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Rusai nepripažįsta
karo skolų

Tūkstančiai žmonių 
žuvo eksplozijoj

Rusija atsisako pripa- Lloyd George patenkintas 
žinti karo skolas

GENOA, bal. 20. — Rusija 
atsisako pripažinti caro skolas, 
užtrauktas laike karo, taipjau 
skolas, kurias užtraukė Kerens
kio valdžia. >

Šiandie paskelbtame savo at
sakyme į talkininkų reikalavi
mus, Rusijos delegatai tvirtina, 
kad jie visai negali išpildyti vi
sų talkininkų pastatytųjų są
lygų.

Rusija betgi sutinka pripa
žinti tas skolas, kurios tapo už
trauktos dar prieš karą. Kad 
atmokėjus tas skolas Rusija 
mano išleisti naujus bonus.

Talkininkai dar nesusigriebė 
ką pasakyti į tokį Rusijos at
sakymą. Tik keliomis minute- sutarties 
mis prieš paskelbsiant šį atsa
kymą, 'Lloyd George išreiškė 
viltį, kad Rusijos atsakymas 
galbūt bus tokis, kuris leis 
tęsti derybas.

Neutralinės šalįs remia 
Vokietiją

GENOA, bal. 19. — Rusija 

mierai šiandie pradėjo kovą su 
talkininkais ir mažąja entente 
už jų savavalingą bandymą nu
bausti Vokietiją už padarymą 
sutarties su Rusija. Neutralinės 
šalįs griežtai pareiškia, kad 
Vokietija negali būti pašalinta 
iš dalyvavimo svarstymuose 
Rusijos reikalų vien tiktai 
kininkų nuosprendžiu. Jie 
ko, kad pašalinti Vokietiją

tal- 
sa- 
ga- 
nu-

išrišti, jei nori- 
Eu ropos reika-

tebesispiria už
Vokietijai,

tarimas.
Rusijos delegatai reikalavo, 

kad Vokietija pasiliktų visose 
konferencijose, kadangi ipasilie- 

•ka dar daug neišrištų tarp Vo
kietijos ir (Rusijos klausimų, 
kuriuos reikia 
ma sutvarkyti 
lūs.

Talkininkai 
savo ultimatumą 
kad ji turi atmesti Vokietijos- 
Riksijos sutartį, arba išeiti iš 
Rusijos reikalais konferenci
jos. Bet Norvegija, Švedija* 
Danija, Ilolandija, Šveicarija ir 
Ispanija griežtai tam priešina
si. Šveicarijos ir Švedijos pre
mjerai Motta ir Hjalmar Bran- 
ting apsilankė pas Italijos sek
retoriatą ir pareikalavo dau
giau paaiškinimų apie talkinin
kų veikimą prieš Vokietiją. 
Kiek iš premierų pasikalbėijmo 
pasrodė, Italija veikiausia rems 
švelnesnę taktiką ir galbūt 
tenkinsis tik diplomatiniu pa
barimu Vokietijos.

Jį nuverta užvakarykšte vėtra Chicagoje

Vokiečiai nusileido talkininkams

Ji sutinkanti pripažinti tik dar 
prieš karą užtrauktas caro 
skolas.

Pranašauja, kad oknferencija 
busianti sėkminga, Vokie
čiams priėmus talkininkų ul
timatumą.

GENOA, bal. 20. — Liloyd 
George pasakė šiandie laikraš
čių korespondentams, kad jis 
pilnai tiki, jog konferencija bus 
sėkminga ir kad ji pilnai at- 
steigs sutarimą Europoje.

Premjeras sakė, kad inciden
tas su Vokietija dėlei pasiraši- 
mo sutarties su Rusija, jau 
praktiškai užsibaigė, Vokieti
jai priėlmus talkininkų reika
lavimą nebedalyvauti Rusijos 
reikalų svarstymuose.

Jis taipjau manąs, kad Rusi
jos atsakymas į pasiūlymus 
Rusijai bus toks, kad jis leis 
tęsti ir toliau derybas,

Jeigu konferencija nepriims 
nepulti viena kitos,

tai jis skaitysiąs konferenciją 
nesėkmingą. Bet jis esąs įsi
tikinęs, kad konferencija tokią

Lloyd George sako niekad 
nesakęs, kad Vokietijos-Rusi- 
jos sutartis yra bandymas su
ardyti konferenciją, bet tik kad 
jis stato konferenciją pavojun 
ir teikia pasitenkinimą jos 
priešams. \

Jis griežtai užsigina, kad 
jam nieko nebuvo pranešta, 
tiesioginiai ar netiesioginiai, 
kad Vokietija veda derybas su

Tūkstančiai žmonių žuvo 
amunicijos eksplozijoj

Šimtai vaikų ir 1,800 kareivių 
žuvo pietinėje Serbijoje.

ATI IENAI, bal. 20. — Iš 
Salonikų pranešama, kad labai 
daug žmonių žuvo karo amu
nicijai Monastir, pietinėj Ser
bijoj, kuri • ji buvo sukrauta 
200 metrų huo Monastir gele
žinkelio stoties, ekspliodavus.

