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Nesulaukia Lenku atsakymo
Vėl grūmoja Vokietijai

Talkininkai nesusitaiko apie Rusija

“Dingusi” Lenkijos nota
Lietuva nesulaukia Lenkijos at

sakymo, kuris skelbiamas už- 
sieno spaudoj. Neatsako ir į 
paklausimą į tą notą.

WASHINGTON, bal. 12 d. 
(Elta) — Į Lietuvos pasiūlymą 
Lenkijai atiduoti Vilniaus gin
čą spręsti Tarptautiniam teis^ 
mui Lietuvos vyriausybė iki 
šiolei nėra gavusi iš Lenkijos 
oficialinio atsakymo. Tuo tar
pu kaip Vokietijos ir paskui ki
tų šalių spaudoje buvo trlpęs 
Lenkijos atsakymo turinys.

Lietuvos 
mėn 13.
tusi Lenkų Vyriausybei kitą 
notą, klausdama, ar gandas, 
kad Lenkijos nota buvo siųsta 
Lietuvai kaipo atsakymas į va- 
vario 20* d. notą, atsako tikry
bei. 1

Bet ir į šitą notą atsakymo 
nesulaukta. .

Vyriausybė kovo 
d. buvo pasiun-

Talkininkai grūmoja 
Vokietijai

Turi išpildyti visus talkininkų 
reikalavimus, nes kitaip bus 
baudžiama.

PARYŽIUS, bal. 14. — Kon
tribucijos* komisija vakar pri
ėmė tekstą notos Vokietijai, 
pranešančios, kad bal. 21 d. ko
misijos nuosprendžiai apie Vo 
kieti jos mokėjimą iki gegužės 
31 d. turi būti pilnai išpildyti 
ir kad jei Vokietija nepadarys 
reikiamų priemanių sutvarky
ti savo finansus, komisija ge
gužės 31 d. bus priversta uždė
ti ant Vokietijos pabaudą (“pa
bauda” gi yra užėmimas dau
giau Vokietijos žemių).

Ši nota yra atsakymu į kanc
lerio Wirth memorandumą, 
kuriuo Vokieija atsisakė išpil
dyti talkininkų reikalavimus, 
kaipo negalimus.

Nota sako, kad komisija ma
no, jog Vokietija nededa pil
nų finansinių pastangų ir rei
kalauja, kad butų įvesta aš
tresnė finansiė kontrole. Bet 
kariu komisija tvirtina, kad ji 
nenorinti maišytis Į vidurinius 
Vckietijos reikalus ir į šalies 
valdymą.

Patįs talkininkai nesusi 
taiko apie Rusiją

Italija ir , Anglija reikalauja 
švelnesnių sąlygų. Pritaria, 
atlyginimui puolimų nuosto
lių.

GENOA, bal. 14. — Didelis 
skiriamas pačių talkininkų 
nuomonėse linkui Rusijos pa
sireiškė šiandie Anglijos, Fran
ci jos, Italijos ir Belgijos dele
gacijų galvų susirinkime.

Italijos delegacija vėliau pa
tvirtino žinią, kad talkininkų

Velykų dienoj Naujienų 
ofisas ir skyriai bus užda
ryti viešą dieną.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entored as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III., 

under the Act of March 8, 1879.

Chicago, III., Subata, Balandžio-April 15 d., 1922
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Lietuvos žiniosEksplozija arti Ghicagos
T TĮSIEMS NAUJIENŲ Skaity-
V tojams, Rėmėjams, Benaradar- 

biams ir Draugams Linkime Linksmu j
I Pavasario Švenčiu- VĖL YKU

1 užmučtas, 3 v prapuolė gasoli- 
no eksplozijoj Whitinge. Iš Vilniaus dietuviij 

* gyvenimoCHICAGO. — Vakar, ryte, 
Whiting, Ind., netoli Chicagos, 
ištikro smarti eksploziją. Tai 
eksplodavo dideli Standard Oil 
Co. gąsdino kubilai. Viso buvo 
trį's eksplozijos ir jose sunai
kinta 12 gasolino kubilų. Nuo
stoliai siekia $500,000.

Iš žmonių laike eksplozijos 
žuvo vienas darbininkas, trįs 
prapuolė ir galbūt yra žuvę ir 
du liko sunkiai, o gal ir mir
tinai sužeisti.

Eksplozija pasidarė delei kį- 
lusio gaisro.

Metai atgal panaši eksplozi
ja sunaikino dalį tų pačių gaso 
valyklų. Joj tada žuvo 4 dar
bininkai.

! WASHINiGT0N, bal. 16. — 
Prieš senato švietimo ir darbo 
komitetą, kuris tyrinėja Sibe
rijos skerdiko gen. Semionovo 
veikimą ir jo atvažiavimą į 
Jungt. Valstijas, liudijimuose 
vakar tapo įtraukta ir Japoni

ja- . 1

Liudijimai rodė, kad Japoni
ja finansavo gen. Semionovo 
govėdų veikimą, kurios plėšė 
ir skerdė Siberijos gyventojus 
ir darė net puolimus ant ame
rikiečių.

Buvo užminta, kad tik pagel
ba Japonijos įtakos Semiono- 
vui ir pasisekė įvažiuoti į Jungt. 
Valstijas, nors prieš jo įsileidi
mą Amerikos konsulai, immi
gracijos, valdininkai ir Ameri
kos legionas protestavo. Ti
kimasi, jog bus pilnai įrodyta,

ekspertų paduotasis apie Rusi- 
I ją raportas anaiptol nėra pa

tvirtintas visų talkininkų. Ita
lijos ekspertai atmetė tokį ra- 

4x>rtą, kuris jei liktų įvykintas, 
gali tik pažeminti Rusiją.

Sakoma, kati susirinkime 
Lloyd George pritarė pasiūly
mui, kad butų atlyginti! Rusi
jai nuostolius, 
laikė laike įvairių okupacijų ir 
poulimi^ ant sovietų valdžios.

Sakoma, kad Anglija ir Ita
lija ragino priimti tokią teis
minę ir legallinę sistemą Rusi
joje, kuri jos nežemintų ir ne
daryti; ją talkininkų kolonija, 
bet tik kad ta sistema pagelbė-|kad Japonijos duotiems Semio- 
<ų Rusijai įeiti į kitų valstybių | novu i pinigams baigianties Se- 
draugiją. Be to, svarbiausia, 
reikia vengti ^pavojaus pasi
traukimo Rusijos iš konferen
cijos, kada tiesa yra ne talki
ninkų, bet (Rusijos pusėje. To
dėl nieko nereikia daryti, kas 
žemintų Rusiją ir pastatytų ją 

priežiūra kitų valstybių.
Francija, žinoma, visam tam 

priešinosi. O ją rėme Belg.- 
ja-

Francija visai nenori atsisto
ti užpakalyj, bet norinti “teisės 
gyventi” ir todėl — visus val
dyti. Ji todėl nenorinti nusi
ginkluoti, bet norinti dirbti ir 
esą reikia žiūrėti į Francijois 
darbus, o ne įjos žodžius. To
kį maždaug pareiškimą davė 
Franci jos delegacijos galva 
Barthou Amerikos ir Anglijos 
laikrašt in i ūkams.

Rusijos delegatas Rakovski j 
pasiūlė finansų komisijai su
manymą, kad aukso perviršis' 
butų padalintas tarp visų bėd- 
nesnių šalių pagal gyventojų 
daugumą. Tuo bu du Rusija 
daugiau už visas kitas šalis 
gautų aukso. Jis ypač tankiai 
minėjo Amerikos auksą. To- 
kig pasiūlymas iššaukė nemažai 
juoko, ypač kad jis paeina iš 
Rusijos, kuri dar visai nesenai 
siekėsi visai panaikinti pinigus.1

kuriuos ji ap-

Turkai pradeda ofensivą 
prieš graikus

ATHENAI, bal. 14.
Šarnyruos pranešama, kad Tur
kijos nacionalistai pradėjo 
ofensivą prieš graikus didžiu
moj Anatolijos fronto. Graikų 
štabas skelbia, kad turkų ata
kos liko atmuštos su dideliais 
nuostoliais.

Sakoma;, kad Graikijos kata
likai Smymoje pasiuntė popie
žiui prašymą tarpininkauti į- 
vvkinime taikos.

(Nesenai buvo pranešta, 
Graikija ir Turkija priėmė 
kininkų pasiūlytą mūšių 
baubą, pasitikdamos teisę 
tis atskiruose dalykuose).

kad 
ta'l- 
pa- 
tar-

mionovas pagelba Japonijos at
vyko į Jungt. Valstijas gauti 
čia daugiau pinigų, vedimui sa
vo kruvinos kampanijos.

Šituos visus įrodymus davė 
buvęs anglų oficierius Siberi 
joje, kapt. Earle iš St. Paul 
Minn. 

I t
Semionovo advokatas prizą 

dėjo atgabenti patį Semionovą, 
į jei jam pasiseks išeiti iš kalė
jimo New Yorke. Semionovas 
ten dabar sėdi kalėjime,'negau
damas kas užstatytų už jį $25,- 
000 kaucijos.

Pulk. Moi*row vėl buvo pa^ 
šauktas liudyti ir buvo paklaus
tas kaip Amerikos ir talkinin
kų oficieriai žiurėjo j Semio
novą. Į tai Morrow atsakė:

“Mes skaitėm Semionovą ię 
jo oficieriu's kaipo gaveda 
doriausių žmogžudžių ir plėši
kų. Ir tokiu jis buvo skaitomas 
visoj talkininkų Taikomoj teri
torijoj”.

“Iš ko jis pasilaikė?” pakalu- 
sė senatorius Borah.

“Vien plėšimais”, atsakė Mor- 
row. “Jo šarvuotus traukinius 
visuomet lydėjo tavoriniai trau
kiniai, kurie surinkdavo grobį 
ir gabendavo į jo buveinę Či
toje.”

Buvo taipjau liudijimų, kad 
Semjonovos pasigriebdavo ir 
kankindavo amerikiečius, jei 
tie nesutikdavo atiduoti jam 
gabenamų amerikiečiams reik
menų.

Niekas tiek negalėjo pasitar
nauti Japonijos tikslams pasi
griebti Siberiją, kai]) Semiono
vas, kuris žudydamas ramius 
gyventojus ir versdamas ap
leisti juos savo namus ir 
bėgti iš Siberijos, rengė kelią 
ir vietą “ramiam” Japonijos 
“piliečių” besiveržimui Siberi
jos giluanon. Todėl Japonija 
taip jį rėmė ir vis dar tebere
mia. •

3 VAIKAI ŽUVO UŽGRIUVUS 
URVUI.

Lietuvių gimnazijos vargai.

Genoa konferencijoj

Italijos premieras Facta, gal
vai Italijos delegacijos ir pir
mininkas Genoa, Italijoj, laiko
mos dabar internacionalinės 
ekonominės ir finansinės kon- 
ferenėijos.
.■UI'JI J . JMLJ__ L-1

Japonijos grobimas 
Siberijos

Pasigriebė dideles koncesijas ir 
privertė Čitą pasiduoti.

Airiai neįstengia susi
taikinti

Ir respublikonai pripažįsta, kad 
civilinas karas darosi neiš
vengtinas.

Nepaleidžia Semionovo
NEW YORK, bal. 14. —Gen. 

Semionovos neranda kas norė
tų už jį užstatyti $25,000 kau
cijos ir yna priverstas sėdėti 
kalėjime. Jo advokatai kreipė
si į teismą, kad tasis jį paliuo- 
suo|ų, nes jis yra areštuotas 
sulig civiliniu varantu, bet teis
mas atsisakė tai padaryti. Da
bar jie ketina kreiptis į apelia
cijos teismą, bet kol galima bus 
padaryti, Sįemionovas turės pa
silikti kalėjime.

TOPEKA, bąli. 14. — Trys 
vaikai, visi 12 m. amžiaus, žu
vo, užgriuvus urvui, kurį jie* 
buvo išsikasę ir kuriame jie 
buvo susirinkę. Jų lavonus vė
liau atkasė jų šuo.

WASHINGTON, bal. 11. — 
Audros debesįs renkasi virš ke
turių valstybių sutarties. Į vie
ną dieną atėjo dvi žinios, ku
rios visai nerodo draugingumo 
tolimųjų rytų sentikiuose.

Senato komiteto tyrinėjimuo
se apie įvažiavimą Semionovo 
surasta, kad pėdsakai veda prie 
Japonijos.

Kita žinia yra iš Tokio, kad Ja
ponijos valdžiai pasisekė pri
versti Tolimųjų Rytų respubli
ką priimti Japonijos ultimatu
mą Dairen konferencijoje. Mu
sų ^valstybės departamentas sa
kosi neturįs “Oficialinio patvir
tinimo”, bet Japonijos cenzo
rius nematė reikalo neišleisti ir 
slėpti tą žinią.
' Japonijos valdžia privertė 

viskame nusileisti Čitos valdžią, 
taip kad Japonija dabar jau 
tvirtai stovi Siberi j oje.

Tolimųjų 'Rytų respublika 
buvo priversta pripažinti, kad1 
Japonija turi lygias teises prie 
Amūro upės. Tai toks Čitos 
atsižadėjimas suvereniteto ir 
nepriklausomybės, kuris ati
tiktų Anglijos lygybei prie Mis- 
sissippi upės. Vladivostoko 
fortifikacijos turės būti panai
kintos — tai kitas žingsnis pa
statyti Siberiją į Korėjos stovį. 
Muitai bus nustatyti bendros, 
ja]>onų ir čitiečių komisijos. 
Tos koncesijos, kurias Japoni
ja prisigriebė laike okupacijos, 
yra legalizuojamos sutartimi.

i .. T
PINIGŲ KURSAS

Amerikos eksportas didėja.

WASHINGTON, bal. 14. — 
Jungt. Valstijų eksportas kovo 
mėn. siclkė $332,000,000. Dar 
pirmą kartą toks didelis- eks
portas buvo po 1914 m.

Importas kovo m. siekė S9/ 
000,000—didžiausias niff) gruo
džio 1921 m.

I I I  .............................d

Vakar, bal. 14 d., užsineio .pini
gu kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos* pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.42 
Austrijos 100 kronų ----.------  IHc
Belgijos 100 frankų ..........   $8.60
Danijos 100 frankų ........... $21.30
Finų 1OO markių ....................  $1.88
Francijos 100 frankų ............... $9.28
Italijos 100 lirų ................... $5.47
Lietuvos 100 auksinų ............... 34c
I^enkų 100 markių ................ 2%c
Norvegų 100 kronų ........... $18.68
Olandų 100 guldenų ........... $37 94
Švedų 100 guldSnų ...... .,..*...... $26.05
šveicarų 100 markiu ........... $19.44
Vokietijos 100 markių ........... 34c

DUBLINAS, bal. 14. — šian
die Dubline įvyko Arthur Grif- 
fith, Michael Coli ims ir De Va
lerą su Burgha konferencija, 
kurią sušaukė Dublino arci- 
vyskupas ir lordas mayoras.

Posėdis užsibaigė be jokio 
susitarimo ir konferencija už
sidarė ilki serėdos. - •

Nlesusitaikimas įvyko apie 
balsavimus. Buvo pasiūlyta 
padaryti naują balsuotojų re
gistraciją ir įtraukti visus bal
suotojus', vyrus ir moteris, kd- 
rie yra sulaukę 21 m. amžiaus. 
Cdllins tam pasipriešino, ka
dangi dėl naujos registracijos 
rinktinius .prisieitų atidėti dar 
keliems mėnesiams. Delei to 
konferencija ir paįro.

Bet sakoma, kad nežiūrint 
kokios nė butų konferencijos 
pasekmės, ji turi mažos svar
bos, kadangi armija yra paša
linusi De Valerą ir Burghą ir 
jų susitarimų armija nepaisys.

Respublikonų armijos ko- 
mandutojai gi yra nutarę ne
prileisti jokių rinkimų. Net pa
tįs respublikonai prisipažįsta, 
kad civilinis kara Airijoje da
rosi neišvengtinas. Vis daugiau 
respublikonų kareivių pribuna 
į miestą ir jie maršuoia gatvė
mis pilnai apsiginklavę.

-----------  - U............. ................-■ ------------ -'-r

Airijos maištininkai už
griebė Dublino teismabutį

BELFAST, bal. 14. —Iš Dub
lino pranešama, kad 250 Airijos 
respublikonų armijos maišti
ninkų, įsakymais respublikonų 
armijos tarybos, pereitą naktį 
užgriebė Four Courts teisma
butį Dubline. Respublikonai 
pasidarysią ten savo vyriausią 
raštinę. Jie užbarikadavo lan
gus smilčių maišais ir knygo
mis, tuoj a us užgriebė šalę esan
tį viešbutį.

šįryt stiprios savayvaldinin- 
kų spėkos šarvuotame automo- 
biliuje atvyko į Sligo ir užėmė 
kalėjimą. Vėliau respublikonų 
kareiviai paėmė pirmiau kariuo
menės vartotą viešbutį, miesto 
saflę, gildijų salę ir paštą.

Respublikonų armijos ko- 
manduotojas O’Connor sako, 
kąd užgriebimas teismabučio 
Dubline <lar nesanti pradžia re
voliucijos. Jie norėję tik vie
tos raštinei, nes senoji vieta pa
sidariusi ankšta ir todėl jie ne- 
sprendę, kad teismabuty jiems 
busią geriau ir erdviau.

Laukiama didelių sumišimų 
Belfaste, kur keturi konstabe- 
liai liko pašauti sinn feinerių 
distrikte. Ten buvo ir dau- 
giau šaudimos. Du protesto- 
nai ir vienas katalikas liko nu
šauti.

