelionė mažiau negu 
10c. $200 pinigais, kitus išmokėji
mais. “Naujienos” Box 4.

PARDAVIMUI didelis 50 pėdų to
tas Congress Parke — $100 pinigais, 
kitus po $10 mėnesiui. Rašykit prie 
Oliver Salinger & Co. 628 First Na
tional Bank Bldg. arba pasimatykit 
su Mr. Frank, musų skyriaus ofise, 
1315 W. 18 St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
po 6 kambarius, yra visi moderniški 
narankumai: skiepas, elektra, gasas 
ir tt. Tningi 4-rių kambarių kattž. 
Kaina $6900.

Atsišaukite nas savininka.
3828 So. Wallace St.

PARDAVIMUI kampinis bizniavus 
namas. Viena krautvė ir 2 pagyveni
mai, elektros šviesa, furnice heat. 
Kaina $9500 be biznio su bizniu' 
$11.000. Rendos į mėnesį neša $110.

2259 W. Park Avė. , 
kampas Oakley Blvd.

Phone West 3070

PULLMAN
Turiu 2 naujus mūrinius namus, po 

šešis pagyvenimus kiekvienas. Garo 
šiluma. Vilkas pagal paskutinę ma
dą. Parduosiu pigiai; arba priimsiu 
mažesnius namus, kaipo dalį įmokė- 
jimo. Klauskite savininko.

117 N. Dearborn St.
Room 711

Designiftg, kirpimo, litavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų

Musų sistema yra geriausia. Čia 
mokiname atskiruose depai*tamentuo- 
sp pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinanti? į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

. SCHOOU
190 N. ST^TE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 5-5 kamabrių; elektra, gasas, ge
rame stovyj. Kaina $3,700. Rankpi- 
ningių $500, kitus mėnesiniais išmo
kėjimais. Galima matyt nuo 4 iki 
7 v. v. kasdien. 1

3722 Union Avė.
NEGIRDĖTA PROGA

3jų flatų po 6 kambarius mūrinis 
namas, parsiduoda už pusę kainos, 
arba mainysiu ant bučernės, arba pri
imsiu lotus už pirmą įmokėjimą. Tas 
namas turbut parduotas arba iš
mainytas j trumpą laiką.

G. P. SUROMSKI CO.
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 3augštų frame namas 

už $3000.00, krautuvė iš fronto ir du 
flatai po 4 kambarius. Elektra, ga- 
sas. Užpakaly namo Cottage ir 
bamė.

1627 So. Morgan St. 
netoli 18 St.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas, 2-jų pagyvenimų po 4 
kambarius. Elektros Šviesa, maudy
nės, aukštas cimentųotas skiepas ir 
viskas įtaisyta pagal naujausios ma
dos. Parduosiu ant labai lengvų 
išlygų, arba mainysiu ant loto, auto
mobilio, arba kokio biznio. F. J. Szo- 
met, 4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI MŪRINIS NA- 
mas ir lotas didumo 37x125 prie 2034 
Ruble St., beveik paaukausime už 
$4500.00. Delei platesnių informaci
jų atsišaukit.

1702 So. Halsted St.

FARMOS! FARMOS!
Didžiojoj Lietuvių Ūkininkų kolo

nijoj turiu 108 farmas pardavimui, su 
budingais, gyvuliais, padarais ir ap
sėtas laukais. Geriausios žemės pri
einančios prie ežerų, upių ir upelių.

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1 Box 17, Fountain, Mieli.

NEPRALEISKIT ŠIO BARGENO, 
bo savininkas išvažiuoia ant ūkės, 
nupirkti gerą namą už pusę kainos, 
kiek vertas ii* su mažai pinigų. Atei-^ 
kito po 5 valandos vakare arba ne-' 
dėlioję, 920 W. 34 St., Imas flatas iš 
fomto.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-les E. Kazlauskaitės 
Lietuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evelyn Academy of
Gown Designing

Room 1581 Kimball Hali Bldg.
25 E. Jackson Blvd. 

Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliškos Ir notuviškos 

kalbą, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typewritlng, pirklrbos tei
sių, Suvienytą Valstijų istorijos, abel- 
nos Istorijos, geografijos, politikinšs 
ekonomijos, piliMystSs, dailiarašye- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo S ryto iki 
4 valandai po pietą. Vakarais nuo 0 
Ud 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST^ CHICAGO.

LEVESKIO MOKYKLA
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbu; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

8454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.