šimtai vaikų liko palaidota 
bažnyčioje, ant kurios nukrito 
šoviniai. Manoma, kad ma
žiausia 1,800 kareivių liko už
mušta kazarmėse, kurias* eks
plozija visai sunaiikno.

Nelaimė ištiko seredoj vidur
dienyj. Smulkių žinių apie 
nuostolius ir tikrąjį skaičių 
žuvusiųjų stokuoja, bet visos 
gautosios žinios sako, kad ne
laimėj labai daug žmonių žu
vo. »

Kareiviai tuo laiku pietavo, 
kada jy kazartmės liko sunai
kintos. Geležinkelio stotis 
taipjau sunaikinta. Keliose 
vietose kįlo gaisras ir gyvento
jai pabėgo panikoje, kadangi 
visas miestelis atsidūrė pavo
juje.

Nugriuvimas bapitistų bažnyčios, prie 23 ir Michigan avė. gatvių, bokšto, kurį nuvertė 
užvakar siautusi Chicagoje didelė vėtra. Už kelių sekundų po nuėmimui fotografi
jos bokštas galutinai nusiri to žemėn ir ten subirėjo į šmotelius. /

Genoa nepagelbės dar- Mūšiai Airijos sostinėje Didelė vėtra Chicagoje
bininkams

AtidarantRYMAS, bal. 20.
šiandie Amsterdamo unijų In
ternacionalo kongresą, kuris 
atstovauja 24,000,000 organi
zuotų darbininkų, prakalbose 
išreikšta stoka pasitikėjimo da
bar laikomai Genoa ekonomi
nei konferencijai. Nė vienas 
kalbėjusių atstovų nesitiki, kad 
ta konferencija ką nors gero 
suteiktų įvairių šalių darbinin
kams.

Kongresc dalyvauja visų Eu
ropos šalių darbininkų atsto
vai.

Pranašauja naują karą
GENOA, bal. 20. — Socia

listas atstovas Gino Baidėsi iš 
Florencijos, sekretorius gene- 
rjilinės darbo konferencijos, 
kalbėdamas apie konferenciją 
pareiškė, kad jo nuomone, vis
kas rodo į laipsnišką susida- 
rimą internacionalinio bloko 
rytinėj Europoj, susidedenčio 
iš Vokietijos, Rusijos ir Turki
jos, priešais vakarinės Euro
pos bloką, susidedantį iš 
ninku šulių. Tai sudarysią 
kią padėtį, kuri prives prie 
tolimo ir baisiausio karo.

talki- 
to- 
ne-

Mūšiai su fasciti
Keli žmonės užmušŲ naujuose 

susirėmimuose su fascisci.

RYMAS, bal. 20. — Įvairio
se Italijos dalyse vėl ištiko nau
jų kruvinų susirėmimų f tarp 
komunistų ir fascisti.

Vienais fascisti liko užmuštas 
ir trįs sužeisti Trieste, kur jie 
buvo užpuolę koimunistų kvar
talą.

.'Perugia vienas žmogus liko 
užmuštas ir keli sužeisti.

Florencijoj vienas valstietis 
liko užmuštas ir du sužeisti 
naktiniame susirėmime.

Ryme policija uždraudė visas 
viešas demonstracijas pėtny- 
čioj, švenčiant miesto įkūrimo 
sukaktuves.

Darbininkai grūmoja paskelbi
mu visuotino streiko.

DUBLINAS, bal. 20. Dub
linas pergyveno neramiausią 
naktį. Per visą naktį veik po 
visą miestą siautė nuolatinis 
persiišaudimas iš šautuvų ir 
kulkasvaidžių. Ir per visą 
naktį lakstė kariuomenės ve
žimai ir ginkluoti automobiliai 
iš vieno susirėmimo į kitą.

Keli namai, laikomi savyval- 
dybininkų ir saugomi regulia
ri nes kariuomenes, buvo už
pulti respublikonų, bet visur 
respublikonai po ilgo persišau- 
diimo liko atmušti. Ginkluoti 
automobiliai patruliavo didžią
sias gatves ir visi praeiviai bu
vo kratomi, j ieškant pas juos 
ginklų. Daug žmonių aršetuo- 
ta su ginklais.

Nors persišaudimai tęsėsi 
visą naktį ir vietk po visą mie
stą ir nors vartota kulkosvai
džius, bet nuostoliai labai ma
ži: tik du kareiviai ir vienas 
respublikonas liko pašauti, už
muštų gi nėra.

Taikos konferencija tarp sa
vy valdybin inkų ir respublikonų 
vėl užsibaigė l>c jo*kio susi ta i- 
kimo. Ją atidėta iki sekamos 
seredos.