PIACERVILILE, Gal., b. 13. 
'—‘Katė tapo palaidota sniego 
nualinkime. Kada atkasta ją 
po 38 dienų, ją rasta dar gyvą.

5 ŽMONĖS PRIGĖRĖ.

WASHINGTON, bal. 14. — 
žmones, Wm. Lawrencc pati 

ir keturi jos vaikai prigėrė 
Potomac upėje apvirtus val
čiai. Pats *Lawrence ir jo vy
riausias sūnūs išsigelbėjo.

r;

BEARDlSTOWN, III., b. 15.— 
Pakilus IHlinois upžėj ir už
liejus didesnę pusę miesto virš 
6,000 gyventojų a t įsidūrė be 
pastogės,ir turi gyventi šėtrose 
laukuose. Daugelis kitų gyve
na tik antrame augšte, o dar 
kiti bėga į kitus miestus.

GRANITE CITY, 11., b. 14.— 
Po persiašaudhno pašto inspek
toriams pasisekė suimti du plė
šikus, kurie buvo šiandie išplė
šę $100,000 pinigų pašto siun
tinį, kada jis buvo nuo trau
kinio gabenamas į paštą. Siun
tinis atgautas.

Švenčionys. Lenkų vyriausy
bė toliaus trukdo Švenčionių 
lietuvių gimnazijos mokslą. 
Lietuviams neprisiėmus lenko 
direktoriaus, spiriama prisiimti 
jųjų kunigas RadzinSkias, lietu
viškai kalbąs, bet ne lietuvių 
kandidatas. Gen. Mokšeckis, 
kuris perėmė iš Meištavičiaus 
valdžią, žada pats rišti gimna
zijos klausimą. Vyresniųjų 
klasių mokiniai buvo priversti 
važiuoti Vilniaus lietuvių gim
nazijom mokslą tęstų, nors ta
tai jiems daug brangiau apsei- 
na negu Švenčionyse begyve
nant. Gyvena susikimšę ir be 
jų prikimštuose, nuo rudens 
pogromo užsilikusiuose lietu
vių bendarbučiuose.
Lietuvių mokyklos Vinijoje.

Švenčionių aps. veikia 60 lie
tuvių 
kyklų 
aps.
joms 
neduodama leidimo mokyk
loms veikti ir mokytojams mo
kyti, suiminėdama mokytojus, 
išvarin'ėdama tuos per demar
kacijos linę, pagriebdama mo
kyklų turtą ir 1.1. Be viešų mo
kyklų veikia dar daugybė slap
tų kaip caro laikais

mokyklų, he to, yra mo- 
Lydos, Ašmenes, Trakų 
Lenkų vyriausybė netik 
nepadeda, bet ir trukdo, 

leidimo

BIRMINGHAM, Ala., b. 13.— 
P. II. I)c Bardelnen, kurį nese
nai goveda buvo pastvėrusi ir 
nuplakusi, dabar patraukė teis
man 2 to miesto gyventoju, ku
riuos pažino dalyvavusius puo
lime ir reikalauja iš jų $250,- 
000 atlyginimo.

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 atsiekta. 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 kurią 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, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
Korespondentu didžiausio Lietuvos bąnko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

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

3210 So. Halsted St., Chicago, BĮ.
Town of Lake Skyrius

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

4138 Archer Avė., i z Chicago, III.

West Pullmano Skyrius
523 West 120th St., West Pullman, UI.

Roselando Skyrius
233 East 115th St., Roseland, UI.
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JĄ-

Ė KONCERTAS A. P. KVEDERO
J Utarninkc, Balandžio (April) 18,1922 m.

AMERICAN BOĘEMIAN HALL
1438 W. 18th St.

Pirmu kartu Chicagoj. Programas bus vienas iš turtingiausių. 
Dalyvauja žvaigždė MARIJONA RAKAUSKAITĖ,, Julia širvąitė, 
Sophia Juškaitė ir eilė kitų.

Pradžia 8:15 vai. vak. Kviečia Komitetas.

Velyktj Vakaras
Rengia

LAISVOS JAUNUOMENĖS VYRŲ 
CHORAS

Nedėlioj, Balandžio 16 d., 1922
MELDAŽIO SVET. 

2242 W. 23rd PI.
Bus sulošta vieno yęik^mo komedija. Šalaputris.

Taipgi dainuos geriausi chorai ir solistai.

Pradžia 7 vai. vak., įžanga 75c. ir 50.

Gerbiamąją publiką užkviečiame ant šio Velykų 
vakaro kuoskaitlingiausia atsilankyti. Juokų ir gra
žumų bus lig valiai. Šalaputris tai viena juokingiau
sia komedija, o apart juokų pasiklausysit gražių 
dainelių. *

Po viskam smagus šokiai prie geros muzikos. 
Kviečia Komitetas.

..-............ 1
DIDIKIS TEATRAS

DEL
B ĘDARBIŲ

“Nepasiektas tikslas” arba Kolčako gyvenimas.
Tragedija 4 aktų 7 atidengimų iš paskutinių Rusijos nuotikių, 

laike Kolčako viešpatavimo.
Atsibus pirmą seredą po Velykų,

19 d. Balandžio-April, 1922
C. S. P. S. Svetainėje, 1126 VV. 18th Str., Chjcago

Pradžia 8-tą vai. vakare. Įžanga 15c ypatai.
Rengia A. L. D. L. D. Pirmo Apskričio Teatrališkas Ratelis, kad 

duot progą ir bedarbiams pamatyti didelį teatrą. Nuoširdžiai kvie
čiame atsilankyti į Bedarbių vakarą. RENGIMO KOMITETAS. •

IŠTAKSAVIMAS

Viskas ant Išpardavimo
Akcijono užbaiga bus paskutinė 
diena Subatoje. Nepraleiskite 
progos, pirkite už savo kainą. 
Kiekvienas galite pirkti už jūsų 
pasulymą. Taipgi parsiduoda 
visi fixturiai-ir namų rakandai, 
galima gauti jr ruimą; ant ren- 
dos. 3 Victrolos ant pardavimo 
ir daugybė rekordų.

Peter Miller
t‘ *•,**'♦ /*

2128 W. 22nd St. ,
Visai prie Illington Teatro. x

t

PASIRINKIMAS
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 j kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, Iii. •'

(Apgarsinimas)

VAKARINIŲ VALSTIJŲ 
DARBUOTOJAMS.

Jau htvyko Amerikon ir 
kartiniu laiku su prakalbomis 
lankosi Rytinėse valstijoje Liet. 
Steigiamojo Seimo nariai: kap. 
Ladas Natkevičius St. Seimo ge
neralis sekretorius ir mok. Bo- 
lys žygelis, Lietuvos Mokytojų 
Profesinės Sąjungos pirminin
kas. Jiedu atstovauja Valstie
čių Sąjungų, Lietuvos Social-Dc- 
mokratų Liaudininkų Sąjungą. 
Lietuvos Jaunimo Sąjunga ir 
dar kelias kitas, svarbias Lietu
vos-įstaigas.

šie gerb. svečiai pasieks Chi- 
cagą tuojaus po Velykų. Chi- 
kagiečiai jiems rengia bankietą 
ir eilę prakalbų. Daugelis vei
kėjų iš įvairių kolipnijų jau at
sišaukė reikalaudami, kad 
jiems būt paskirta diena su- 
rcngt prakalbas; bet yra kelia
te kolonijų, kurios iki šiol dar 
neatsišaykė. 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
kirtų 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, 

3252 So. Halsted St.

da-

Paine Tablets
Skausmas prhšalinam-as, vartojant 
PAINO TABLETS: galvos skaudėji
mą, nugarkaulio, muskulų nusilpi
mo, rheumatizmo, neuralgijos ir nuo 
kitokių skausmų. Geriausias vaistas 
nuo šalčio ir influenzos: taipgi vid,u- 
rnj liuosavimą. Vienas, išbandymas 
pertikrins jus. Gaunamas yra visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus;
PAINO CHEMICAL CO.

1824* Wabansia Avė., 
Chicago, III.

$2 DOVANŲ $2
DABAR šitas 
didžiausias ir 
geriausias dak- . 
tariškas kny
gas parduodam, 
už $7.00. LY- 

l TIES MOKS- 
I LAS, tai pir- 
| mutine knyga, 
| kuri drįsd ai- 
į škiai pasakyti 
į ir atvirai (iliu

stracijomis) į- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir niote- 
rei žinoti apie 
savo lytį: — 
lyties organų 
i š s i v ystymą, 

• funkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterų reika
lus : gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą, jų ligas; 
meilės ir sei
mo s visokius 
sekretus. Gra- 

: labai daug pa- 
$7.0 0. (2)

tai knyga, kuri

žiai apdaryta; 
veikalų, kaina

SVEIKATA, nūn
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint ir geroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai jsigykit šitą knygą. 
Gražiui apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kai

nuoja $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norito kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
vieną iŠ šitų.- KAIP RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
APIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE
TUS; apd., $2. LIETUVIŲ 
PRATĖVIA1 MAŽOJOJ AZI
JOJ; a^d., $2. MEILe ir DAI
LĖ; apd., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit knygas ir siųskit jas I 
į Lietuvą! Jei mylit dąug skai
tyt, tai reikalaukit musų DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA
LOGO. Jei mylit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO.

Matote, kad mes visko turim; 
TIK PRISIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus ap nupinsim.

AL. MARGER8S 
2023 St. Paul Avė.

CHICAGO, ILL.
$2 DOVANŲ $2

Atvažiuoja iš
IETUV0S CHICAGON

Steigiamojo Seimo nariai , * , * • .

Kapitonas Ladas Natkevi
čius, St. Seimo generalis se
kretorius, garsaus “Geleži- 
nio Vilko” organizatorius.

“Jų žodžiai kaip 
žaibas trenkia į 
klausytoj^ šir
dis” — sako

pranešimai.
’K

Mokytojas Balys žygelis, / g 
Lietuvos Mokytojų Profesi
nės Sąjungos pirmininkas, 
Šaulių organizatorius.

Jiedu atstovauja Lietuvos Valstiečių Sąjungą, Lietuvos SociaDLiaudininkus
Demokratus ir kitas politines bei kultūrines organizacijas. Kad tinkamai sve- g 
čiuš pagerbti, su jais susipažinti ir išgirsti jų pirmus žodžius.

CHICAGOS LIETUVIAI
Am? L. Taut. Sandara, Lietuvių Politinis iždas, Chicagos Lietuvių Taryba ir 
kiti, ' ’; ‘Li# „ . • ■ • .

-5 y.rtuv ,» . • , ./P*

Rengia Svečiams Bankietą

Neri., Balandžio-April 23-čia
.Pradžia 5:30 vai. vakare

Morrison Hotely
Kampas Clark ir Madison gatvių.

< 4 h , ’ . i. > »• > e t

Tikietus pirkite Daktaro Zimanto ofise, 3252 So. Halsted St., Lietuvių aptie- 
kose ir pas Komiteto narius. -

. J. Z W

SVEČIAI KALBĖS SEKANČIOSE VIETOSE:
T0WN OF LAKE 

Utarninkc, Balandžio-April 25-tą 
, PEOPLES TEATRE, 

Ashland Avc ir 47-ta

BRIDGEPORTAS.
Panedėly, Balandžio-April 24-tą d. 

MILDOS TEATRE, 
32-ra ir Halsted St.

Abiejose vietose, be kalbėtojų, bus dar puikus muzikalis programas ir kruta 
mieji paveikslai. Kitos kolonijos tėmykite apgarsinimus ir plakatus.

SVEČIUS SUTIKTI KOMITETAS.

Velykinis Balius
Rengia

Bridgeporto Lietuvių Pol. ir Pašelpos Kliubo

Ned., Balandžio-Apr. 16, ’22
• MILDOS SVETAINĖJE,

' 3142 So. Halsted St.

Pradžia 7:00 vai. vakare.

Gerbiama visuomenė! Malonėkit atsilankyti 

ant šio vakaro, nes bus labai įvairus pamargi- 

nimai, kuriuos pamatysit ir pasilinksmysit prie 
puikios muzikos, o mes stengsimės visus už
ganėdinti. Su didžia padėka .

Užkviečia Br. L. P. ir P. Kliubo Komitetas.

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

mis. Taipgi 
tome visur.

stogdengių fireproof. Ir pleisteriui lentelių. Prigta-

Telephoųe Bevcrly 1279 ir 0397
1955 West 111 Street.* 

*........... ......................

NAUJA
Nauja knygylė, kuri turėtų būti 
kiekvieno lietuvio namuose yra 
išsiuntinėjama veltui. Išpildyk 
kuponų žemiu ir pasiųsk pas 
MANUFACTURERS PATENT CO 
520 FIFTH AVĖ., NEW YORK
Vardas ............................................
Adresas ...........................................

K. GUGIS
Advokatas
Miesto ofisai

127 N. Dearborn 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. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

L--------------------------------------------;

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 VV. 22nd St., kertė Leavitt 8t.
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 ar|ia parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Čiaus ant lengvų išlygų.

<--------- r—-------------- —--------- »

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 8899 

. J

MAURICE J. GOLAN
R^s. 1102 S. Ashland Blvd.

Seeley 3676 
v- ___________

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 812 W. 33 St., Chicago.
Tel. Yards 468r

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

' X S.;W. BA^ES 1
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
. Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halstęd St. 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
S—------------------- T----- - -----------/

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

Room 479
Tel. Main 2593

Vak. 1645 Wabansia Avė.
Tel. Haymarket 3869 

_____________ __________ __ _________J

JURGIS HRYNKEVIČIUS 
KRIAUČIUS

Vienas iš geriausių kriaučių ant 
North West Side, geriausis dar
bas ir prieinamiausios kainos. 
Ateikite persitikmti, arba rašyki; 

te ,mes ateisime į namus.
1504 W. Division St. Chicago, 111.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 . ; 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. ,

Dresės

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

American 
Dress

Lnstallinent Co.,
58-60 West 

Washington St.
Tel. Central 184<

Ashland
Jewelry
& Music

Store
Parduodame už 

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

Chicago, 111.



Subata, Balandžio 15, 1922 NAUJIENOS, ChTcago, M

r

Pinigai gatavi visuomet
Kada perkate BIRŽOJE parduoda

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

šie metai yra serų ir bonų kįlimo 
metai. 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 šėrų ir bo
nų pirkimą.

Surengiame pirkimą šėrų it 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 kok 
rus, PIRMA NEGU PIRKSIT 
klauskite musų, kiek jie ištikrųjų yra 
verti. Suteikiame dykai žinias apie 
įvairiausių šėrų 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.

Jeigu kas jums siūlytų kokius šė-
_______ _______ _ _______ pasi-

Velykų Pranešimas 
Lietuviams

Sveikiname su ateinančių Velykų švente 
daugelį lietuvių savo draugų ir kostume- 
rių, kurių biznis ir geros pasekmės plačiai 
išsiskleidė, kas atsiliepė ir į mus pasekmin
gu, kaipo banko augimu perfpereitą metų.

Tikriausis musų troškimas ir linkėjimas 
atgaivinimo jūsų vilties ir pasisekimo, ir 
kad einantis metas butų linksmesnis ir lai
mingesnis jums visiems.

Central Manufacturing 
’ District Bank

1112 West 35th Street
Bankas atdaras šiandien visų dienų iki 

aštuntai valandai.

(Apgarsinimas)

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON.

Didžiausis Ekskiuršinas iš 
Chicagos iki Kauno.

laivo 
2 pa- 
kurie 

Gali

Lietuvos Maisto Bendrovė 
rengia didžiausią Ekskiuršiną. 
Specialiai vagonai iš Chicagos į 
New York (vien dėl lietuvių). 
Iš New York birželio (June) 
13 d., 1922 ant didžiausio 
Aquitania iki Piliavos su 
lydovais iš pat Chicagos, 
patarnaus visoj kelionėj,
važiuoti moterys su vaikais, vai
kai- be tėvų, visiems bus suteik
tas patarnavimas iki pat vie
tos.

Tai bus linksma ir saugi ke
lionė į Lietuvą. Kurie norite 
saugią ir linksmą kelionę turėt, 
tai tuojaus užsisakykite vietą 
per Lietuvos Maisto 
10715 Michigan Avė. 
Illinois.

Kurie važiuos per
Maisto Bendrovę birželio 13 d., 
tai visas patarnavimas bus dy
kai.

Bendrovę
Chicago,

prie
Duo

hos-
Pa-

IIIIIIIIIIIIIIIHIHIIHHIIIIIIIIIIIIIUHHHCIIIŲ U I (I

rrmnnrc nrirnrr. ninna

VIENAS DOLERIS

Telefonai:

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

(r

VISKAS KO REIKIA, KAD GAVUS TAUPY
MO KNYGUTĘ ŠIO DIDELIO, GERAI ŽINO
MO BANKO. GRAŽIAUS’IS METALINIS BAN
KAS SKOLINIMAS TAMISTAI SU KIEKVIE
NA NAUJA KNYGELE. GALITE MATYT 
VARPO BANKUS ŠIO BANKO LANGUOSE.

n.irannnmn..-’W 
---------

MUSŲ NAUJAS SUTARIMAS GREITAM PI
NIGŲ PERSIUNTIMUI I LIETUVĄ YRA VIE
NU Išį GERIAUSIŲ AMERIKOJE. PINIGUS 
PASIUNČIAME TĄ PAČIĄ DIENA, KADA 
NUO TAMISTOS PRIIMAME.

PONAI GRISIUS, SEDEMKA IR 
MACIKAS, YKA sąjungoj su šiuo 

BANKU, KURIE LAUKIA 
KIEKVIENO LIETUVIO ATEINANT, O ATĖ
JĘ KLAUSKIT JŲ.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Telefonas Yards 1119-J

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. • •-» -1 <■—

Peoples Bank
Ant pat kampo 47-tos gatvės ir Ashland Avė.

Linksmų Velykų
Veli j am visiems musu fcostumeriams ir rėmėjams

Universal State Bank

Lietuvos

s

Chicago.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Aida Specialistas

m
ĮžmiihgnmniKuiignninnnj HHIHHHHIIllHHHItlHHlHIIIIIIIIIIIIIHIIIiimiiiiiiiiiimi

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, 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 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus.

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

DUKTĖ TURĖJO 
PAGELBĖT MOTINAI

Dabar gali viena atlikti 
namų darbų, kadangi Lydia 
E. Pinkham Vegetable Com- 
pound pagelbėjo jai.

Jasper, Minn. — “Mačiau laikraš
tyj apie Lydia E. Pinkham Vegetable 

Compound ir ėmiau 
jį, kadangi turė
jau neapsakomus 
skausmus vidu
riuose ir visame 
užpakalyje, kad ne 
galėjau savo dar
bo atlikti. Buvau 
mėginusi kitokias 
visokias gyduoles, 
bet jokia tiek ne
pagelbėjo, kiek jū
sų Vegetable Com

pound. Dabar galiu atlikti visą dar
bą viena, kuomet pirmiau turėjo duk
tė būt namieje ir tą padaryt. Dau
geliui savo draugių esu pasakiusi, 
kiek man pagelbėjo ii’ suteikiu leidi
mą panaudot šį mano liudijimą.” — 
Mrs. JESSE PETERSEN, Route 1, 
Jasper, Minn.

Tai nėra geresnio daikto, kaip iš
mėgint Lydia E. Pinkham Vegetabe 
Compound, kuris pagebėjo daugeliui 
moterų. Todėl, jei kenti iš vietos pa
ėjimą, nereguliariškumus, strėnų 
skaudėjimą, nerviškumą, arba eidama 
gyvenimo keitimąsi, visuomet atsi
minkit apie šia geriausią gyduole. 
Kiek pagelbėjo poniai Peterscn, tiek 
Ruli ir jums papfelbcti.

Vegetable Oompoun<i stovi ant nrti 
penkiasdešimts metų tarnystes fun
damento.

DIDŽIAUSIS - STIPRIAUSiS
Lietuvių Valstijinis Bankas Amerikoj

Oficiališkos atskaitos parodo kad METROPOLITAN STATE BANKAS pralenkė 
kitus Lietuvių bankus ir dabar yra DIDŽIAUSIAS BEI. STIPRIAUSIAS Lietuviškas 
Valstijinis Bankas Amerikoj.

VIS DIDYN AUGA
Pagalvok sau. Per tokį trumpą laiką — vos 10 savaičių virš 900 (devyni šimtai) 

naujų kostumerių užmezgė ryšius su šiuo STIPRIAUSIU, DIDŽIAUSIU IR Lietuviams 
parankiausiu ---- Pii-miitinin Lietuvišku Valstijiniu Banku Amerikoje.

Nuosavybės — property TAKSUS gali užmokėti šiame banke iki Gegužio 1-mos 
d. 1922. Taipgi čia geriausiai gali atlikti visas kitas bankiškas transakcijas.

CIT1ZENS STATE BANK
MELROSE PARK, ILLINOIS

(Bankas ant kampo) 
padek savo sutaupymą tvirtame 

VIETINIAME BANKE.
8% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankini* valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Suba
domi* nuo 8 ryto iki 1 po piet ir nuo 7 vakaro ild 9 vakaro.

JŪSŲ PASKUTINĖ 
PROGA.

Nieko nepaliksime, viskas turi 
būti parduota.

Mes esame tame biznyje dabarti
nėj vietoj per paskutinius 12 metų, 
bet kadangi mums randą pakėlė be
veik trigubai, 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 
kotai vertės $18, dabar už 
ir vaikinų siutai $22.50, 
$7.50. Kiti siutai ir kotai

Kotai nuo lietaus $10.00 
dabar $5.00.

Vaikų siutai ir overkotai 
mažiau negu mes mokėjome.

Vyrams darbinės ir šventadienės 
kelnės nuo $2.50 ir daugiau.

Vyrų ir vaikinų Mackinaws $10.00 
dabar $4.50.

Skrynios ir siutkeisai dabar už 
pirktą kainą.

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

Neužmirškit, kad mes išsikraustom 
1 d. gegužio. Todėl ateikit 
nes pirmutiniai pirkėjai turi 
pasirinkti.

Atdara kasdien iki 9 vai. 
Nedėldieniais iki 6 v. v.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St

ir vaikinų 
$5. Vyrų 
dabar už 
iki 
iki

$35.00.
$18.00,

dabar

E

KAIP PERKELTI PINIGUS LIETUVON
Metropolitan State Bankas siunčia pinigus Lietuvon auksinais arba doleriais ir iš

moka tikrais AMERIKONIŠKAIS DOLERIAIS jei siuntėjas taip reikalauja.

Metropolitan State Bank
Pirmutinis Ljetuvišk'as Valstijinis Bankas Amerikoje.

2201 W. 22nd kampas .Leavitt St
CHICAGO.

K ONTRAKTORIUS
Budavoju mūrinius ir medinius namus, o jeigu 
kas norėtų medžio darbą pats dirbti, tai aš tami- 
stai pirmos rųšies mūrą pamurinsiu už prieina
mą kainą. x >

3827 Archer Avė, Tei. Lafayette 0238.
... .M

anksti, 
progos

vakare.

^OR.HERZMAN^l
Iš RUSIJOS

., Gerai lietuviams žinomas per 15 
fhetų 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 Labaratorija: 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

3313 S<k Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.
—"— — 11 i

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Ned. 10 iki 12 pietų
Tel. Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas •
3149 S. Morgan St., kertč 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

• Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 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.:' 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.
kampas 18th St.

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

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—12 pietų

Rusiškos ir Turkiškos Vanos .Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. I. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

Banko Valand.: Kasdien nuo 9:00 v. ryto iki 4:00 v. 
vak. Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 v. vak.

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 St., Chicago, III.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Washington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715



NAUJIENOS, Chicago, ŪL
siutusiai lekiančių čekistų au
tomobilių yra ženklai sujudi
mui ir pasibaisėjimui toje abie- 
linkėje. Čeką vėl darbe!

“ ‘Kas yra tie nelaimingieji, 
pagauti Čckos tinkle tų naktį? 
Ir kas pateks jin sekantis?

“čeką buvo organizuota ko
vai prieš kontr-reYoliucijų, bet 
ant kiekvieno tikro suokalbio, 
kurį ji atidengė, ji pagimdė 
devynius naujus, arba vaiden- 
tiivcje, arba pati suplanavusi. 
Reikia žinoti, kad svarbiausieji 
Čekos darbuotojai yra jos pro
vokatoriai ir infoimuotojai. 
Tartum tilo (šiltinių) rykštė 
jie užkrėtė patį Rusijos orų. 
Jie nesidrovi jokių metodų, 
kad ir taip dar žiaurus jie butų 
ir žemi, suvylioti (išprovokuo
ti) savo aukas ir bausti jas kai
po pavojingus kontr-revoliiurio- 
iJerius ir spėkulliuotojus. Tik
renybėje, tečiaus, Čeką j>ati 
yra lizdas kontr-revoliiicinių 
suokalbių ir pasakiškos speku
liacijos.

“Kiekvienas komunistas, su- 
lyg disciplinos savo partijos, 
turi būti prisirengęs kiekvienų 
Valandų tarnauti Čekai. Bet di
džiuma čekistų susideda iš bu
vusios vcaro “ochralnkos” (ųp- 
saugos departamento. — Soc.), 
iš juodašimčių, ir .buvusiųjų 
augštesmiųjų armijos viršinin
kų. Jįe yra šalininkai vartoji
mo šitų bolševikiškų metodų.

“Vąkarų {pasaulis buvo mai
tinamas pasakomas apie liau
dies tribunalus Rusijoje — 
apie teismus, kuriuose pirmi
ninkauja darbininkai ir ūkinin
kai. Tokių teismų nėra ten, 
kur viešpatauja čeką. čckos 
teisinai būna slapti. Vadinamie
ji viešieji perkratinčjimai, jei
gu jie kada turi vietų/ yra tei
sybės pajuoka. v

‘Kaltinamasai atsistoja prieš 
suruoštus iš kalno liudymus, 
jis neturi liudininkų, nei-gi 
duodama jam apgynėjų. Kada 
jį išveda iš kalėjimo kambario, 
jis net nežino, ar jis tapo iš
teisintas, ari apkaltintas. Jis 
laikoma į pasiutimų vedančio
je nežinėje, kol kokių nors nak
tį jį pakaukiama iš kambario 
— kad niekuomet jau nesu
grįžtų. Sekamų rytmetį čekis
tas .ateina paimti jo dalykus, 
o kiti kaliniai sužino, kad dar 
viena gailvažudystė, papildyta 
šaltu krauju, tapo pridėta prie 
nes uska i tomų Iva ž u d ysči ų,
papildytų pirma.

“O giminės ir draugai nelai
mingųjų? Jie ir toliau stovi ei
lėje Lubianskoje gatvėje, kur 
Čeką randasi dienomis ir sa
vaitėmis, 'susirūpinusiai lauk
dami žodžio iš artimo žmo
gaus. Pagalios jiems praneša
ma, kad asmuo, kuriuo jie yra 
susidomėję, tapo nušautas pe
reitų naktį. Didžiumoje atsiti
kimų auka yra senai žuvusi. 
Tokiu budu panieka pridedama 
prie skausmo ir liūdesio.

“Kaip ir senoji caro “ochra- 
na,” taip ir bolševikų “ocIiri- 
na” laiko paslaptyje nuo vi- 
suoanenės savo pikius darbus. 
Bet teisybė išskrenda aikštėn 
kaikada. Jau dabar yra pusė
tinai žinių apie baisenybes, pa
gimdytas tarpe Čekos sienų — 
žiaurius1 ’kankininpis, kyšius, 
plačiai ' varomų spekuliacijų. 
Nereikia būtinai jieškoti žinių 
apie čekų pas bo'lševikų prie
šus. Pati Čeką kartais suteikia 
daugybę medegos. Savaitinis 
Čekos organas Nr. 3, išspausdi
no straipsnį apie reikalingumų 
kankinimo. Straipsnis užvaldy
ta: “Gana Sentimenlališkumo,” 
ir sako, tarpe ko kita:

“Turint dalykų su sovietinės 
Rusijos priešais, reikia pavar
toti kankinimo priemones, kad 
išgavus išpažintį iš jų, o po to 
pasiųsti juos kitan pasaulin!” 
(Straipsnis 4, kovo 29, 1922).

Tai štai kų pasakoja apie 
Rusiią Einma Goklman, ta pa
ti Goldman, kuri taip karštai 
gynė bolševikus Ir taip širdin
gai pritarė jų darbams, kai pa
ti, savo akimis pamate jų ro- 

su prasti 
šviesos nakties tamsoje kokio- Goldman nusivylimą.

bg kasa, tas, paprastai, pats rėjo Rusj'ios liaudžiai, ir, ypač, Jc nors apielinkeje; bildesis pa- (Bus daugiau)
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KITAM DUOBĖ KASTI — 
NESVEIKA.

Brooklyno “Laisvė” besi- 
ėzdama su atsimetusia nuo 
jos Bimbos-Baltrušaičio ve
dama “kairiųjų” komunistų 
frakcija, stengiasi įtikinti 
savo skaitytojus, kad ta po
zicija, kurią ji dabar užė
mus, esanti tikrai gera. Kad 
ji gera, tai paliudiją ir An- 
garietis, ir Giedrys, ir dagi 
Kapsukas jai savo raštų ne- 
sigailįs. Pagalios gi ir

“Čia, Amerikoj, mes kuo- 
geriausia sugyvenam su 
“Vilnim” ir “Moterų jBal- 
su”, tik “Naujienos”* su 
“Keleiviu” kad primany
tų, tai šaukšte vandens 
mus prigirdytų”.
Kad “Laisvė” kuogeriau- 

sia sugyvena su “Vilnim” ir 
“Moterų Balsu”, — visai na
tūralinis daiktas. Tame pa
čiame straipsny, kur ji savo 
polemiką veda su “kairiai
siais” ir iš kurio cituojame, 
ji besigirdama pati pasisako, 
kad jos žmonės, be “Lais
vės”, savo raštais užlaiką 
dar “Vilnį” ir savo raštais 
užpildą “Moterų Balsą”. Vi
si trys, vadinasi, laikraščiai 
tų pačių žmonių produktas.

Kai dėl to, kad “Naujie
nos”, jei primanytų, tai Lai
svę “šaukšte vandens pri
girdytų”, tai yra paprastas 
“Laisvės”
prasimanymas. / Del savo 
nepasisekimų ji mat turi bū
tinai kaltę suversti ant savo 
priešų. Jei jau kas ką no
rėjo šaukšte vandens pri
girdyti, tai greičiau tas tik
tų “Laisvei” pasisakyti 
apie save. Ji tai ištiesų, jėi 
butų įmanius, butų senai 
taip padarius su “Naujieno
mis”. Per dvejus trejus 
metus ji šlykščiausiai užsi- 
puldinėjo ant “Naujienų”,
agitavo prieš jas, boikotus^ ,pa^]us bolševikus. $avo 
skelbė. ‘Bet kas kitam duo- J beprotiška politika jie taip įki-

į ją nupuola. Bešmeiždama bilizaciją”.
“Naujienas”, beagituodama Mes negeidžiame “Lais- 
prieš jas ji pasiekė to, kalvei 
dabar atvirai prisipažįsta, 
kad “kur seniau platindavo- 
si ‘Laisvė’, ten dabar labiau 
platinasi ‘Keleivis’ ir ‘Nau
jienos’,” ir, nusigandusi dėl 
savo likimo, skelbia jau sa
va skaitytojų “generalę mo- šiol vartojo.

?’, kad ji kristų duobėn, 
kurią ji kasė “Nau j ienoms”. 
Tegul ji kuogeriausiai gy
vuoja ir savo idėjas platina. 
Mes norėtume tik, kad idė* 
jų kovoj paliautų vartojus 
tokių priemonių, kokių ji lig

Dar Vienas Apsivylimas
Sočius.

(Tęsinys)

Laikraštyje “Tlje New York 
World”. (Uovo 26 d. — |)al 4 
d.) Ejnma Galdman dąlįnosi 
savo patyrimais iš gyvenimo 
komunistų Rusijoje. Visų jos 
straipsnių perspausdinti “Nau
jienose,” žinoma, negalima. 
Prisieis todėl pasitenkinti ke- 
lįais straipsniai.-

štai kų rašo Emma Goldman 
apie santykius bolševikų ir ūki
ninkų:

“Charkove aš mačiau pavyzdį 
to, kaip nenaši yra cen
tralizuota biurokratine mašina. 
Dideliame sandėlyje guli <Jau- 
gybė ūkio mašinų. Maskva įsa
kė padirbti jas į “porų savai
čių grūmodama už neišpildy- 
mą įsakymo bausme už sabo
tažą.” Mašinos tapo padirb
tos, ir jau šeši mėnesiai pras
linko, o centralinė valdžia ne
daro jokių pastangų išdalinti 
tas mašinas ūkininkams, kurie 
nepaliaujamai rei-kallavo jų. 
Tai buvo vienas nesuskaitomų 
pavyzdžių, kai]) Maskvos sis
tema veikia, arba, teisingiau 
pasakius, neveikė.” (Straipsnis 
ą, kovo 28, 1922).

Ir toliau Goldman rašo apie 
pagarsėjusių “razviorstkų”:

Ji (t. y. raviorstka — 
Soc.) tapo baugu-teroru ūki
ninkams. Ji atimdavo iš jų vis- 
kų. Tik ateitis pajiegs parody
ti atatinkamų vaizdų pasibai
sėtinų pasekmių šitų beprotiš
kų priemonių, su jos didelėmis 
aukomis žmonių gyvasčių ir 
turto nakinibio.” (Straipsnis 3, 
kovo 28, 1922). '

Emma Goldman, nemačiusi 
bolševikų Rusijos, kartu su 
bolševikais įrodinėjo, kad bol
ševikai esantys Rusijos ūkinin
kų palaima: ištikrųjų, juk ar 
ne bolševikai atidavė ūkinin
kams žemę? Ret dabar, pabu
vusi Rusijoje, ji pamatė tikrų 
dalykų stovį ir todėl paduoda 
sekamų anekdotų, typiškai nu
šviečiantį Rusijos ūkininkų ir 
bolševikų santykius. Girdi:

“Ūkininkų ^komitetų priima 
Leninas. ‘Kų, dieduškų’, sako Le
ninas seniausiam ūkininkui, 
‘jus turite būti dabar paten
kinti; jus turite žemę, galvi
jus, naminius paukščius; jus 
turite viskų.’

“ ‘Garbė Dievui,’ atstako 
ūkininkas, ‘taip, mano mfelas 
(batiuška), ūkis yra mano, bet 
jus gaunate duoną; karvė yra 
mano, bet pienas jūsų; višta 
yra 'mano, bet jus suyalgote 
kiaušinius. Garbe buk 
batiuška.’ ”

Jeigu taip bolševikai 
nistai) lupė devynius 
nuo vieno ųkinįnko, 
gi ūkininkai
save plėšti be jokio pasipriėši- 

nebutų daiktų J nimo- Emma Goldman į tai 
'atsako taip, kaip jau įlesykį 
sakė kiti lankytojai Rusijos. 
Esu:

“Ūkininkai tokiu budu api
plėšti ir apmulkinti atsigrįžo 
prieš komunistus. Vadinamoji 
ralz viorst ka, ba udž iam osios
ekspedicijoj žiaurus budai ir 
skriaudos davė tas pasekmes, 
kad sukėlė stiprų kontr-revo- 
liucinį judėjimų Rusijoje.” 
•(Straipsnis 3, kovo 2^, 1922). . 