Dar prieš tą “taikos” konfe
renciją lordas mayoras tarėsi 
su Airijos darbininkų vadovais. 
Vėliaus tapo paskelbta, kad Ai
rijos darbo partija tuoj išleis 
manifestą, paskelbiantį pane- 
dėlyj generalinį streiką visoj 
Airijoje “protestui prieš mili- 
tarizmą”.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, bal. 20 d., užsienio pini

gų 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 ............... IV?c
Belgijos 100 frankų ........... $8.63
Danijos 100 frankų ........... $21.25
Finų 100 markių ................... $1.90
Francijos 100 frankų ........... $9.33
Italijos 100 lirų ................... $5.49
Lietuvos 100 auksinų ............... 36c
T<enlrų 100 markių ................ 2%c 
Norvegų 100 kronų ........... $19.00
Olandų 100 guldenų ........... $37.98
Švedų 100 guldenų ............... $26.00
Šveicarų 100 markių ........... $19.47
Vokietijos 100 markių 36c

Viena mergaitė užmušta, apie 
50 žmonių sužeista, bažny
čios bokštas nugriautas.

i CHICAGO. — Užvakar Chi
cagoje siautė tokia pa vasarinė 
vėtra, kokios nebuvo čia jau 
nuo 1894 m. Ji išvartė daug 
medžių ir stulpų, nunešė sto
gus keliems namams ir abcl- 
nai pirdarė didelių nuostolių.

Evelyn Jacobson, 8 m., liko 
užmušta nukritus trijų aukštų 
namo prie 1920 N. Fairfield 
Avė., karnizui. Jos sesuo 
Ragnhild, 9 m., galbūt mirti
nai liko sužeista. Juodvi grįžo 
iš mokyklos. *

Wm. Brest, 66 m., dirbęs 
'Lyons sa'liune, neteko abiejų 
rankų, bandant paimti ir nu
mesti nutrukusią elektros vie- 
!?•

Mažiausia 50 žmonių liko su
žeista vėtroje, bet jie visi su
žeisti lengvai stiklų, plytų ir 
kitokių 'dalykų, kurie lakstė 
oru. Buvo ir labai keistų su- 

prie 2320 Micbigan Avė. yra 
sena, bet graži baptistų bažny
čia su augštti stogu. Urnai lai
ke vėtros bokštas pradėjo svy
ruoti, lyg gad norėdamas virs
ti. Bet jis ne tuoj virto. Per 
dvi valandas jis taip siūbavo; 
betgi pagalios jis nuvirto į gat
vę ir pavirto į šipulius. Kadan
gi jis nuvirto ne uihai, tai iš 
žmonių niekas neliko sužeistas. 
Nukentėjo tik šalę , stovėjęs 
viešbutis. Be to viena mergina 
liko užgauta į ranką bakšto 
vėliavos stulpui nulužus ir per 
langą įkritus į kitoj pusėj 'gat
ves buvusion raštinėm

Prie 3626 S. Halsted St. 
mo stogas liko nukeltas ir 
tupdytas ant gretimo namo, 
durmiestyj tapo parverstas 
delis dviiejų ai|dių vežimas.

na-
pa- 
Vi- 
di-

Vėl atidėjo bylą.
WAUKEGAN, III., b. 17. — 

Gubernatorius Lcn Small bylos 
nagrinėjimais, kuris turėjo pra
sidėti šiandie, vėl tapo atidė
tas vienai savaitei, kad davus 
daugiau laiko auditoriams per
žiūrėti dokumentinius įrody
mus iš bankų.

Jau kelia anglių kainą
f

Anglių kaina kasyklose pakelta 
dvigubai.

} -----------
PITTSBURGH, Pa., bal. 20. 

—Anglikasių unijos 5-to dis- 
trikto vice-prezidentas Eagen 
paskelbė, kad unijos tyrinėji
mai rodo, jog paprasti minkš
tieji anglįs (slock), kurie prieš 
bal. 1 d. parsidavinėjo po $1.- 
50, dab^r prie kasyklų parsi
duoda už $3 tonas. Sijoti ang
lįs, kurie parsidavinėjo prie ka
syklų už $2.25, dabar parsi
duoda už $5 tonas.

Unija taipjau paskelbė, .(kad 
Crucible Steel Co., Crucible, 
Pa., verčia savo angliakasius 
diriiti ir neišleidžia jų iš mies
telio. Apie tai pranešta darbo 
departamentui, kuris padary
siąs atitinkamus 'tyrinėjimus.

Kunigas- areštuotas
SMITO CENTER, Kas., bal 

20. ’ .— Lincoln miestelio vo- 
kiečių liuteronų bažnyčios kle
bonas, kun. A. Schulz, 45 m., 
vedęs ir turįs keletą vaikų, ta
po areštuotas ir pasodintas ka
lėjimam Jį kaltina nedorame 
pasielgime su jo parį pi jone, 
16 m. mergaite.

RYGA, bal. 20. — Interna
tional Harvestcr Co., kurios 
ūkio padargų dirbtuvės buvo 
sustojusios ir nebuvo naciona
lizuotos ir bolševikams viską 
valdant, prisiuntė dar daugiau 
mechanikų ekspertų, kad jie 
galėtų padidinti ir pagerinti 
dirbtuves, taip kad galima bu
tų padidinti jų produkciją. Jie 
išvažiuoja į Maskvą šiandie.

Daugelis kitų Amerikos fir
mų siunčia savo atstovus į 
Rygą, kad užmezgus prekybos 
ryšius su Rusija.

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 
yha didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Aiherikoje, 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 banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted StM Chicago, HL
Bridgeporto Skyrius

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

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

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

. 523 West 120th St., West Puilman, BĮ.
Roselando Skyrius

233 East 115th St., Roseland, BĮ.

Už padauginimą jurininku
WASHINGTON, bal. 20. — 

Atstovų butas vakar 279 bal
sais prieš 78 priėmė laivyno 
paskirimo bilių, kuriuo 'skai
čius jurininkų kariniame lai
vyne bus padidintas iki 86,000 
žmonių. Pats jurininkų skai
čius padidinimo priedas tapo 
priimtas 221 balsais prieš 148.

Padidinimo jurininkų skai
čiaus ypač reikalavo preziden
tas Hardingas. Senatas jau 
pirmiau yra prižmęs tą bilių.

Neatiduoda garlaiviu
KAUNAS. E. Vokiečiai te- 

beatsisako atiduoti upių garlai
vius, kurie karo metu ir po 
karo (buvo užgriebti nuo (Lietu
vos piliečių.

200 NAMŲ SIUDEGĖ, 1,000 
BENAMIŲ.

.. MANILA, P. L, bal. 19.- 
Daugiau kaip 1,(XX) filipinie
čių liko be pastogės vakar 
gaisrui sunaikinus daugiau 
kaip 200 namų.

MONTREAL, b. 19. Pereitą 
naktį sudegė seniausias Que- 
beco provincijoj Notre Daine 
vienuolynas, pabudavotas 1690 
m., ‘'šventos” Margaritos Bour- 
geois, kuri nesenai tapo kano
nizuota.

NEW YORK, b. 16. — Pa- 
skilbęs dainininkas Jobu Mc- 
Cormick sunkiai serga. Jam ta
po padarytos dvi operacijos, bet 
daktarai abejoja apie jo pasvei
kimą.

Trįs vaikai nutroško.
HOUSTON, Tex., b. 20. — 

Trįs Mathis vaikai, 9, 8 ir 6 m. 
amžiaus nutroško nuo gaso.
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Pėtnyčią, Balandžio 21,1922

(Apgarsinimas)

KAS BUVO UŽSLEPIA 
PER 6,000 METĮJ DA

BAR APREIKŠTA.
DIENA JEHOVOS.

Neturime užmiršti, kad pas
kiausieji keturis dešimtis metų 
Izraelio buvimo kaipo tautos bu
vo diena vargų, "diena atkerši
jimo” ant tų žmonių, ir pasibai
gė visiškame panaikinime jų 
tautos, vis tiek jų diena rūsty
bės buvo tiktai kaipo šešėlis ar
ba typas ant dar didesnių ir 
daug platesnių vargų ant val
diškos Krikščionijos, lygiai kaip 
jų praeities istorija kaipo žmo- 

nių esančių po malonės savo am
žiaus buvo typu ant Evangelijos 
Amžiaus, ką bus aiškiai prirody
ta ateinančiuose straipsniuose. 
Visi tada pamatys, kodėl šitos 
pranašystės kas atsineša dieną 
Viešpaties tur būti, ir yra sa
kytos daugiau ar mažiau ant 
Izraelio ir ant Jeruzalės, nors ir 
toliau j ieškant yra aiškiai paro
dyta, kad jų tikras išsipildymas 
apima visą žmoniją.

Paimkime kitą pranašišką liu- 
dymą (Zep. 1: 17-9, 14-18). 
“Ponas Dievas yra pritaisęs plo
vimą, ir savo svečius pakvietęs. 
[Palygink Apr. 19: 17]. Ir die
noje Viešpaties piovimo aš nu
bausiu kunigaikščius ir vaikus 
karaliaus ir visus svetimais rū
bais dėvinčius. Aš tuomet ir 
tuos koravosiu, kurie per slenk
stį šoka [užpuolikus], kurie sa
vo ponų namus pildo su piešimu 
ir su klasta, [čionai yra paro
dyta, kad bus netiktai ką didis 
nugriovimas turtų ir galybės 
šiame laike suspaudimų, bet kad 
tie, kurie tame laike bus dan
gaus įrankiais suardyme dabar
tinių sistemų bus lygiai baudžia
mi už jų neteisingus ir piktus 
pasielgimus; nes užeinanti var
gai apims visokių kliasų žmo| 
nes, ir atneš nusiminimą ant 
daugybės].