Taigi, Emma Goldman sako, 
kad už kontr-revoUiucinius žy
gius reikia kaltinti ne vipn

Dievui,

(komu- 
kailius 

tai kaip 
ar jie ir leido

ūkininkams, kad sudarė puikių 
dirvų verbuoti rekrutus apvir
tų priešų armijoms.

Musų komunistai, lietuviš
kieji komunistai, nepraleidžia 
progos nepareišikę, kad Rusija; 
komunistai yra tvari Rusijos 
liaudies valios išreiškėjai, nes į 
sovietus įtrenkama veik vieni 
komunistai. O ir paiti Gold
man, būdama Amerikoje, ma
nė, kad Leninas ir Trockis in 
jų šalininkai yra tikri Rusijos 
žmonių atstovai, šiandien te- 
čiaus ji sako:

“Sovietai šiandien išreiškia 
tik komunistų partijos tari
mus. Jokia kita politinė nuo
monė neturi galimybės tinka
mo išklausymo.' Rinkimų me
todai, kuriuos praktikuoja ko
munistai, iššauktų Tammany 
Hali (Tammany Hali — gar
susis New Yorko demokratų 
partijoj generalis ofisas, pasi
žymėjęs savo suktybėmis, ypač 
rinkimo laiku. — Soc.) bosų 
pavydų. Kai dar tik kų atvy
kau Rusijon, įžymus komunis
tas pareiškė man, kad ‘bosas 
Murphy ir Tammany Hali nie
ko nereiškia prieš mus.’ Sup
rantama, aš maniau, kad jis 
juokavo. Bet greitai persitik
rinau, kad jis sakė teisybę.” 
(Straipsnis 3, kovo 28, 1922).

Emma Goldman savo straip
sniuose rašo apie priverstinų 
darbų, apie spekuliacijų, apie 
kovų su spekuliacija. Viso to 
tečiaus, apie kų ji rašo, čia ne
galima paduoti. Prisieina pasi
tenkinti tuo, kas išrodo jos 
straipsniuose įdomesnio. Viena 
garsiausių komunistinės Run
ai jos įstaigų yra, be abejonės, 
“Čeką.” Emma Goldman apie 
tų Čekų rašo taip:

“Čeką, Visos Rusijos Nepap
rastoji Komisija, be abejonės, 
yra juodžiausia pridmone bolše
vikų režimo. Ji tapo organi
zuota netrukus po to, kai bolše
vikai užgriebė valdžių, tikslu 
kovoti prįoš konlr-revoliucijų, 
sabotažų ir spekuliacijų. Pra
džioje jų, t. y. Čekų, kontro
liavo vidaus reikalų komisaria
tas, sovietai ir centralinis ko
munistų partijos komitetas.

“Laipsniškai Čeką virto ga
lingiausia organizacija Rusijo
je. Ji tapo ne tik valstybė val
stybėje; » ji tapo valstybė ant 
valstybės. Visa Rusija yra nu
tiesta iki tolimiausio kaimo 
Čekes tinklu.

“Galva šitos visos Rusijos 
nepaprastosios komisijos — če
ką — yra Dzeržinski. Jis drau
ge su savo bendrais, nariais 
čeką prezidiumo, yra “ištiki
mi komunistai.” Viešume pa
reiškime Dzeržinskis pasakė: 
‘Mes esame atstovai organizuo-> 
to teroro... Mes terorizuojame 
sovietų valdžios priešus... Mes 
turime galių daryti kratas, kon
fiskuoti turtų ir kapitalų, areš
tuoti, kamantinėti, teisti ir 
bausti tuos, kuriuos mes 
tome esant kaltais, ir 
jiems mirties bausmę.’

“Kitai]) sakant — rašo
man — čeką yra šnipas, poli- 
oistas, teisėjas, kalėjimo' sar
gas ir kotas-galvažudys — vi
si vienoje ypatoje. Čeką yra 
aukščiausioji spėka, iš kurios 
nėra kų tikėtis teisybes ir nuo 
kurios labai retai -kada gali
ma išsisukti. Ji veikia kone 
* f . i {‘ • i ’' t ■ v«<•

skai- 
skirti

Gold-

visuomet vaakrais. Sttugi srove į jų.. Ištikro lengva 
~ _ __ I __ t_• 1 1 ♦ • 1 “ - --

FAUSTAS KlkšA

Golgotos Paveikslas
Kiek kartų žiurėjau į Kristaus Golgotą, 
Tiek atgaila spaude krutinę ligotą;
Širdis paveldėjo gyvenimų naujų,
O džiaugsmas sužadino ramųjį kraujų.
Drauguži, paveiksiąs ir tau pranašauja 
Ne rustų, bet švelnų gyvenimų naujų, 
Kiek kartų žibės tau mintis nuniokota, 
Tiek kartų žiūrėsi į Kristaus Golgotą.
O Kristau! Pasaulis keikimais patvinęs, 
Bet Tavo paveikslas — malonių šaltinis, 
Iš skausmo garbingų vainikų nupynė.
O žmonės taip klysta, jiems tolimos vinys... 
Kaip skausmas Madonos, kaip tvano mėlyno, 
O Kristau! plati Tavo meilės krūtinė.

(“Vainikai”).

Iš Angliakasių Streiko
į ’ 1,

Bendras žvilgsnis į streiko eiseną.
S. B a k a n a s.

šalin nuo kompanijos žemės. 
Norėdami laikyti susirinkimų 
streiko reikalams apkalbėt1 
streikininkai turi didžiausį var
gą kol didesniuose miesteliuose 
gauna leidimų susirinkimui 
laikyti ir paskui lenką eiti ke
lios mylios kelio, kad sužino
jus ką apie streiko eigį.

Nors šitose apylinkėse ang
liakasiai yra baisiausiai perse
kiojami, bet jie visa tai nuken
čia ir yra paslrjžę laikytis iki 
streikas bus laimėtas. Visi kom
panijų tarnų bandymai juos 
suprovokuoti buvo lig šiol ber-

pa-
ka-

inu-

apie 80 neunijuolų 
kuriose dirbo apie

Pittsburgh, Pa. — Balandžio 
8 d. suėjo astuonios dienos kaip 
angliakasių kova eina prieš iš
naudotojus visoj šaly. Pittsbur- 
gas yra didžiuoju centru va
karinės Pennsylvani jos ir va
karų Virginijos anglių kasyk
loms. Kadangi čia yra daug 
anglių kasyklų neimi j uotų, tai 
ir angliakasių kova su savo iš
naudotojais čia aštresnė negu 
kitur.

Anglių baronai deda visas 
savu pastangas tam, kad palai
kius darbų kasyklose ir tuomi 
išvengus anglių stygio, kuris, 
regis, yra neišvengiamas.

Kasyklų savininkai sau 
galbon pasikvietė valstijos 
zokus, prisižvejojo visokių
šeikų, apginklavo juos ir ap
statė jais neunijuoitas kasyk

las saugoti, kad unijiniai orga
nizatoriai į jas neįeitų.

Jungtinių Valstijų teismas 
taipgi tarnauja kimu ir siela 
anglių baronams. Praeitų tre
čiadienį (bal. 4 d.) man teko 
būti teisme liudytoju 1 norin
čiam pilietybės popierius gauti. 
Taigi pats mačiau, kaip teisė
jas keliems vyrams atsisakė 
išduoti popierius tik dėlto, kad 
jie streikuoja. Jis liepė jiems 
eiti dirbti, streiklaužiauti ir 
paskui popierių ateiti.

Kadangi Pittsburglio apielin- 
kėje yra 
kasyklų,

30,000 nemiganizuotų darbi
ninkų, tai kasyklų savininkai 
manė galėsiu 'prikalbėti neor
ganizuotus darbininkus dirbti 
ii’ su kazokų bei mušeikų pa
galba apsaugoti juos nuo orga- 
mizuotų angliakasių įtakos. Bet 
organizuotieji daribninkai ne
snaudė ir jiems pavyko iššauk
ti neorganizuotus darbininkus 
į streikų bal. 1 d. Iki šiai die
nai 64 neunijuolos kasyklos 
stovi be judėjimo ir jų 28,000 
darbininkų švenčia drauge su 
kitais.

Anglių trukumas jau dabar 
pradedama jausti, ypatingai di
džiulėse liejyklose • ir to nesle
pia nei patys plieno magnatai.
Skirtumas unijuotų ir neuni- 
juotų kasyklų kovos lauke.
Tarp unijuotų ir neunijuotų 

kasyklų yra didelis skirtumas 
kovos žvilgsniu. Unijuotų ka
syklų apylinkėje visur tylu, 
ramiu, nematyti jokių kazokų 
su mušeikomis, kasyklos stovi 
be gyvumo ir angliakasiai 
vaikščioja būreliais besigėrė
dami gražum pavasario oru; 
niekas jų nekliudo. Mat streik
laužių nėra ir jų negalima ti
kėtis sulaukti iš unijinių dar
bininkų, tai nei kazokų, 
mušeikų nereikia.

Neunijuolų kasyklų apylin-

Kova dėl unijos gyvybės.

Šitas streikas skiriasi nuo 
buvusių streikų tuomi, kad iš 
vienos pusės yra didelis pasi- 
rįžimas uniją suskaldyti, iš ki
tos, unijos gyvybę palaikyti. 
Anglių baronai planingai eina 
prie savo pasistatytojo tikslo, 
ir jis kiekvienam yra aiškus. 
Gerai supranta jį ir angliaka
siai. Jie supranta federalio tei
sėjo A. B. Andersono indžiok- 
šinų prieš atitraukiamąją siste
mų; supranta, kam baronai 
užsispyrė bendrų sutarčių su 
angliakasiais nedaryti ir žino 
kam jie piršle piršo angliaka
siams derybas su jais valstijo
mis. Jei tas jiems pavyktų at
siekti, unija butų suskaldyta ir 
liktų be jiegos. šitų žinodami 
angliakasiai ir laikosi prieš sa
vo išnaudotojus visomis pa j jė
gomis.

Sus. Anglik^sių 5 Detroito 
raštinėj.

Norėdamas geriau patirti apie 
streiko eigį nuėjau į Pillsburg- 
ho dislrikto raštinę ir pasi
klausiau prezidento padėjėjo 
A. T. Fageno. Jis man pareiš
kė, kad streikas eina sėkmingai. 
Kadangi tai buvo šeštadienis, 
tai iš įvairių -streiko vietų pra
dėjo rinktis raštinėje unijos or
ganizatoriai su pranešimais. Iš 
jų pareiškimų buvo aišku, kad 
streikas eina gerai ir neunijb 
nėse kasyklose, nors ten strei
kininkams tenka pakol Ii daug 
vargo ir visokių persekiojimų 
nukentėti iš kompanijų agentų 
pusės; dažnai net jų gyvastims 
yra pavojus taip, kaip ir karo 
lauke.

žvejoja streiklaužius.
- Pittsburghe yra valdžios biu

ras, kuris rūpinasi suradimu 
darbo bedarbiais; streiko lai
ku jis nepriima tokių atsišauki
mų, kurie streiklaužių reika
lauja. ' Bet -streikui prasidėjus 
Pittsburghas dabar yra pilnas 
visokių privatinių agentų ir 
agentūrų, kurios žvejoja streik
laužius kompanijoms. Vienas š:- 
tų agentų šitai]) garsina: “Rei
kia 10 angliakasių Pęnnsylvani-

stijos kazokų ir visokių gink
luotų mušeikų, nors kasyklos 
taipgi be gyvumo. Kazokai tar
nauja savo ponams iš tikros 
širdies. Jie draudžia streikinin
kams susieiti į didesnius būrius 
ir jei kur susieina, tuojaus iš
skirsto. Iš tolinus atvažiavusį 
pas savo gimines,

pėdų aukščio, kompanijos užlai
kymas, darbo 7 dienos savai Įė
ję, — Gali atsiliepti amerikie
tis, slavas ar lenkas, 
susipratimo nėra”.

Gal kokius kelis 
pavyks jiems šitaip

Jokio nc-

Lomus ii 
sužvejoti

ar pažįsta- iš kurių kompanijai jokios nau- 
nius, pasitinka i$ tolo ir veja' dos nebus.
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ŠIANDIE PINIGŲ
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mut: 
38 cent. už 100 auks.

arba
253 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 $6,000,000.00

>■'■1 ! i. , /

T. PulJman 5432

AKUSERKA
Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kudi 
kj laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

r""' -----—------------------

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. CanaI 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd SL 

Tel. Prospect 3466

/----------- ------------------------ ------------------------- A
Ofiso Tel. Blvd. 7220

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 

----------------------------------- --------- y

Telephone Yards 6032

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan St 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto

ir nuo 6 iki 8 vakaro
-......................... „ , >

Telephonę Yan Buren 294
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago 

gDr. A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistą® Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693 

Valandos: 10^—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.
fT ■ 1 1 . 1 —

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—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 St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 1582

DR. J. KULiS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i$ 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted SL, Chicago, III.

Dr. A. J. BERTAŠIUS ' 
gydytojas ir chirurgas 

34G4 S'o. Halsted St. 
Chicago, III.

Ofiso Valandos: 6^—8 vak. 
Tel. Boulevard 5913 

Residencijos Tel. Boulevard 1042



Bankas

Kimbark State Bank
£1

h

A t d ar a s
Subatos vakare nuo 7-8:30 v

Ateikite visi pas mus, mes patarnaujami visiems. Pi
nigus Uetuvoj geriausia gauna per musų banką. Sius
kite mums money order arba bankos draftą, mes persiu
sime pinigus Lietuvon.

Norėdamas pasidėti pinigus Į saugią vietą, atnešk 
pas ircus ir padėk ant bankinės knygelės ir būdami sau-» 
gioj vietoj dar mes pridėsime 3%' už kiekvieną dolerį pa
dėtą. Nelauk kitos progos, bet tai padaryk šiandien. Ga
lima musų bankoj pradėti taupyti pinigus nuo vieno do
lerio ir daugiaus. (Kalbapa lietuviškai).

CZARO RUSIJOS RUBLIAI
SPAUDINTI METAIS 1910 IR 1912 SUMOMS

2 po 100, $1.00 už 200 Rublių ir $2.00 už 1000 Rub. 2 po 50.0

10758 Michigan Av. Chicago
kampas I08tos gatves

PAS1NAUDOKIT PROGA
Genuos Konferencija sutvarkys Europos reikalus. 

Pakels Pinigų Kursą.
DABAR GERIAUSIAS LAIKAS *

PASIŲSTI PINIGUS LIETUVON KOL 
DAR ŽEMAS KURSAS.

Išduodame draftus ant Lietuvos Banko, ir kitų šalių.
ATEIKIT ŠIANDIE Į ŠĮ BANKĄ

Kapitalas ii Perviršis, 
$275,000.00

TVIRTUMAIS ir SAUGUMAS
UNIVERSAL STATE BANKO

Yra pilnai užrekorduotas laike 5 metų savo gyvavimo 
Miesto ir Steito Valdžia laiko savo pinigus šiame 
Banke.
Tas liudija geriausį šio Banko stovį, ir užsitikėjimą. 
Kviečiame ir Tamistą įgyti šio Banko knygelę.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

179 JS. 3-rd Street,

Į LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

• Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties, 
persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą. 
AT YDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
New York, N. Y.

Krislai
Biednas tas “Laisvės” Dėde- 

lė! Nuo to laiko, kaip kairieji 
ąuimanė leisti savo laikrašt 
Brookįyne, jis naktimis nemie
ga, akių nesuųierkia, rašinėja 
savo draugams ir nedraugams, 
jog kairieji repgias leisti savo 
laikraštį, kad bankrutyt “Lais
vę? (Žiūrėk ^Darbininkų Tie
sos” Nr. 2). ,

Pėdelė susi r lipinęs ne skir
tumu idėjų, ne kova dėl prin
cipų, o paprastu “buržuazijos 
išimsiu
Biznis ir sykiu savoji šilta vie
telė. O kaip dar nesenai tas nuo 
viršugalvio ilki kojų apačių 
biznierius rūkq apie kitus dar
buotojas, kad jiems nedarbi
ninkų reikailai, 
akauntai rupi!

“Laisvės” bizniu.

bet banko

iš Amerikos 
anarchistė Enima 

rašo New Yortko

Deportuotoji
Rusijon
Goldman
WorM’ui straipsnių apie Rusi
ją. Brooklyno “Laisvė” šoko 
tuos straipsnius kritikuoti dar 
jiems spaudoj nepasirodžius. 
Mat suprato, kad Hmma Gold
man turbut neglostis Rusijos 
diktatorių tvarkos.

edCar

DAUGIAU
UŽ 

; MAŽIAU
ŠTAI kur automobilius, kuris tik

rai sųtęikja daugiau patarnavi
mo, už mažiau pinigų — Firicr 

Dort. Padarytas, kad pasekmingai 
tarnaus per metus — automobilius, 
kuris atrodo, kad daugiau vertas ir 
busi nustebintu, kaip galima parduo
di už tokią žemą kainą su visais įren
gimais, kokius tik turi. Duokit mums 
parodyt.

Įstabios Kainos
Touring ........     $865
Roadstęr ................................  $65
Coach Sedan ....................... 1,115
Coach Coupe ....................... 1,065
De Luxe Sedan ................... 1,445
De Luxe Coupe ............... 1,315
Ught Delivery Car ........... 825
Disc steel ratai duodama pagąl rei

kalavimą prie 19-S Sedan — 14-C 
Coupe.

Dvidešimts dolerių extra ant kitų 
pasažierinių automobilių modelių.

Visos kainos’ F. O. B. dirbtuvės.

Louis Geyler Co.
Distributors

2500 S. Micjiigan Avė.
Tel.: Victory 7800

Nauja Lietuviška 
Korporacija

Hub Cab 'Co., kuri susideda vien iš lietuvių, kuri turi užsibrėžus pirmoje vie
toje užganėdint vientaučius. '

Mes imame 20 centų už mylią kaip kad ir kiti. taxi cabs. Musų karai yra 
aukštos rūšies, kas reiškia pilną užgąnėdinimą naudojantiems Hub Taxi Cab po. 
Taipgi, patarnaujame visokiuose reikaluose, kaipo: laidętuyėse, vestuvėse, krikš
tynose ir tt., todėl musų karai yra pritaikinti aukščiau minėtiems reikalams, nes 
atrodo, kaip privatiški karai. x

NORI KUR KELIAUTI, PAŠAUK ĘOULEVAĘĘ 1635, HUB CAĘ Co.
Įstojantems į musų kompaniją, teikiame speeįales privilegijas iki pabaigai 

balandžio mėnesio. Visokiais Hub Cab Co. reikalais kreipkitės.
724 West 19th St., * Tę|.: jCąąal 0658

Matykit G. Adams prezidentą

Atgabens Bile Grafonala 
i Jusu Namus

Gera Muzika Padaro 
Linksmus Namus

Šventos Giesmes
Ramumas, Įkvėpimas, Viltis — 

nedėlios vakaro koncertai rinkti
nių šventų giesmių suriš šeimynos 
ryšius tvirčiau.

Kvartetai
Sėjimo dainos turtingos vietinės 

dalies melodija. Kolegijų dainos 
pilnos įkvėpimo. Meilės dainos pil
nos švelnumo, palinksmins ir suža
vės jūsų šeimyną.

TYPE G-2.
Buvo — i
Yra — ;

$150

Sutaupytas $25

Senos-Paprst. Melodijos
Dainos kur musų motinos būda

vo dainuoja — “Sweet and Low”, 
“Kathleen Mavourneen”, “Love’s 
Old Sweet Song” ir daug kitų ne- 

’ mirtinų dainų.

Musų Neparastas Pasiūlymas tik Trumpam Laikui
, Skaitykit Mųsu Pasiulyma

Ateikit į musų krautuvę ir išsirinkit grafonolų kokia tik patinka, 
kuri gražiai.išrodytų jūsų namuose. Įmokėk pirmą mokesti, o 
likusią dalį mažais išmokėjimais. Tai yra jūsų proga — VEIKIT 
TUOJAU!

Numažintos Kainos Reiškia Didelį Sutaupymą Jums Pinigu 
■■Jei Jus Veiksit Tuo jaus!

• Pirkįte Modernišką Instrumentą Šiandien
Jus galite gauti šiuos nepaprastus 
pasirinkimus iš Columbia Grafonolų.

1 Puikus Columbia Streamline Cabine- 
tai, kad armpnizuotųsi su kambarių 
rakandais.

2 Specialis Colupibia Išdirbimas — in?
I strumentų šircĮis, kurs suteikia muzi

kai žmogiškų iptona.ciją.
3 Patentuoti Topų Lapai — kurie kont

roliuoja balsą? garsų ar negarsų, kad 
užganėdinus jūsų reikalavimus.

4 Columbia Išdirbtas Tonas Amplifier
— kurs suteikia turtingą, tikrą Co
lumbia toną. '
Jus turite tik persitikrinti ir patikrinti mųsų tąvorų vertę ir mųsų pereiškimą.

Musų nužemintos kainoj sutaupys 
jums daug pinigų perkant ge

riausius instrumentus.

$275
225
165 
150 
140
125

32,50

Modeliai nupiginti iki $175
11 n
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11

11
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34 Modeliai 6 Skirtingų Išdirbinių

n

11

ii

ii

ii

150
140
125
100
85

30

Šimtai žmonių nusipirko panašiu budu. Kodėl Jus negalit?

JUOZAPAS F. SUDRIK
KRAUTUVĖ AUKSINIŲ DAIKTŲ: PIANŲ, ROLIŲ, REKORDŲ ĮR T. T. 

3343 So. Halsted St., Tel. Boulpvard 8167, Chicago, III. ‘
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INTERNA TIONAL
(Apgarsinimas)

MUSŲ SKOLA CIVI 
LIAMS ŽMONĖMS. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

STATE BANK
706 West Roosevelt Road

Chicago, III

Pinigus siunčiame Lietuvon paštu
arba telegramų už žemiausia kainą

3 nuošimčius mokame už 
padėtus taupymui pinigus
Galit pradėt taupint šiame banke su 

vienu doleriu ir pridėti po biskį kiekvie
ną išmokesčio dieną. Tai auga greitai.

Checking accountan užprašome
Kalbame lietuviškai.

I AIVAKnDTCęAtP^0 i Klaipėdą $107.00 LAIVAKUnlCvį Piliavą $106.50, j Liepoją $107.00
Tūkstančiai lietuvių ir lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugrįžti į Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką Įstaigą, ant di- 
žiausių ir greičiausių keturkamininių laivų, tiesiog be persėdimo!II

Laivakortes parduo
dame ant visų lini
jų tiesiog į Piliavą 
(Karaliaučius) Klai
pėdą, Liepojų, Ham
burgą, Tilžę, Eidku- 
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.

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

11šgauname pašpor- 
tus ir taksų paliu- 
dinrus. Atkeliavu
sius iš kitur patin
kame ant stoties, 
pristatome bagažą 
ir palydime ant lai
vo. Prirengiam vis
ką kas reikalinga 
kelionei.
Siunčiame pinigus 
ir partraukiame gi- 

! minės iš Lietuvos į 
I Ameriką kuogrei- 
J čiausia.

X s u
VICTROLA illllllllllllllllllllllllllllllll

ANCHOR - DONALDSON
c

Daugelį pastarųjų laikų 
pažymėtinų išradimų gali
ma pasekti, kad paeina nuo 
civilių žmonių. Mokslas yra 
ant tiek išvystęs juos, bet 
originaliai išradimai nieko 
bendro neturi su mokslu. 
Ant pavyzdžio paimkime ca~ 
scara. Jį vartojo indi jonai, 
vakarų ir piet-vakarų, vė
liau tapo žinoma mexiko- 
nams ir išpanams kuriuos 
kunigai supažindino. Žino
ma buvo, kaipo pašvęstos 
žievės (cascara sagrada is
panų kalboje), taip vadina
ma, kadangi buvo vartoja
ma prie Arko budavojimo 
dėjimui tarpe medžių. 1872 
m. tapo panaudotu Donnelly 
dailydės, kaipo vaistiškas 
prirengimas kuris patyrė jo 
veikmę nuo indijonų ir ku
nigų, kuomet gyveno Cali- 
fornijoj ir Oregone, šian
dien aukščiausi medicinos 
autoritetai sutinka, kad ca- 
scara yra geriausis vaistas 
nuo vidurių užkietėjimo. Jo 
principalė sudėtinė yra Tri- 
nerio Kartusis Vynas, kuris 
per 32 metu pasidarė geriau 
žinomu vaistu nuo visokių 
pilvo ligų. Ar laikai savo 
šeimynos vaistų šėputėj? Jū
sų vaistininkas, arba vaistų 
pardavėjas turi Trinerio 
Kartųjį Vyną į staką.

HIS MASTERS VOKE-
REO.U.S.PAT.OfF. •,

/
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VELYKŲ
t • t

Turėsite daugiau linksmumo.
Mes parduodame tik geriausius muzika

lius dalykus, geriausio išdirbimo — tikros 
Victrolos su Victor vaisbaženkliu, kaip kad 
matome ant paveikslėlio.

Kitokią išdirbimų, ne yra Victrolos. Yra 
tik imituotos.

Su Victrola iš musą ir pasirinkime Victor 
lietuviškų rekordą atrasite linksmumą ne
tik per Velykas, bet ir per visą metą.

llllllllllllllllllllllllllllllllllll

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU SSSSSt
136 East 42-nd St., (Dep. V) NEW YORK, N. Y.

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk 

South Side Beverage Co’s

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą akių.
Jei skaitant ar siuvant nkis sken

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Are., 
Kampas 18-os gatvės.

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

Ateikite ir pamatykite modelius kokius turime, arba rašy
kite reikalaudami katalogo, jei negalit ateit.

Victrolų kainos nuo $25 iki $1,500.

Turime pirmos klesos įrengimus taisymui phonographų vi- 

sokio išdirbimo. Atsineškite savo phonographo dalį arba motorą, 
arba pasiuskit mums ir mes pasakysim kiek kainuos pataisymas. *

Eagle Music Company
. “MUZIKALIAI DALYKAI”

3236 So. Halsted Street. Chicago, III.

Musų yra didžiausia muzikalė lietuviška krautuvė visose 
Suv. Valst.

Greičiausi modemiški 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 
Taksu $5.00.

Keliaujant per Cherhourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
AOU1TANIA ........................ Geg. 3
SATURNIA (iš Portland) Bal. 13 
CARMANIA ........................ Bal. 19
MAURETANIA Bal. 25 ir Geg. 16

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuja į Danzigą, Piliavą ir Libavą.

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

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 

geriausį gy-

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu 
dymą .

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

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10rl po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

PIGIAU YRA NUSIPIRKT NAMĄ 
NEGU MOKĖT RENDĄ

TĖMYKITE ŠIUOS BARGENUS
,2 aukštų medinis namas 2 flatų ................ .............. ..................................

72 aukštų medinis namas 2 flatų     ..............................................
( 3 aukštų medinis namas 6 flatų ...................................... .....
.3 aukštų medinis namas 5 flatų .........................................................
2 aukštų medinis namas 8 kambarių rezidencija.................................. .
2 aukštų medinis namas 7 kambarių rezidencija..................................
2 aukštų medinis namas 7 kambarių rezidencija..................................
2 aukštų medinis namas 7 kambarių rezidencija..................................
2 aukštų mūrinis namas 2 flatai ................................................................
2 aukštų mūrinis namas 3 flatai ir krautuvė.... ................. ..................
1% aukšto medinis namas 6 kamb. rezidencija......................................
1% aukšto medinis namas G kamb. rezidencija ...................................

aukštų mūrinis namas 2 flatų ................................................................
aukštų mūrinis namas 2 flatų ........................... ,.......... .........................
aukštų medinis namas 10 kamb. rezidencija ...............................i.....
aukštų medinis namas 2 flatų ................................................................
aukštų medinis namas, 2 flatų, su bučerne ir groseme..................

MUS PASIKALBĖT.

2
2
2
2
2

n

117
325

LEMONT, DARGIS & VON SCHILL
Room 521 —140 So. Dearborn St.

-IINaTINS, . -^.IN LOAVES

Tel Lafayette 4223
PLUMBING

Kaipo lietuvis1, lietuviams vi
sados patarnauju kuogeriausia.

M. YUŠKA
3228 W. 38th St.

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

Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems 
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.

FREDERICK (BROS.
3700-10 So. Halsted St.

Tek: Boulevard 2538.
ir “Extra Pale” Brands.

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

.. $4,200.00 

.. $6,000.00 

.... 7,500.00 

.... 7,000.00 

.... 4,800.00 

.... 6,300.00 

.... 7,200.00 

.... 7,700.00 

.. 12,000.00
12,000.00 

.... 7,500.00 

.... 4,200.00 

.... 9,800.00 

.... 9,500.00 
. 12,000.00 
... 4,500.00 
..... 8,500.00

Dr. AL. DAVIDONISI
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

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

PERŽVELKITE ŠIUOS BARGENUS IR ATEIKITE PAS

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės

3307 Auburn Avė.
Tel.: Boulevard 4139^
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jD e Lietaus Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų mufuotčjas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

WM. DAMBRAUSKAS,
817 West 34th St., Chicago, III.

Tel. Blvd. 9336

.fcM.. C.-Ali iroMMiMifflrSBm i'YVi i^i't ' 1

'Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, muzikališkų instrumentų, drukuoja- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikomo rusiškų ir prūsiškų 
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.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Į-................ — -

Jei jus manote važiuoti Lietuvon 
pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad lavakorte butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita”ir“Oro- 
pesa”, kurie plaukioja tarpe New Yor- 
ko ir Hamburgo kas dvi savaiti. Jie 
yra labai gražiai ir švariai įrengti. 
Trečia klesa tiesiog yra puiki. Bus 
labai žingeidu važinėti tais laivais. 
Pilnąs informacijas' gausite nuo agen
tų arba.

THE ROYAL MATL STEAM 
PACKET CO„

W. Washlngton St., Chicago.
Second Avė., So. Minneapolis,

. it iki'.: ■ L 1 h X > e* adfci t illžfcA

Detroitiečiai
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Turėdami kokį nors reikalą su 
“Naujienąmis”. Kreipkitės į

Naujienų Detroito Skyrių
9249 CardOni Avė., Detroit, Mich

J. Dagis vedėjas. Tel. Hemlock 3050 W.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC 00.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui 

Telefonai Boulevard j Tl?!

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.

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

CAPSICO COMPOUND mo- 
Btis lengvai prašalina viršmi- 
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 gydytlea, 
kaina 50 centą.

Justin Kulis
3259 So. Holilod St
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Užganėdinimas Musų Pirkė
jų Yra Musų Biznio Pamatas.

Kuomgi mes galime tamistas užganėdinti — jei ne mandagumu, 
užtikrinančiais tavorais ir žemomis kainomis ? Lietuvių Rakandų Krau
tuvėse išpardavimai kasdieną, bargenai didžiausi; pavyzdžiui dalį jų 
talpiname žerniaus, kurių kainos bus užtikrintos ant vienos savaitės t. 
y. nuo Bal. 15tos iki Bal. 22ros. Veikite,'neatidėliokite, nes jau pava- 
saris ir namų papuošym-o laikas!

MTTŠŲ LEDAUNfiS

Šiltas oras čia pat ir laikau pri
sirengti. Musų ledaunių pasirinki
me rasite tinkamu Tamistu kiše
nei ir skoniui. Šis pilnos mieros 
aisbaksis su 3 durims baltu vi
dum. Pilnos mieros kietmedžio 
tvirtai padarytas. Pradžioje sezo 
no parduodame vieną trečdali že
miau jo verčios 
už $19.50

$39.50H,

su 4 dogikais, parceliuotas baltai, puikus, 
pilnai gvarantuotas. Šią savaitę Tamistų 
proga |gyti už

GASINIAI PEČIAI
Dabar labai ‘ yra mada vartoti 

gasinius pečius, šis dailus pečius 
18 colių kepimui, didelis boileris,

VEŽIMĖLIAI 
vežimėlis, ku-

VAIKAMS 
35 dolerių 
ris yra išdirbtas garsiau
sia Amerikoje vaikams 
vežimėlių dirbtuvės “Llo- 
yd” labai Smulkiai nupin
tas pilnos mieros įvairiose 
spalvose, dabar yra tami
stų proga pasirinkti šiar 
me išpar- <22.50 
davime

VALCAMO KAMBARIO 
STALAS

Tikro walnut medžio 48 
colių apvalainas ištiesamas 
iki 6 pidų, Queen Anna ma
dos, 6 kojos, 
vertas dabar 
už

Veik du syk

$29.00
$9.50 VALGO-
MŲ KAMBA
RIŲ KRĖSLAI

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::
P. GRIGAITIS SVEIKSTA.

“Naujienų” Re,daikto i<ius d. 
P. Grigaitis, kuris jau tris sa
vaites (kaip serga influenza, d?" 
bar jau pradeda pamaži syeik- 
ti. Ligos smarkume ilgą laiką 
tempera turą įvairavo tarp 103 
ir 105 laipsnių, bet dabar tem- 
ptralvira yru -voi'k visai rkorma- 

line. Gydytojas sako, kad jei 
temperatūra nesimainys dar 
bent per porą dienų, tai d. Gri
gaitis galės jau atsikelti, nors 
visgi dar ilgokai truks iki ga
lės pilnai pasveikti ir sugrįsti
Rędakcijon.

AUTOMOBILIŲ AUKOS.
Bėgyje trijų mėnesių užmušta 

trys šeimynos nariai.
Vasario 9 automobiliams su

sidūrus kampe W. Roosevclt 
Rąąd ir So. Robcy gat. J. Za- 
pala ir jo žmona tapo ant vie
tos užmušti. Užvakar automo
bilius mirtinai suvažinėjo jų 
astuonių metų amžiaus Jonu-

Oakley bulvaro.
Jų vaikais gyveno prie 

nių, 2245 W. 21,gal.
gimi-

3 ŠMOTAI SEKLYČIOS SETAS
Tai yra labai dailus setas. Aržuolo medžio, pui
kiai paliiuotas, tikra oda apmuštas, sėdynes ap
rūpintos dubeltavais springsaip. Šis aukštos rų- 
šies setas yra vertas du sykiu IRO
tiek. Mes parduodame už ...............

Dvi didžiausios Lietuvių Rakandų Krautuves Amerikoje

Keleriopose . 
madose, wal- 
nut arba ar- 
žolo medžio, 
dailus, tvirti 
su tikra oda 
apmušti, did
žiausia pasi

rinkimas po

$5.95

1139

PAPRAŠĖ NUOMOS 
PEILĮ ŠONAN.

Stanley Lubavvski, 
Noble gat., dviejų augštų na
mo savininkas, užvakar gavo 
peidį į dešinį šoną krutinės, kai 
jis paprašęs John Owck užsi
mokėti nuomą už tris mėne
sius.

’esjimmįm
JFurniture, ftuęs, stovės. Pianos.