♦“Arti yra didžioji Diena Pono 
Dievo; ji arti yra ir labai prisi
skubina. Arčiau ir balsiau gir
dis šauksmas apie Dieną Pono 
Dievo. Tenai drūtieji baisiai 
šaukia! šį diena yra diena rū
stybės, diena tužbos ir bėdos, 
diena išpustijimo ir išgaišinimo, 
diena tamsybes ir apytamsos 
[neaiškmtio ir prajautimo, ir 
dabartinio sumišimo], diena de
besių [vargų] ir tirštos miglos, 
diena triubų ir trimitų [septin
tos sombolinios triubos, katra 
skamba per visą šią dieną var
gų — katra yra vadinama kar
tais ir trimitą arba triuba Die
vo, kadangi ji yra sujungta su 
nuotikiais tos Dienos] ir šukavi
mo prieš apmūrytus miestus ir 
augštasias pilis [rėksmingi ir 
susidurianti grūmojimai tvirtų 
ir gerai apsikasusių valdžių]. Aš 
darysiu žmones drebančiais, kad 
jie aplink turės vaikščioti lygiai 
kaip akli [graibysis dėl neaišku
mo, nežinodami ką daryti], ka
dangi jie prieš Jehovą yra susi- 
griešyje. Jų kraujas bus pralie
tas lygiai kaip dulkės ir jų kū
nas kaip purvas. Jų auksas ir 
sidabras juos neišgelbės dienoje 
keršto Pono Dievo [ne taip kaip 
pirmiaus buvo, kada turtai davė 
pailsį ir lepumą], bet visa žemė 
turės jo karštumo ugnimi sude
ginta būti; nes jis urnai galą da
rys [išgaišys] visiems [turtuo
liams] toje žemėje gyvenan
tiems.”

(Daugiaus bus kitą Pėtnyčią).

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Lietuvos spaudos dar
bininkai.

Užpernai (1920 m.) žvalgybai 
(pav. rusų — ochranka) sug
riovus “Lietuvos spaudos darbi
ninkų profesinę sąjungą,” jos 
veikėjus į kalėjimus sukišus ir 
išblaškius, šiemet vėl spaudos 
darbininkai kaip perkūno išblaš
kyti laike audros žąsyčiai, spie
čiasi į kuopelę. Pabaigoj perei
tų metų neva tapo įstatai užre
gistruoti ir pradėta organizaci
jos darbas. Bet nė buto, nė vie
telės kur susirinkti nesant, 1^- 
bai sunkiai darbas eina. Se> 
niau buvo ir butas ir sale susi
rinkimams. Bet žvalgyba sąjun
gą persekiodama vislią prarijo. 
Šiandien durbinin>kui, perkentę 
ant savo nugaros engimo smū
gius, nors ir organizuojasi, bet 
dairosi, ar iš kokio užkampio 
neišlįs “žvalgininkas” ir nepa
gaus už pakarpos vesti į žval
gybą.

Stiklo fabrikas Lie
tuvoj.

Ministerių kabinetas, lapkri
čio 30 d. 1921 m. Kaune užtvir
tino “Pirmojo stiklo fabriko 

Lietuvoje akcinės bendrovės įs
tatus. Bendrovės įsteigėjai, kaip 
matyt iš pavardžių — žydą j: 
A. Fišas, M. Frenkelis, T. Gcn- 
delmanas, D. Raibmanas, T. 
Taubmanas ir T. Nachimsonas. 
Bendrovės bustynė — Kaune. 
Pagrindinis bendrovės kapita
las 2,500,000 auksinų, kuris su
daromas iš 2,500 akcijų po 
1,000 auksinų. Nors įstatuose 
pasakyta, kad “valdyboje na
riais ir narių kandidatais gali 
būti tik Lietuvos piliečiai,” bet 
kadangi steigėjai vien tik žyde
liai, tai žinoma, pirma vieta žy
deliams. [O ar jie neskaitomi 
Lietuvos piliečiais? — Red.] 
Lietuvoj visose prekybos pra
monės šakos stengiasi daugiau
sia žydelai įsikurti. Lietuviai gi 
snaudžia ir apie dangaus mig
dolus sapnuoja. , —Pr. br.

Nuo vilko bėgo — ’luokj 
užbėgo.

Mikolas Dzonis, 34 metų Ru
sijoj laiko karo apsivedė su ka
ro tremtine Natalija Damčikai- 
te, 27 metų amžiaus, kilusia 
Kybartuose. Karui pasibaigus 
abudu su dviem vaikais parvyko 
į Kybartus ir savo apgriuvu
siuose namuose apsigyveno. 
Kas žin kas iš piktumo paskun
dė, kad jis — Dzonis — bolše
vikas. Tada Kybartų milicija 
sausio 20 d. (1922 m.) iškrėtė 
jo namus ir nors nieko įtartino 
nerado, bet Dzonį suėmė ir nu
gabeno į Kauną — “tardyti.” 
Kauno kalėjime Dzonis pabuvęs 
mėnesį laiko, vasarįo 20 dieną 
pasimirė. Kadangi sėdint jis
laukė “tardymo,” tai nieko prie 
jo neprileido. Sėdėdamas kibai 
ilgėjosi savo žmonos ir vaikų ir 
nieko nebepriėmęs iŠ kalėjimo 
prižiūrėtojų valgyti. Tik numi
rus kalėjime valdžia pranešė 
žmonai, kuri atvyko laidotuvė
se dalyvauti. Ji pati didžiausiu 
širdies skausmu ir nuliudimu 
man papasakojo šį atsitikimą, 
ir man pačiam beklausant grau
du darėsi. —Pr. br.

P. S. Apie tai, kas aukščiau yra 
pasakyta, skaitykite sekamas kny
gas: I

Dieviškas Plianas Amžių ........... 25c
Milionai žmonių dabar gyvenan

čių nebemirs ..............................  25c
Ką sako šv. Kaštas apie Peklą.... 15c

Adresas:

* SARGYBOS BOKŠTAS,
18 Concord St., Brooklyn, N. Y.