1930-32 S. Halsted St. Phonographs. Rainis. Hardware. 4201-3 Archer Avė.
and Geheral Household Goods

Parduodame ant lengvų išmokėjimų
Krautuvės atdaros kas vakaras iki 9 valandai

VELTUI SEZONO PASAS
Įėjimui j vartotų automobilių parodų.

Kuri įvyks Coliseum, Bal.-April 26 iki Geg.-May 4-tos, 1922. 
Tik praneškite telefonu savo vardą ir adresą musų 
Calumet 5310.

“JAU MES PRISIRENGĘ DABAR” 
turime daugybę automobilių gerame stovyj, išstatymui 
tomobilių Parodom > ,
Šiuos automobilius galima matyt mus pardavojimo vietoj ir pasirinkt, 
kada tik nori. Turime pilniausią pasirinkimą už sekamas kainas. 
Išmokėjimais.

ATDARI AUTOMOBILIAI
1921 Oakland touring demonstratorius ...................
1921 Oakland touring permalevotas ........................
1920-5 pas. tour. perdirbtas ir permalevotas .........
1920 Oakland roadstcr perdirbtas ir permalevotas
1919- Oakland Roadster .............................................
1919 5 pas. Oakland touring........................................
1919 Oakland touring ....................................................

UŽDARYTI AUTOMOBILIAI
1921 ’Oakland Sedan permalevotas ............................
1920 4 pas. Coupe, permalevotas ........ .......................
1920 
1920 
1919

operatorkai,

Vartotų Au-

$800
700
550
500
825

. 250

. 200

950
850
800
750
450

Oakland Sedan permalevotas ................................................
Oakland Coupe perdirbtas .....................................................
Oakland Sedan .......................................... ..............................

ATDARA VAKARAIS IR NEDALIOJ VISĄ DIENĄ. 
LYJA AR GIEDRA.

OAKLAND MOTOR CAR CO.
2426-28 Mijchigan Avė., Columbus 5310

aaa

Sol Ellis & Sons
2114 iki 2120 Šo. State St.

Tel.: Victory 2454.

Pirkliai plumbingo, šildymo ir elektro reikme
nų. šiame bižtiyj esame jau per 15 metų, parduoda
me kiekvienam žemą kainą. Parduodame maudy
nes, šėputes, mazgotuves, sinkas etc. Galime įsteig
ti karštą vandenį, garą arba furnace namų apšildy
mui. Mes parodysime, kaip įsidėti veltui ir pinigus 
sutaupysit tavorams. Rašykit reikalaudami katalo
go, arba atėję pasimatykit su mums. Kalbame lie
tuviškai ir laikome atdara vakarais iki 7 vai. Nedė-
liomis ikį 12 dieną.

Daug stogų dengimo popierų turime ant rankų.

VISGI NEUŽMIRŠTA SUŽEIS-' 
TŲ EX-KAREIVIŲ.

Pranešta, kad visųse White 
Sox ir parkų kliubų “bascball” 
žaismėse bus įleidžiami dykai 
sužeistieji ex-kareiviai, kurie 
randasi Clūcagoj ir apielinkėj 
valdžios ligoninėse. Bet jie bus 
įlpklžiąių| v ^įprastomis dh- 
jioimis, išskiriant šeštadienius 1 
septintadjenius ir šiaip švemti 
dienius.

I—I ..■■■■■■II , , , I .1 ............................................ . ............... ...

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT.

Iš tautininkų darbuotės.

Praeitą trečiadienį Raymond 
Cbapelei įvyko visos Chicagos . - 
tautininkų Bendro Komiteto su-\Os bėrtaininis 

V?’ į sirinkimąs, pasitart kaip su- 
tilkti nesenai iš Lietuvos atvy
kusius (Liet. S t. Seimo narius, 
pp, Žygelį ir Natkevičių. Ko- 
jnitetų narių susirinko nedaug, 

i nusi
dėjo vien iš raportų ir apkal-

NE1EKO $1OJ.5O, BET UŽTAk Susirinkimo svarstymai
GERAI ĮKANDO. K

Užpraeitų vakarų Jolietc

“hoMųpetfs” au.sitFkęs gatvėj
Mrs. Elizabeth Fdynu prabiĮp:

—Aš jums neįkasiu. įį
— Bot aš jums įkasiu, -- ty

so k e ji.
Kai ji suleido dantis jo ran

kon, jis pasigriebęs jos kapšį 
su 100 dolerių Victory bonų ir 

,1.50 dol cash pabėgo.
■ k .............................. *

PABĖGO Iš LIGONINES DVI 
DŽIOVA SERGANČIOS MOTE

RYS. 1

ir maršruto surengimų.
Iš komiteto narių raportų 

pasirodė, kad vietos tautininkai 
visomis keturiomis ruošiasi 
svečius, suprantama, priimti, 
pirmiausia surengdami jiems 
va'karienį Morrison viešbutyj, 
o po to visą eilę prakalbų vi
sose vietos ir apielinkčs lietu
vių kolonijose.—X.

Iš džiovos ligoninės kani- 
pc Wood ir Polk gatvių pabė
go dvi džiova sergančios mote
rys. Mrs. Fannie Leavitt, 13 
metų amžiaus, penkių vaikų 
motina, ir Mrs. Pcarl Muldoon, 
26 metų amžiaus.

MERGINA REIKALAUJA 
$50,000 Už KOJĄ. I 

• ■

Miss Dorothy iKnder, 5744 
Winthrop avė., patraukė teis
man Robert F. Torrant, 26 
metų amžiaus, rcikąlaudama 
nuo jo 50,000 dol. atlyginimo 
už jos dešinę kojų, kurioj ji 
neteko įvykus nelaimei su jo 
automobiliu pereitą metą.

141 Washington St

Henry J. Schnitzer State Bank
New York, N. Y.

PO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DE
PARTAMENTO NEW YORKO VALSTIJOS 

KAIP BENIAUS, TAIP IR DABAR
SIUNČIA pinigus į Lietuvą pagal dienos kursą.
BANKAS, turintis geriausius ryšius Lietuvoje, išmoka 

pinigus greitai ir saugiai.
PARDUODA LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lietuvos 

ant greičiausių ir geriausių laivų.
PARŪPINA PAŠPORTUS, pasirašymus konsulių ir sutei

kia geriausius patarimus keleiviams.
NORĖDAMI GAUTI PREKES auksinų ar laivakorčių, 

rašykite į SENĄ ir gerai ŽINOMĄ:

5EVER0S GYDUOLES UŽLAIKO 
šeimynos sveikata.

1^5EVERA5

1

.AtjtfsepfUlęjs Mosite

Vdriojdfąas rjlio ipežb, išternąai 

ir Ųiolęy odiąės Ityos.

MINA SOc

^lotisŲtc pas dpfTęl^oriĮlJF

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIUS, IOWA

I

vi

DR. C. M. NIELSEN
Gydytojas odos ir urinariškų ligų 

2827 W. Madison St.
Ofiso vai.: 1 iki 3, 7 iki 9.

Tel. Ne vada 3177
Rezid. Teh Albany 8610

Pranešimai
■MVASM^^^^^^*** 1***************:**^*^*1^**0111!^4111*

Liet, švietimo Dr-ja rengia prakal
bas su paveikslais nedėlioj, bal. 16 d., 
7:30 v. v., Raymond Chapel, 816 W. 
31 St. Be to bus — solo |r duetų. 
Visus kviečiame atsilankyti.

— Komitetas^

Draugystės Švento Antano iš Pad- 
susirinkimas įvyks 

sekmadienį bal. 16 d., 1 vai. po pietų, 
Dievo Apveizdos parapijos svetainėje, 
S. Union Avė. ir 18-tos gatvėš. Vi
si nariai būtinai atsilankykite, nes 
turime labai daug svarbių reikalų 

i svarstyti . — Valdyba.

Bridgcport. — šv. Domininko Drau
gystė laikys savo mėnesinį susirin- 
ki.r>Q selcroadierii, bal. 16, 1 vai. po 
pietų, šv. Jurgio par. salčj, 82 PI. ir 
Auburn Avė. Visi nariai susirinkite 
Itųku ir atsiveskite savo draugus pri
sirašyti. įstojimas draugijon suma
žinta iki 1 dol. ir gali įstot nuo 18 iki 
45 metų amžiaus vyrai.

— A. Bugailiškis, Rašt.

Dramatiškas Ratelis rengia drau
gišką vakarienę d. V. Pačkauskui iš
leisti Lietuvon, subatoj, bal. 15 d., 
Meldažio mažoj salėj. Kviečiame ne 
tik narius, bet ir svečius gausiai da
lyvauti.—Komitetas.

Velykų vakare, balandžio 16 d., Mel
dažio svet., 
tomą scenoj 
kinga vieno veiksmo komedija, 
to, bus 
šokiai, 
lankyti.

2242 W. 23 PI., bus sta- 
“Šalaputris”, labai juo- 

Be 
dar gražių dainų ir paskui 

Kviečiame skaitlingai atsi- 
— Komitetas.

L. D. L. D. 19 kuopos susirinkimas 
įvyks septintadienį, balandžio 16 d., 
11 vai. iš ryto, Naujienų name, 1739 
So. Halsted St. Taigi visi minėtos 
draugijos nariai malonėkite atsilan
kyti susirinkiman ir kurie negavote, 
tai gausit knygą.

— Pirm-. J. Vainauskas.

‘‘ • 'V ' * ' "’ • ■ ' V ♦ /'

ANDRIUS
Mirė bal. 14 

mas 84 metus amžiaus, 
ko didžiausiame nubudime mo
terį Marijoną su 2 dukterims ir 
2 sunais ?— vyriausis 9 metų, 
jauniausis 3 metų. Liko 4 bro
liai Amerikoj ir vienas Lietuvoj. 
Seseris, viena Amerikoje^ o dvi 
Lieutvoj;

Laidotuvės įvyks utaminke, 
bal. 18 d., 8 vai. iš ryto iš na
mų 2146 W. 21st PI., į Aušros 
Vartų bažnyčią, 
draugai ir. pažįstami 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliudyusi
Moteris su

KISIELIUS
d., 1922, turėda- 

Pali-

Giminės, 
kviečiami

vaikais.

■'U .:1 ;.

PRANEŠIMAI
Chicagos Komitetas Lietuvos Naš

laičiams šelpti (po globa Letuvai Gel
bėti Dr-jos Roselandoi Scenos Mylėto- 
tojų Ratelio jėgomis stato scenoje la
bai juokingą dviejų veiksmų komediją 
“Tarnas įpainiojo” nedėlioj balandžio 
28 d., M. Meldažio salėje 2242 W. 23 
Place. Pradžia 7:30 v. v. Po vai
dinimo Šokiai. To vakaro pelnas ski
riamas sušelpimui nelaimingos V. 
Pečiulių šeimynos. Kviečia visus va
karo rengimo Komisija.

Veykinį balių rengia Bridgeporto 
Lietuvių Polit. ir Pašelp. Kliubas ne
dėlioj, balandžio 16 d., 7 v. vak., Mil
dos svet., 3142 So. Halsted St. Vigus 
kviečia atsilankyti.

— Komitetas.
Rusvi eisi rbininkij organ i zacijų kon- 

ferencija ruošia grandiozų koncėitiį 
ir balių nedalioj, bal, 16, West Side 
Auditorijoj, kampas Racine ir Taylor 
st. Koncerte dayyaus taipgi Rusų 
operos artistai. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Vakaro pelnas skiriamas Ru
sijos baduoliams' šelpti. Kviečiame 
gausiai atsilankyti ir paremti labda
rybės darbą. — Komitetas.

Liet. Teatrališkos Dr-stės šv. Mar
tino mėnesinis susirinkimas įvyks 
Velykų dienoj, bal., 16 d., 1 vai. po 
piet. Kviečiame visus narius daly
vauti susirinkime. — Valdyba.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo vyro Jono Dailydos 

kuris, prasišaino bal. 8 d., 1922, apie 
45 metų amžiaus, šviesaus veido, gel
tonų plaukų, viršugalvyj yra baltų 
plaukų pluoštas. Už pranešimą kur 
jis randasi, duosiu $5.U0 atlyginimo. 
Išsivežė visus pinigus, palikdamas di
deliame varge su 3 mergaitėmis: vy
riausia 10 metų, vidurinė 9 m. ir jau
niausia 5 metų. Elzbieta Dailydienė, 
205 Jefferson St., Westville, 111.

JIEŠKAU SAVO GERO DRAUGO 
Leono Mačiulio, kuris gyveno Pitts- 
burgh, Pa. ant Penn Avė. Pradžioj 
balandžio išvažiavo į Chicagą, kur ji
sai turi tris pusbrolius, Beržinius. Aš 
turiu tris gromatas iš tėvynės; labai 
jam svarbios tos gromatos. Greitai 
atsišauk arba 'parvažiuok ant Velykų. 
Pranciška B., 2204 Fifth Avė., Pitts- 
burgh, Pa.

Del Sveikatos Meilės 
Gerkit Daugiau Pieno

VEL Y KO S!

assnaEsr

Henry J. Schnitzeri'State Bank
141 Washington St. New York, N. Y.

JIEŠKAU SAVO DĖDĖS STANIS- 
lovą JukštinaviČiaus, Kauno rėd., Pa
nevėžio apskr., Titonių sodžiaus. Apie 
20 mietu; kaip Amerikoje. Meldžiu at
sišaukti, arba žinanti jį malonės pra
nešti adresu:

PRANAS PARčAUSKAS, 
1542 Wabansia Avė., Chicago, III.

JIEŠKAU savo tėvo Vincento Žal- 
pio, paskutiniu laiku gyveno East. 
Chicago, Ind. Paeina Šiaulių apskr., 
Kelmės vąlgč., Pakalniškės kaimo. 
Esu atvažiavus iš Lietuvos jau keturi 
mėnesiai, tad labai noiėčia pasima
tyti su savo tėvu, jis pats ar kas ži
note medžiu pranešti, arba pats at- 
važiuokie. Ona žalpaitė, 657 W. Li
berty St., Chicago, III.

JIEŠKAU Antano Zlackaus Miliū
nų kaimo, Rokiškio apsk., Panemu
nio valse., Kauno rėd. Pirmiaus gy
veno Chicagoj. Malonėkit atsišaukti, 
neš turiu reikalo iš Lietuvos, ar kas 
žinote, malonėkit pranešti', už ką bu
siu dėkingas. John Dumbrauckas, 117 
E. 104 PI., Roseland, III.

Rodos, kad tik vakar |žengėm į Naują 
Metą, bet pažvelgus atgal, matome kad jau 
diktą laiko žingsnį esame nužengę, tuomi 
ir parodo, kaip greitai šis metas bėga.

Greitai ateis ir vasara, vėliaus ruduo 
ir vėl šis metas pasibaigs.

Ar darote skirtingu šį metą nuo kitų? 
Arba, ar pasiryžote šiek, tiek pinigų sutau
pant nuo savo uždarbio ir pasidaryt geres
niais šiuos 1922 metus negu pereitus?
Su $1.00 galite pradėti accountą pas mus.

Gėrymas pieno toks yra mais
tingas, kad nei jokis kitas mais

tas negali tiek apsaugos sveika- 
tai priduoti.

Ant šito, visi mokslininkai su
tinka. Ir, jei jus apeina ‘Ypa

tybė’ jus visuomet pasiskirsite 
Bordeną.

Telefonuokite musų atstovui

BORDENS
Farm Products Cb, Ine.

FRANKLIN 3110
j ' I r* " ||’» . »' r f ■ 1 - V * I , ' ’

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVED1MUI MER- 

ginos, nuo 20 iki 30 metų. Butų ma
lonu, kad mergina butų iš Chicagos 
arba iš netolimos apielinkės. Aš esu 
31 metų vaikinas, malonaus budo, ge
rai pasimokinęs ypač šioje šalyje. 
Kreipkitės laišku. Rašykit anglų 
ar lietuvių kalboje. Ką jus man ra
šysite, viską užlaikysiu paslaptyj.

M. J. MAZDA,
3407 So. Halsted St., 

Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MAUDYNIŲ bargenai ir tol- 

letus įdėsime už labai prieina
mą kainą. McFadden Reliable 
Plumbers, 360 E. 51 St., Phone 
Drexel 0700.

I Mo ei § tat e ]5 ahk
1 5 V MILWAUKEE AND NORTH AVENUES vANDNORTH

“Visų žmonių bankas”

TIKRAS NAMU BARGENAS
Turime puikiausių namams vietų mieste, ant kurių statysime na

mus žmonėms ant mėnesinių išmokėjimų. Jei jau turi lotą ir išva
lytas, mes pabudavosime jums namą ant tų pačių išlygų. , - ’ i.

OEARBORN BUILDING & FINANGE 60.
Room 1625, 127 N. Dearborn St.

Tel.: Central 5381.

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Raportas biznio stovio gale dienos Kovo 10 d., 1922, paduotas Auditoriui 
publiškų atskaitų Illinois Valstijos.

TURTAS SKOLOS
Paskolos ir atrokavi-

m-al ....... .......... $1,729,555.66
Perdėtis ..............................  $455.92
U. S. valdžios invest-

mentai .... ....... .L......  $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
Kitokis turtas ...........  $1,257.21
Viso turto ................. $3,447,734.56

VIRŠININKAI
ASA WIERSEMA, Prezidentas
GEORGE DALENBERG, Vic-prez
H. O. ROEMPLER pad. kas.,

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
Chas. H. Brandt
Henry V. Mceteren
Theophilus JSchmid

MAINOME, PARDUODAME 
namus, farmas, bueemes, automobi
lius ir kitokius biznius. Turime na
mų didžiausiame pasirinkime. Taip
gi, padarom visokius kontraktus, 
egzaminavojam, apstraktus ir kito
kius dalykus^ Pas mus pigiausia ir 
teisingiausia patarnavimas. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 

808 West 33rd Place 
arti Halsted St.

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

kasdieną.

o.