EKIRA BALIUS EXTBA!
Rengia Lietuvių Tautos Atgimties Draugija 
šeštadienyj, Subatoj, Bal.-April 22 d., 1922

BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ
Kampas 35 St. ir So. Union Avė.

Malonus Tautiečiai! Pirmas balius su šokiais tos rūšies, nes 
jame dalyvaus žirniausi iš Lietuvos ir kitų šalių svečiai, kur galima 
bus daug pamatyti seniausių, viduramžių ir dabartinių šokių. Gra- 
jikai-muzikantai geriausios klesos. Nepraleiskite tą puikiausią progą 
gražiausio vakarėlio.

Kas sveikas, visi j vakarą. Kviečia Komitetas.

P.S. Draugai ir draugės, katrie tapote prigauti per bolševikus, 
grįžtantis busite priimtais be bausmes, bet vėliaus prašysitės drau
gystės teisės pagal čarterio ir konstitucijos. Komitetas.

Garfield Park Lietuvių Pašelpinis Kliubas
Rengia

Didelis ir Puikus Balius
SUBATOJ, BALANDŽIO 22, 1922 ’

Lietuvių Liuosybės Svetainėje, 1401 So. 49th Court 
, Cicero, III.

Pradžia 7 vai. vak., Įžanga 35c.
Gerbiama Visuomenė: Malonėkit atsilankyt ant šio vakaro. Di

deli, maži, nes šis vakaras bus puikiausiu iš visų kitų. Užtikriname, 
kad atsilankiusieji busite užganėdinti ir prie geriausios muzikos pa- 
silinksminsit. G. P. L. P. K. KOMITETAS.

PATARNAUSIME JUMS
Kaipo . !•

Universal Auto Sales Co.
5001-5 So. W estern Boul.

... į 1 I

[
KAM TAI TURĖT PRAS

TĄ ODĄ.
Jei turi prastą odą — mėgink Lifebuoy.
Devyni iš dešimts turi šiurkščią, tau

kuotą, nešvarią, sausą, arba negyvą odą, 
o tas paeina iš suirusiu, neveiklių odos 
skylučių.

Lifebuoy, kaipo sveikatos principas iš- 
valys tas skylutes iki pat jų dugno — pa
skatins celes prie gyvumo — prives prie 
sveikos cirkuliacijos.

Ir Lifebuoy tyras paimu ir kokonoatų 
aliejai sušvelnys ir sujudins odos veikimą. 

į Visai į trumpą laiką pasirodys tamistai 
pageidaujamos pasekmes — ir kiekvienas 
godos tanjista.

Jei turi prastą odą, tad nenusimink, 
bet mėgink Lifebuoy.

Didelis RAUDONAS šmotas.

IFEBUOY
SVEIKAS MUILAS

Prospect 0649

J. H. ALISZAUSKIS
Parduodame Moon Reo ir PasažieriŲ 

Automobilius
Reo Speed Wagons, Vartoti automobiliai 

ir trokai.

IBBNVHIBflBDIlRIIEilllAaHSKHaHaHHBMlIMlIJIKHaK

! Rusiškos ir Turkiškos Vanos
9 12th STREETi TeL K«Ue M02

8514-16 Roosevelf Rd.

CHICAGO, ILdU

S»>WI -I

TIKRAS NAMU BARBENĄS
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.

DEARBORN BUILDING & FINANCE 60.
I Room 1625, 127 N. Dearborn St.

Tel.: Central 5381.

Pranešimas
, Harringtono Kreditorių mass mitingas įvyks bal. 21 d., 8 vai. 
vak. Cplumbia svetainėje, 48-ta ir Paulina St. Visi kreditoriai 
esate kviečiami parodyt savo notas, arba kurie turite Postai Cards 
nuo advokato įeinant į svetainę dėl geresnės tvarkos.

\ I ? Kviečia Komisija.

A
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Muzikantų Balius!!!
«

— Rengia —
D. L. K. VYTAUTO BENAS 

Nedėlioję, Balandžio-April 23 d., 1922

I APVĖIZDOS DIEVO PAlt. SVET 
Prie 18-tos ir Union Avė.

| Pradžia 5-tą vai. vakare. Įžanga 25c ypatai

EXTRA IŠPARDAVIMAS!
Ugnies sugadintų rūbų ir apautuvų. Parsiduoda žemiau “VVholesale” 

kainos arba už da mažiau negu pačiam prikėjui, kad kainavo. Išpardavi
mas prasidės — subatoje balandžio 22 d. ir tęsis tik per keletą dienų. Pir
mieji gaus geriausius pasirinkimus — todelgi, visi skubinkitės išnaudoti 
progą. Kviečia visus

MIKE RAUDIS IR JOE. JANUŠAUSKAS,
4617 So. Ashland Avė.

AR REIKIA JUMS NAUJO sfrOGO ?
Jei stogas kiauras, vanduo bėga, arba nori naują stogą uždėti, 

motykite nTus. Mes padarome už speciales kainas visokios rūšies sto
gų dengimą,’Įpavdzdžiui: žalios ar raudonos dengimui skalos po $1.25 
ir $2.35 Tolis. Specialė kaina daugiau imant.

“Visokis Lumberis”

Morgan Park Lumber Co.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. lllth St.

Akių, Ausų,
Nosies, ir Gerklės „

INSTITUTAS I
Viešas

Paskelbimas
Akių ,ausų, nosies ir gerkles InsĮitutas susiorganizavo iš kc- m 

lėtos specialistų pasekmingiausiam ligų patyrimui ir jų gydymui, W 
kaipo akių, ausų, nosies ir gerklės pagal vėliausią mokslo nųrody- gį 
m<3. 
galima, įvairiuose

Jo užduočia yra, kad patarnavus už žemiausią kąiną kaip 
atsitikimuose suteikdami dalinį išmokėjimą.

GYDOME
Dusulį, 
Kataraktą, 
Žvairas akis, 
Kurtumą, 
Tonsulius 
ir kitas ligas, 
akių, ausų, no
sies ir gerklės.

AKINIUS
Pritaikome ir 
akis išgydo
mo mokslą bai 
gę gydytojai. 
Akinius pada
rome ant už
sakymo.

:Prie Instituto žmones persistato tai, kad 
biznio reikalavimas šiandien tokis, kad niekas 
negali tikėtis pats savaimi į ateityj, arba pa
laiko vietą, koliai yra visiškai sveiku. Gal
vos li^os yra tarpe paprastų ir labai veikia 
sumažindamos galę dieniniame darbe. Tei
singas gydymas ir išgydymas panašių ligų, 
tai yra nauda kaip 
niams.

. Institutas suteikia 
vimą išsilavinusiais 
jais, kurie perleido ilgus metus be studijuo
dami akių, ausų nosies ir gerklės ligas ir ku
rie gydymu tūkstančius pagydė, tad ir gavo 
gerą patyrimą, kurį tik gali suteikti tokis iš
sivystymas.

Kuriems reikia panašaus gydymo, gali kreip
tis ypatiškai, o patarnavimas bus teikiamas 
specialistų šiose ligose.

M

0

cn 
v-- .. . . ežmonijai, taip ir pavie- £

savo ligoniams patama- 
specialistais — gydyto-

Pasitarymas šią savaitę veltui.

►

CZ)

nesmagumą. Ateikite veltui pasitarimui. Jei 
musų patarnavimo, mes pasakysime; jei norėsit 

atsitikime, mes nurodysime.

Patyrę savo 
jus >riereikalausit 
pataniavimo specialisto, kitokiame 
NIEKO NEIMAME už pasitarimą.

Kuomet yra reikalinga, padarysime sutartį ant 
išmokėjimo.

Akiu, Ausų, Nosies ir Gerklės Institutas
* Z (Ne Ink.)

120 So. State St., Chicago, Antros lubos
Valandos: 9 iki 6. Nedėlioję: 10 iki 12

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. ▼. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSKAS
. LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Leayitt St.
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus lengvų

Tel.' Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmdestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St......... -.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tol.: Hyde Park 8395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 8899 

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blvd. 

Seeley 3676

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 812 W. 33 St., Chicago.
Tel. Yards 4681i <7 F# ■ - '•'

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.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

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

79 We»t Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vat

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

Room 479
Tel. Main 2593

Vak. 1645 Wabansia Avė.
Tel. Haymarket 3869

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų 
Laivakortės
Real Estate
Morgičiai
EUROPEAN-AMERI-

CAN BUREAU
S. L. FABIONAS CO. VEDĖJAI
809 W. 35th St., Chicago, III. 

Telefonas Boulevard 0611 
(Baltas Namas)

5 DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.. J

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

JURGIS HRYNKEVIČIUS ' 
KRIAUČIUS

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

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

Dresės
50c

Įmokėt ir po 50 
centų į savaitę. 
Daugybė vasari
nių dresių viso
kių spalvų ir 
stailij. Rašyk pa
klausdama pa
aiškinimų.

American 
Dress

Installment Co.,
58-60 VVest 

Washington St.

Tel. Central 1844
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Detroito Žinios KORESPONDENCIJOS

Kunigas kortomis išlošė du- suotojų skaičiaus priežastis 
šią. — Detroi to pirmos meto- vo ta, kad D. U. R. Co. k k 
distų bažnyčios kunigas S. L. mas jau daug kartų buvo 
Clemens, važiuodamas trauki- suotas.
niu, susitiko su Nebraskos go- j Iš visų balsuojančių gyvo 
vernoru McKelvie. Pastarasis ’ 
pasikvietė kunigą sulošti kor
tomis pinaklį. Pirmą pinaklį 
governoras pralošė; antrą taip
gi. Tolinus kunigas pasiūlė go- 
vernorui sulošti šita propozi
cija: “ar tamsta turi priklau
syti musų bažnyčiai, ar ne?” 
Governoras ir šitą kartą pralo-

• še, bet išgelbėjo savo dusią, nes 
ant rytojaus 'tapo apkrikštytas 
ir priimtas kongregacinės sek
tos nariu.

buvo 
Prog- 
ir šo-

Daugiau bolševikų mato J. 
Valst. negu Rusijoj. — Miclii- 
gano valstijos koalicinio komi
teto sekretorius Dr. F. A. Per- 
ry, kalbėdamas Detroit kliube 
Amerikos Revoliucijos Sūnų 
susirinkime, pasakė, kad Ame
rikoje esą daugiau radikalų ir 
bolševikų negu Rusijoj; jiems 
reikią tik sukilti ir vadžią nu
versti. Dr. Perry apie dvejetą 
metų tyrinėjo darbininkų klau
simą Michigano valstijoje ir 
kituose pramonės centruose.