Capital stock įmokėta $200,000.00 
Perviršis ....................... $50,000.00
Neišmokėtas uždarbis $72,416.96 
Taksų rezervas ........... $17,000.00
Neišmokėti dividendai ....... $57.75
Bilos išmokėjimui ....... $77,000.00
Depositų ................... $3,031,259.85

Viso atsakomybės .... $3,447,734.56

NICHOLAS W. WIERSEMA, Kas. 
FREDERICK J. WIERSEMA, p.-k. 
CALVIN L. WIERSEMA pad. kas.

George Dalenberg
Asą VViersema 
Catrines DeHaan

Nicholas W. Wicrsema 
Frederick J.Wiersema 
Chas. E- Reading

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St.

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

aipgi mainome farmas ant miesto 
praperčių ir mainome visokius biz
nius ant namų, ir automobilių. Turi
me namų didžiausiame pasiskyrinye 
visose dalyse miesto. Apsaugojome 
nuo ugnies namus, biznius ir rakan
dus.. Taipgi insiuriname gyvastis ir 
nelaimingų atsitikimų geriausiose už
tikrintose komapnijose. Klauskite K. 
J. Filipovich, arba W. Eringis.

SUTAISYK SAVO AUTOMOBILIŲ
Mes pigiausiai ir geriausiai taiso

me visokios išdirbystės automobilius. 
Taipgi paryežam sudaužytus iš visų 
kraštų miesto. Pašaukit dieną ai 
naktį per telefoną

2857 W.‘ 39th PI.
Phone Lafayette 44'93



NAUJIENOS, Chicago, m.
T

ĮVAIRUS SKELBIMAI I REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI
PRIVATftS' AUTOMOBILIŲ I

$20 Instrukcijos $25 '
Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik

ir pasimatyk su mumis. Mokiname farmo's’,"kuris mokėtų ...........
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, darbą( netoli Chicagos, gera mokestis 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- geistina, kad butų blaivas žmo- 
nius ir darbą užtikriname. 1 — -

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

15"07 W. Madison St.

VYRŲ
REIKIA DARBININKO ANT

i visą farmos

Į gus. Kuris myli moon-shine neatsi
šaukite. •

Brighton Park Naujienų Brenčius 
4138 Archer Avė.

DUONOS KEPTUVĖ 
RIMKUS BROS.

Pardavimui duonos keptuvė už pri
einamą k;uną su gerais į 
mašina duonai minkyt, miltams si-, 
jot, benčiai, automobiliai ir geras na-Į

| PARDAVIMUI Čeverykų 
uvv uz. krautuve, geroj vietoj, biznis 
įtaisymais: per 18 metų. Parduosiu pigiai 

2906 Union Avė.
mas. 
kėjas 
laiko.

Savninkas turi namą, todėl 
turi progą gauti lysą ant

pir- 
ilgo

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešu savo kostumer- 

koms, kad perkėliau sdvo dirbtuvę į 
pagabesnę ir smagesnę vietą, t. y. nuo .

1246 So. Ashland Avė, 
Tel. Roosevelt 8226.

PAPvDAVIMUI cigarų, ciga- 
retų, saldainių, notions krautu
ve.

3343 So. Halsted St. į
3214 So. Halsted St.

progos turiu pranešti, kad’už- 
geriausią išdirbystę
skirtų taipgi darome ant už- 

Perkant pas mus, bus už
siganėdinusi, nes tai musų ilgų metų 
patyrimas.

Todėl, užkviečiame atlankyti mus 
naujoje vietoje ir prisižiūrėti musų 
moterijolo.

' G. S. BURBA,
3214 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 2469

Prie 
laikau 
koutų, 
sakymo.

dresių,

REIKIA virėjo. Turi, mokėt 
gerai angliškai ir turi gerai mo
kėti savo užsiėmimą.

Kreipkitės:
3343 Broadway

REIKIA. SALESMANŲ 
parduoti salyklą ir apynius. 
Dvi krautuvės. Alga ir ko- 
mišinas. Pašaukite:

Superior 9000.

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO 
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
šėputė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeltava springsa 
phonographas su rekordais ir dai- 
mantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinei setas, daining ir bed 
ruimdo. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan
gams užlaidai etc. Parduosiu ant syk 
ar atskirai. Rezidencija 1922 South 
Kedzie Avė.

1734 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas. Ge
ras biznis; priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos.

5301 So. Halsted St.

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME.
Subata, Balandžio 15, 1922

NAMAI-ŽEME.

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS * PARTNERIS Į 

“Dry Goods” štora. Galima pastoti 
į partnerius su mažai pinigų arba ku
ris neturėtumėte pinigų, o turite lotą 
arba automobilių ar kitokį geri Šerai 
nebus atmetami. Kreipkitės pas,

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

R.EIKALINGIAS PATYRĘS 
brush makeris; mokestis gera, 
darbas ant visados. Atsišaukite 
1314 W. 21st St.
FOUNTA1N PAINT BRUSH 

and SPRAYDR MFG.

PARDAVIMUI ŽUVIŲ MARKE- 
tas ir groseris. Vieta apgyventa 
tirštai lietuviij ir švedų. Biznis iš
dirbtas. Pardavimo priežastis patir
site ant vietos. Kreipkitės:

10802 Michigan Avė., 
Roseland, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU

REIKALAUJAME 6 KIAULIŲ 
žarnų pakuotojų — turi būti patjr- 
rę tame darbe. Nuolatinis darbas, 
gera alga. Kreipkitės į Superinten
dent’s Office.

OPPENHEŲMER CASING CO., 
1016-26 W. 36th St.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo šapa. Yra visi reikalingi įran
kiai, geroj vietoj, geras biznis. Par
duosiu pigiai. Priežastis — važiuoju 
į Lietuvą. %

Atsišaukite:
3433 So. Halsted St.

PARDAVIMUI KAMPINIS SA- 
liunas vienas su namu arba mainysiu 
ant saldainių krautuvės ant Bridge- 
porto. Biznis išdirbtas, gera proga.

10501 Edbrooke Avė.

Ir paukšteliai SAVO namą turi, 
Ir kožnas žvėrelis SAVO namą 
turi—Tai kodel-gi Tamsta SA
VO NAMO turėti negalėtum?

PARDAVIM UI S AILIUN AS 
Pigiai, geroj vietoj. Kas pirmes
nis pasinaudosite šia proga! 
Skubinkite.

1400 So. Union Avė,

NAMAI-ŽEME

REIKALINGI ŽMONĖS ANT GY- 
venimo lietuviškam viešbutyj. Su 
valgiu arba be valgio, labai pigiai 
darbininkams. šviesus kambariai, 
viskas apžiūrėta. Dieninis ofisas ant 
1mo augšto. Naktimis ant 2ro. Klaus
kite Mrs. Gedeiko, 1606 S. Halsted St.

RAKANDAI

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui studio Chicagoj prie 

didelės gatvės, labai geroj vietoj ir 
gerai įrengta. Savininkas eina iš 
biznio. Kreipkitės į Naujienų Brid- 
geporto skyrių, Box 91, 3210 South 
Halsted St., Chicago.

KAMBARIS ANT RENDOS VIE- 
nam arba dviem vaikinam, arba že- 
mtai porai su vienu vaiku, jeigu eina 
dirbt tai craliu ir vaiką prižiūrėt. Ga
lit šaukt bile kada. Yards 4480, 2515 
So. Halsted St., Barber Shop.

JIESKO DARBO

vtatttat X t t a t PARDAVIMUI pusė bučemės ir BARGENAS NAUJAI VEDUSIAI grosernės biznio. Ant Michigan Avė., 
porai puikus stambus arzuolinis ar^j §ventų parapijos bažnyčios, 
miegkambano setas. 3 šmotai: lova, gu vjsais patogumais, mašinomis ir 
komodė ir dreseris; nauji spnngsai troku (fOrd). Biznis^ išdirbtas nuo 
ir matrasas $100 matras ir daUgei metų. Noriu parduoti greit, 
spnngsai vieni kanuoja virse $50. nes pirkau kitą biznį, parduosiu pi- 
Turiu greitai parduoti — taiP£l PJ1®- giai. Atsišaukite: M. Mazūra, 10742 
menėj drapanoms pasikabinti $10. So> Mįchigan Avė., Chicago, III. 
Kombinuota knygoms šėpa ir raštine 1 
$15. 1 puiki aržuolinė, oda aptrauk
ta sofkelė $12. šiame išpardavime 
yra pirmos klesos, taip geri kaip nau
ji. Pašaukit Stewai-t 7054.

JIEŠKAU DARBO Į DUONKEPY- 
klą už antrarankį kepėją. Moku dar
bą pirmarankio kepėjo, bet tuo tar
pu norėčiau dirbti kaipo antrarankis.

M. G.,
3546 So. Emerald Avė.

JIEŠKAU DARBO Už ŠIAUFERĮ 
Turiu 3 metų patyrimą važinėjime ir 
pataisyme automobiliaus, jei suges
tų ant kelio.

STANISLOVAS MIKOLAJUNAS 
8059 W. 38th St< 

Tel.: Lafayette 5126

PARDAVIMUI PALOS Park 
su rakandais, arba be rakandų 
labai puikus, 7 kambarių na
mas. Lotas 165x300 prie W. 
86-th Avė ir 123-rd S t. M r, 
Pierce.

PARDĄV1MUI GROSERNĖ, SU 
visais įtaisymais, biznis geras ir ge
roj vietoj, įvairių tautų apgyventa, 
randa pigi, 3 kambariai dėl gyvenimo. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

4511 S. Hermitage Avė.
’ ~ ‘ ’—--------p

PARDAVIMUI JUODA PUI- 
ki karvė, kuri duoda į dieną 9 
galionus pieno. Parduosiu pigiai.

G. M. CHERNAUSKAS, 
Lyons, 111.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusios lietuves 
pardavėjos. Gera alga, nuolati
nis darbas. Kreiį)kitės

BACK’S DEl’T. STORE, 
3645 S. Halsted S t.

REIKIA moteries pridaboji- 
nuii 2 vaikų. Atsišaukite:

2119 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SEKLYČIOS RA- 
kandai: davenport, kėdės ir skaityk
los 
riu

stalas; 2 pilnos mieros lovos. Tu- 
parduoti visai pigiai.

MRS. LEVI, 
6224 So. Michigan 

Phone Englewood 0447

SALIUNAS ANT 
PARDAVIMO.

936 W. 14th St.

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 SALIUNO FIXTU- 
res, pilni setai visokio dydžio, 
ir -aukščau.

J. KRAUSE,
918 West Madison St.
Tel. Haymarket 3016.

$250

*------------------------------------------------- - NEGIRDĖTA PROGA!
p f IRTA VTR^Tncj TA1PCT 9 pa Pardavimui Atlas trokas su išdirb-REIKIA VIRĖJOS, TAIPGI 2 PA- tu rout žaH k frukt B5z. 

tarnautojų j stalus išnešioti - arba nia ir peinin>?ag> Pardavimo
pusininko m-ergina ar vyras, aš esu. -

REIKIA VIRĖJOS, TAIPGI 2 PA-

PARDAVIMUI DIDŽIAUSIOS PRA- 
PERTfiS UŽ BARGENUS,

South Side.'
2 aukštų medinis namas/ akmeninis 

skiepas, 5 ir 6 kambariai, moderniš
kas didelė barnė, 48-ta, arti Halsted 
St. Kaina .............................. $3,750

48th PI., arti Halsted, 2 aukštų me
dinis namas, 6 ir 6 kambarių. Ren
dos $50 į mėnesį. Kaina ....... $2,975

Halsted ir 53-ia, 2 aukštų medinis 
namas 1—5 ir 3—4 kambarių flatai. 
Bizniava vieta. Rendos dabar $60 į 
mėnesį. Kaina .....  $3.750

51-ma ir Morgan, 2 aukštų medinis 
namas 4 flatų ir moderniška cottage 
užpakalyj. Rendos apie $100 į mė
nesį. Kaina .......................... $5,800

Union Avė., arti 59-os 2 aukštų mur 
rinis, akmens priekiu namas, namas, 
2 lotai, garadžius, 6—6 kambariai, 
modemiškas. Rendos $85 į mėnesį. 
Kaina ......................................  $8,500

51-ma ir Morgan 2 lukštų medinis 
namas 2—5 kambarių flatai. Rendos 
$50 į menesį. Kaina greitame parda
vime .........   $3,000

Union Avė. ir 48-ta 2 aukštų medi
nis namas, 2—5 kambarių flatai. 
Kaina .........................................  $3,850

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių kolonijoj; biznis senas. 

-------T—?—77^7"—I Parduosiu pigiai.Parsiduoda ‘Jeffery Car 1917 m. 
geram stovyj, parduosiu pigiai, nes oo4« o. vVaiiace ov.
turiu du carų ir neturiu vietos kur - ------------------------------------------------
laikyti. Kreipkitės: JONAS KINAS, PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
3300 Union Avė., Tel. Yards 7298. kilį tautų kolonjoj, geras biznis, 5 

Galima matyti iki 8 vai. ryte ir kambariai dėl gyvenimo. Parduosiu 
po 7 vai. vakare. pigiai*

______________ _ I Atsišaukite:
2444 W. 46th Place

Phone Ijafayette 4768

Mes parduodame Tamstai, 
kaip lengva įsigyti savo namas, 
adidedant po keletą Įcentų kož- 
ną dieną.

Tamstai laikas pradėti mokė
ti randą pačiam sau ir tuomi 

Į i'šgdbeti savo Šeimyną nuo škur- 
do, bado, dulkių ir kitų šmelkh 
lų, tai reiškia paliuosuoti nuo 

 skrepų. Tamstos gyvenimas
PARDUOSIU ARBA MAINYSIU reikalauja linksmų vietų gra- 

ant farmos 4 pagyvenimų mūrinį na- v. narvn rnokvkhi ir bažnv- 
mą, geroje,apielinkėje ir geras namas. Zlll ParKV, mOKyKių H oazny 
Norėdami gero ir pigaus namo, atsi- čių, čysto oro, geros transpor- 
šaukite pas, GRĮGAS tacijos, tai yra tokių vietų, kur

3114 S. Halsted’ St. jūsų vaikučiai išaugtų tikrais
----- —-- z-- ' >rTJ’:'~T žmonijos draugais. Tokiomis 
cottage lietuvių ąpgyventoj kolonijoj, vietomis yra sios apielinkes 
elektros šviesa. Turi būti parduota 79-ta gatve ir Ashland Avė., 66- 
greitai, savininkas eina į biznį. .g Western Avė., 63-

Kreipkites: . e 2 _ . _ , . . ,
3604 W*allace St. ia gatve ir Kedzie Avė., arba

—————TINrAI ~ “Parkholme”, “Portage Park”,PUIKIAUSIA RUNGALOvV, LA-i . 4
Ii kraustytis gyvent, arti bažnyčios, 2 Westfield , Westwood , ir 
blokai nuo Rock Island stoties 30 mi- {.^p toliau. Padaryti savo gy- 
nutų iki vidurmiesčio, randasi gra- . .
žioje vietoje Beverly Hills, arti 95 vcllimQ taiP 8ra*lu Yia ‘ 
gatvės. Savininkas lengva.

McFADDEN Mes priimame labai mažus į-
Phone Dorchester 5816 :------------------............... ...... ....... .  hiidkiejimus ir mėnesinės sąskai- 

Pardavimui medinis namas, tas surengiame be jokių kliu- 
2 flatą po 5 ar 6 kamb. Visi Gaunate “deed” ir gvar- 
nauji įrengimai, gasas, maudynė rantuot{j policy” su gva-
ir vandens šiluma. Geresnis po- rancija visoj Amerikoj žino- 
siulymas nupirks. ’ mo9 Cbica-gos Titlc & Tru-st 
5930 Lafayette AVe., 2-os lubos Kompanijos. Duod’alme namus 

PARSIDUODA NAUJAS MŪRI- kokių tik Tamstos širdis trokš- 
nis namas, South Side, gražioje apie- ta; — Vieno, dviejų ir trijų gy- 
linkėje, 2 pagyvenimų po 5 ir 6 L ni Dabar iau pradėjome 
kambarius, vanos, elektros šviesos, I mitą. j i j

oru šildomas, augštas cementuotas statyti daug nalmų.
skiepas ir kiti Misi naujausios ma- j;,. n^rite pasinaudoti abel- 
des įtaisymai. Kreipki tęs pas . .. , , ..A. GRIGAS, nais pelnais atsišaukite pas

8114 S. Halsted St. įname ypatiškai, nes tokiu budu
---------------------  ——:------------- sučedysi daug pinigų. Rašyk 

—------------- '------------arba telefonuok—
PARDAVIMUI NAUJAS MŪRI- A]MM MAKŪNAS 

ms namas, 2-jų pagyvenimų po 4 
kambarius. Elektros Šviesa, maudy- L • Sales Managcr 
nes, aukštas cimeųtuotas skiepas ir 355 First National Bank Bldg., 
viskas įtaisyta pagal naujausios md- __T
dos. Parduosiu ant labai lengvų 68 W. Monroe St., 
išlygų, arba mainysiu ant loto, auto- Chicago, III.
Sd? «’l?r AaX‘ Avo.niO- F- J- Sz°' Tlephone Randolph 7400

$13,500 2 flatų po 6 kambarius ir 
2 flatų namas užpakalyj, netoli 63-ios 
ir Halsted. Rendos $115 į mėnesį. 
Kaina ............v............................ $7,850

Emerald Avė., arti 54-os 2 aukštų 
medinis namas po 6 kambarius, bar- 
nė. Renda virš $600 į metus. Kai
na ..... ...........  „ $4,500

52-ra ir Emerald, 2 aukštų madinis 
namas, nauji, stikliniai miegojimui 
porčiais, po 4 kambarius, pirmos kle- 
sos, moderniškas. Kaina ....... $4,500

PARDAVIMUI SALIUNAS,pusimnKo mergina ar vyras, as esu; iežastis _ liga. Kreipkitės į Nau- vmviui
nevedęs, todėl yra persunkti; turi ge- jienų Town of Lake skyrių, 1614 W. nuo senai gyvuoja—pigiai. 
rX Ba.nJh^w. , ka'b,fj- n Kr®1Pklte;‘! 46th St.. No. 7, Tel. Boulevard 0672. ■ ..... Komincton Avė
nuo 8 iki 12 pietų. 3343 Broadway, 1 ______ ____ _____________ ;________  ' ivcnsingion. rtve,
blokas nuo Lincoln Parko.

REIKALAUJAME 50 APSUKRIŲ 
merginlj prie skirstymo žarnų kilba- 
sanvs. Nuolatinis darbas, gera alga 
ir tinkamos darbo sąlygos. Kreipkitės 
į Superintendent’s Office.

OPPENHEIMER CASING CO., 
1016-26 W. 36th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA VEDUSIOS ŠEIMYNOS 
ant ūkės. Patyrimo apie ūkę nerei
kia; ūkininkas išlavins. Gera pro-

PARDAVIMUI 6 kambarių 
moderniška Cottage, 14x16 dėl 
miegojimo porčiai, dailioji vie
toj. Atsišaukite.

6343 So. Paulina S t., 
Phone Prospect 4512.

—----------------- ----------------- —------------ ------- -
MODERNIŠKAS 3 FLATŲ MURI- 

nist namas ir skiepas; 7 metų senas; 
2 blokai iki lietuviškai bažnyčiai ir 
mokyklai. Kaina $12,000. <-----
$8,000. Kreipkitės nedėlioj, 

1018 Wabansia Ave.x 
pirmas flatas. \ v

Cash

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS--------------------------------------------------
Grant Six, 5 sėdynių. Atrodo ir bė- PARDAVIMUI VALGYKLA (RE- 
ga kaip naujas Parduosiu pigiai, staurant) kampas Greely ir West- 
nemokantj važiuot išmokysiu. minster gatvių. Vieta labai paranki

NIKSHES, bizniui, prie pat dirbtuvės ir per 3
2857 W. 39th PI. blokus nėra kito restauranto. Apsu- pprn viPfq

Garagc Ikrus žmogus gali padaryti gera pra- xk rus žmogus gali padaryti gerą pra
gyvenimą. Taipgi parsiduoda ir 5 

KAS NORĖTŲ AUTOMOBILIŲ 41 kambarių rakandai, gyvenimui vieta 
ar 5 pas. mainvti ant loto, atsišau- »ne pat biznio. Viskas parsiduoda la- 
Irit pas J. Mažrimą, 2344 So. Leavitt bai prieinama kaina, 9511 Greely Av. 
st., paprastais vakarais nuo 5 vai. Į Detroit, Mich. 
vąk. iki pusei po 7, o nedėlioj nuo 7 
iš ryto iki 1 vai. po pietų.

PARDAVIMUI

ANT PARDAVIMO 40 AKERIŲ 
farma Wis. vastijoj su mažais budin- 
kais. 1 mylia nuo miesto; esu susižei
dęs, negaliu dirbti ant farmos, tad esu 
priverstas parduoti arba niainyti ant 
namo, arba loto mieste.

J. S..
4450 S. Washtenaw Avė. Chicago, III.

PARDAVIMUI ARBA MAINY- 
mui farmos, vynuogės, stakas, javai, 
mažos vaisių farmos, vasarnamiai ir 
cottages, kaimų prapertčs . Rašykit 
reikalaudami surašo:

DECKER & DECKER 
Pavv—Paw, Mich.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
medinis namas, aukštas skiepas.

Didelis vištininkas, 
dideli medžiai.

4202 S. Washtenaw Avė.

200 AKERIŲ FARMA MICHIGAN 
valstijoj . Parduosiu už $7,500. Bu
dintai, gera žemė,'visokios mašinos; 
150 akerių dirbamos; 26 galvijai, 4 
arkliai, 8 kiaulės, dailus sodas, $3,500 
jmokėt. B. Služis, 1841 N. Lawndale 
Avė., Tel. Albany 6167.

EXTRA.
Ūkė ant pardavimo, mainymo ar

ba ant kontrakto. 200 akrų žemės, 
170 akrų dirbamos. Geri budinkai, 12 
ruimų namas, prie miestelio, gelžke- 
lio ir mokyklos, tarpe lietuvių. Lau
kai suarti rudenyj, žieminių kviečių 
42 akru; rugių 4 akrai, dobilų >0 ak
rų. Galima auginti po 25-30 jaunų 
karvių, 3 arklius,. 40 kiaulių, ir 300 
vištų. Grudų prikulia į metus 2500— 
3000 bušelių. Didelis sodnas, upelis 
bėga per ūkę, cementiniai saidvokai, 
cimentinis didelis kelias eina per ūkę. 
Stuboj vanduo' ir telefonas.
$100 už akerį — $5,000 reikia įmo
kėti; likusius ant ilgo išmokesnio su 
5^ nuošimčio. Mortgage lieka pas 
ūkininką. Priežastis pardavimo liga.

P. J. M., 
Bank of Custer, Custer, Michigan.

PARDAVIMUI ŠIAUR-RYTINIS 
kampanas, Cicero ir Huron gatvės. 
Modemiškas akmens plytų namas su 
skiepu, karšto vandenio šiluma $9,500 

HALLMAN & KLING 
722 N. Cicero Avė. 
Phone Austin 8717

NEGIRDĖTA PROGA
3jtį flatų po 6 kambarius mūrinis 

namas, parsiduoda už pusę kainos, 
arba mainysiu ant bučemės. arba pri
imsiu Sotus už pirmą jmokėjima. Tas 
namas turbut parduotas arba iš
mainytas j trumpa laika.

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

i MORTGECIAl-PASKOLOS

48-as Place ir Union, 2 aukotų me
dinis namas, 5 ir 6 kambariai; ga- 
sas ir toiletai. Rendos $50 į mėne
sį. Kaina....................................$3,000

Du 2-jų augštų namai, garadžius, 
šilto vandenio šiluma, akmeninis skie
pas; 62-ra ir Sangamon. Rendos 
$125 į mėnesį. Kaina ........... $10,000

Puikus bizniavas kampas South 
Loomis ir 70-ta gatv., 2 aukštai ir 
krautvė su kambariu užpakalyj, gara
džius, 6 kambariai ant antrų lubų, 2 
kambariai antaukščio. Fixtures ir 
stakas, puiki kampinė groseriui vieta, 
savininkas yra našlė, todėl priversta 
parduoti. Kaina ......................  $8,500

36-ta, arti Wentworth, 2 flatų mu
ro namas po 6 kambarius, dideli por- 
čiai, maudynė, elektro šviesa. Kai
na .............................................. $5,500

Princeton, arti fil-os, kampas, 2 fla
tai po 4 kambarius; elektros šviesa, 
toiletai. Rendos $76 į mėnesį. Kai
na ............      $5,350

Visi aukščiau minėti namai 
ant lengvų išlygų.

CHARLES DETRICK,
5056 So. Halsted Street,

yra

DIDELI BARGENAI
Skubėkite biznieriai. Savininkas 

turi 3 biznius, yra priverstas parduo
di pigiai viena iš jų, būtent farma 
Wisconsine 80 akerių, gražus budin
tai, sodas, upė bėga per farmą, gra
žus miškas, visokių gyvulių ir visos 
mašinos, rugių užsėta. Arti didelio 
miesto prie didelių kelių geroj vie
toj. Šia farnfą parduosiu arba mai
nysiu ant namo Chicagoj.

Muro namas ant 3 lubų G pagyve
nimai ir Storas (saliunas) ant 18tos 
gatvės ir Halsted St. naujas namas 
su visais įtaisymais. Ir naujas mu
ro nam>as ant 2 lubų West Side Sto
ras (saliunas) ir kriaučių šapa ant 
antrų lubų, su vandeniu apšildomas 
ir visi įtaisymai.

Abudu namai ir farma parsiduoda 
visai pigiai, nes savininkas eina iš 
jiznio.

Atsišaukite pas:
JUSTIN MACKIEWTCH. 

So. T^avitt St., Chicago, 
Phone Canal 1678

2342 III.

Skoliname Pinigus ant ant 
ro
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais.
kontraktus.

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

mortgečiaus už

Perkame bondsus, notas ir

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvinio — Dienomis ar 
vakarais.

Specialės 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-lės E. Kazlauskaitės
Lietuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO 
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evelyn Academy of 
Gown Designing

Room 1531 Kimball Hali Bldg.
25 E. Jackson Blvd. 

Chicago, III.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

Designing, kirpimo, fitavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų 

Musų sistema yra geriausia. Čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam’ 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 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

PARDAVIMUI medinis namas su 
mažu groseriu, kendžių, ice creamo 
ir viskas kain stovi. Ant pirmo fla- 
to 5 kambariai, štorelis. Ant antro 
rendos neša $30.00 j menesi, yra ir 
skiepas. Savininkas nori išvažiuoti 
ant farmų, 1437 So. 49th Avė., Cice
ro, III.

PAMATYKIT ŠĮ BARGENĄ
Greitam pardavimui $3,500 ,5 ir 5 

kambarių mūras; elektros šviesa, 
tuoj gali kraustytis.

3722 Union Avė., 
ant 2-rų lubų nuo 4 iki 7 kasdieną.

PARDAVIMUI'bSOS Princeton Av. 
6 flatų muro namas ir 7 kambarių 
cottage užpakalyj. Elektros šviesa, 
maudynės, pečiais šiluma. Kaina tik
tai $11,000.00.

šiaur-vakarinis kampas 43rd PI. ir 
Parduosiu pigiai — prie-’V/allace St., 2 flatų medinis, 1 ir 7 

J kambarių ir antaukštis; elektros švie
sa ir maudynė. Kaina $4,000. Mokė
sim komišiną. Foerster, 7006 Eme
rald Avė.

PROGA DEL DIDELIO BIZNIO
Parsiduoda aukštos klesos restau

racija nrie Halsted St. daranti dide
li bizni, 
žastis liga.

Ant mndos naujas didelis gara-Kia, uaininaas įsiavins. uera pro- PARSIDU0DA GRAND UNIVERr ROx75 pgdu su paint sho ~
RaAue 8al kukninfa «wči’33- mažai ™rt»tas’ Atsišaukite: P ’

y p A MAŽEIKA labai pigiai. J. RUPKE.
_ _ * • A‘ •MAZISiKA, 9909 ,Qn MnlstoJ Rt. rrn^ trr nrn.
R. 1, Box 15 Custer, Michigan

___ l-^~^
3202 So. Halsted St. 

Ant antrų lubų.
Tel. Bul. 5788

736 W. 35th St.

REIKIA DARBININKU GROSERNĖ 
biznis išdirbtas

VYRŲ
1’IVYRŲ REIKIA!!!

Mokintis barberystės. Labai rei
kalaujami. Didelė 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.. Chicago.

PARDAVIMUI 
gražiais rakandais, 
per daugelį metų. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą.

Atsišaukite:
3256 So. Morgan St.

FLORIDOS ŽEMĖ
Važiuoju į Floridą pirkt žemės na

mams. Noriu, kad keletas lietuvių 
važiuotu su manim^ kad galėtume 
lietuvišką koloniją užvesti. Važiuo-

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ RE- 
zidencija, 2 lotai, elektra, maudy
nės, 2 karvės, 4 ožkos, vištų ir paukš
čių, parsiduoda už $4,500, įmokėti 
reikia $1,500. Randasi labai gražioj 
vietoj netoli šv. Kazimiero kliošto- 
riaus, 64th ir Talman Avė. C. P. Su- 
romski & Co., 3346 So. Halsted St.

NETURI DARBO?
Ateik pas mus, mes parodysime 

kaip padaryti $50 ir daugiau į savai
te, parduodant aukštos rūšies invest- 
mentus ir Real Katate prapertee, k. 
t. lotus, farmas Ir namus. Patyri-

PARDAVIMUI DELIKATE
SU) šen groseris, geroj vietoj, ant ______ , ____ ________ . _____

kampo, gerai biznį daro. Par- 1 .te.n’ J5ur gaJ18/.u ger<ts žemės pi- 
davimo priežastis, apleidžiu mie 
stą. Caish $1,500.

' 8854 S. Loomis St.
PER 5 DIENAS

Turi būti parduotas arba išmainy
tas “Dry Goods“ Storas. Mainysiu 
ant loto arba automobiliaus. Biznis 
yra geroje ir bizniavome vietęjo ir ge
roje apielinkėje. Atsišaukite pas,

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

EXTRA EXTRA
Pardavimui valgykla puikiausioj 

tlalyj miesto, Northwest sides, trijų 
jęatvekarių kampas, 54 krSslai. lyses 
ant keturių metų, visi rakandai vė- 

mas nereikalingas, mes pamokysimi, Hausios mados. Pasiskubinkit. Prie- 
atsišaukit i ofisą. Liberty Land & In- žastį patirsite ant vietos.
vestment Co., 3301 So. Halsted St ‘ Phone Armitage 6411

PARDAVIMUI GROSERNĖ. SAL- 
dainių, tabako ir kitokių smulkmenų 
krautuvė prie pat teatro, biznis gerai, 
eina, pigi renda. Turi būt greitai; 
narduota. Atrišaukit subatnj ar ne-j 
dalioj, ntdnm vakarais. A. M«t”zevi- 
č’^nė, RO.JIP ,qo. Hąicted St., Chicago, 
III. Tel. Boulevard 8925. į

PARDAVTMTH labai geri su 
r/'iarn vnreronai; yra 150
rolių, taing-i mrduo- j

i giai ir žiemos laike daržovės \ auga, 
kurias galinga parduoti už didelius 
pinigus. Arti geležinkeliai ir mar- 
ketai. Turiu išvažiuoti pirm pasku
tinės dienos šio mėnesio. Rašykit 

FRANK GEISTAR
5406 South Nordica Avė.

arba telefonuokit Canal 4495

PARDAVIMUI GRAŽIAUSIS KAI- 
mo namas, yra elektra, 20 mylių nuo 
vidurmiesčio. Didelė akmens rezi
dencija ir 10 akerių žemės. Verta 
$75,000, parduosiu už $38,000. Ge
riausia vieta visame paviete, aukštos 
klesos užeigai.

Phone Yards 1929 
dienomis iš ryto.

PARDAVIMUI mūrinis namas prie 
Logan boulevaro, puikiausioj vietoj 
ant Norfh Sidės. 2—-6 kambarius, f^r- 
nis apšildomas atskirai abiem fla- 
tnm; įtaisymas pagal vėliausios ma
dos: garadžius dviems mašinoms, 
rendos $130 į mėnesi. Lotas 33x175 
pėdu $13,000. Pirkėjai, proga pasi- 
nniidnVįt. nes vieta ir namas verta 
$16,000. Phone: Armitage 6411.

PARDAVIMUI 2, 25 PĖDŲ LO- 
tai į rytus priekis prie Fairfield Av., 
tarpe 70 ir 71-os gatvių, apie 150 pė
du nuo Marųuette Parko, arti bažny
čios. K”ina $20 už nčdą. Kreipkitės 
telefonu Prospect 8124, savininkas.

PAPDAVTMUI 10 KAMBARIU

s’u varinį altorių, tinkamas į kamha- St. furni^e heat ir elektros šviesa. GaX
vi VigT™ nardinsiu ni<rH. Atsišmi- rsdžius 2 mašinoms, Matykit savi-
kite P. žnkausVis, 1414 S. Peoria St. ninką. Clarance O. Rosen, 5926 So.
prie pat 14 gat . * Hateted st., Phone Normai 3678.

DTDELTS BARGENAS 
TAUPYKIT SAVO RENDOS 

> PINIGUS
Pirk šia puikia 6 kambarių su mau

dyne murinę rezidenciją, karšto van
denio šiluma, gražioms plytoms visi 
šonai; fi^enlace, buffet, kietmedžio 
grindys visi Lrimingai. Dideli fron
to ir užnakaliniai porčiai. Gatvė iš
taisyta ir apmokėta, geroj lietuviu 
VolonHoj. Kain- $7,500 -— $1.000 

. Ga-

PARDAVIMUI MŪRINĖ GOT- 
TAGE už $5,650, moderniška 
karšto vandenio šiluma, elekt
ra, garadžius. Savininkas.

2616 So. 64-tb Avė. 
Berwyn, Iii.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama t angliškos u* Hetuviikoa 

kalbų, aritmetikos, knygvedystis, ste
nografijos, typewriting, pirklvbos tai* 
šių, Suvienytų Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politikinie 
ekonomijos, pllietystis, dailiarašys- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo d 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED ST. CHICAGO,

LEVESKIO MOKYKLA

v •* * lv/ ivavi šp.oiom ’ ji<11 n - •*> i «

resi'J^ncija.^ Kaina $8,500, 5908 likusius po $50 kng menuo.
liu imti pigu lotą, kaipo dalį užmo
kesčio. Suninkąs bus ant vietos Ru
bato j po niotu ir nedėlioj ir parodys 
namą, 9542 Calumet Avė.

PARDAVIMUI 6 KAMBAR'H 
namas prie 4011 S. Campbell 
Avė. Furnacc šiluma, elektros 
šviesa. Savininkas.

6028 So. Racine A ve.
Tel. Wentworth 0495.

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbu; 
Grammar School, High School Ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasiae 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
NedSliomls nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

8454 So. Halsted gatv. 
arti Sėtos gat.

i