^Detroit News” savo pasta
bose bal.16 d. apie tai pridėjo: 
“Taip, bolševikų Jungt. Valsti
jose yra daugiau, bet jie 
besni.” «

jų skaičiaus balsavo už pačm 
mą gatvekarių 59,622; prii 
7,567. Viso balsavusių skaičii 
pasidaro 67,189, o užsiregistn 
vusių 314,000.

'Majoras Couzen sako, ks 
mažas balsavusių skaičius bi 
vęs dėlto, kad balsuotojai i 
anksto žinoję, kad miesto pe 
gale bus lengva.

Detroitas ynu pirmutin 
miestas Jungtinėse Valstijos 
kuris pats valdo miesto gel 
kelius. Miestas tikrai paims 
savo rankas visus gelžkelii 
geg. 15 d., 1922 m.

lai-

gatvekarių linijos 
miesto rankas. —
17 d. balsuotojai 5 bal-

pe-
Ba-

Visos 
reina į 
landžio 
sais prieš 1 išsprendė išpirki
mą visų mieste esančių gatve
karių.

Daugelis balsuotojų nedaly
vavo balsavime gal dėl šven
čių; bet didžiausia mažo bal-

(Apgarsinimas)

PENTUOJAM, popieruojam ir 
kolcimainuojam, atliekame dar
bų los klesos. Tel. Boulevard 
6374, 3108 So. Union Avė. 
Antanas Gabrys.

Atrado lavonų upėj. — Tie 
Orleans gatv. upėje tapo atras 
tas lavonas R. Besse. Kovo 3 < 
jis susivaidijo su savo moteris 
pasiėmė su savim du vaikučiu 
ir išėjo, pasakydamas pačia 
“‘aš priversiu tave atkentėti.”

Policija susekė skenduolio i 
dviejų vaikučių pėdas iki upės 
manoma, kad jis darydama 
sau galą, nužudė ir vaikučius 
Policija atsidėjusi jieško vaikų 
vienas jų 6 metų, kitas 7. Sken 
duolis policijos užrašuose sto 
vi kaipo degtynės darytojas ii 
pardavinėtojas.

Detroito laukiamas pelnas ii 
lankytojų. — Ateinančią vasa 
rą Detroitą? aplankys 250,00( 
delegatų, kurie atvyks į viso 
kias konvencijas ir seimus.

Konvencija ir ituristų biure 
sekretorius E. L. Dixon skaito 
kad visų konvencijų delegatą 
praleis Detroite $10,000,000.

Prof. Irving Fisher apakai 
to, kad kiekvienais delegatas j 
dienų praleis $15, o turės pra
būti mažiausia puspenktos die
nos ir kad kiekvienas išleistas 
doleris verte'lgystėj per metus 
apsiverčia 30 kartų.

—J. Dagis.

SPRINGFIELD, ILL.
Vyčių koncertas.

Balandžio 16 <1. čia 
Vyčių 48 Ikp. koncertas, 
rainas susidėjo įŠ dainų
kių. Dainininkų yra užtenka
mai, tik dar neišlavinti kaip 
reikia. Chorų veda vargoninin
kas Aleksa, 'kuris yra gerai 
apsipažinęs su muzika, tatai 
galima tikėtis, kad jis jį išla
vins.

Aš sakyčiau, kad neverta 
kaiikurių šokių rodyti scenoje. 
Kada šoko mergina medinėmis 
kurpėmis kaikuriems žiūrinčių 
atrodė nekaip ir jie su pajuo
kimu sakė busią tai “nči-kuči” 
šokis. Taip pat nepridera cho- 
rilunkams šposai krėsti dai
nuojant.

Springfieldo mieste šį pava
sarį lietuviai pirmų karta ren
giasi pasirodyti svaidlauky. 
Svaklininkų būrys, kuris ren
giasi išeiti žaisti susideda iš 
šitų vyrų: W. Olšeskis, J. Su- 
gentas, V. Alenis, A. Alenis, 
R. Parsevičius, J. Keturakis, 
P. Stirbis, A. Stirbis, J. Den- 
kevičius, J. Busininkas, P. Lau
kaitis, J. 'Laukaitis, J. Eičas, 
P. Mičiutis, J. Kasperas, J. Ta
mošiūnas, A. Giraitis, J. Stri- 
peikis, A. Batvinis, C. Plačius, 
C. Meironas, J. Meironas.

K. Vargelis.

kur

REIKALINGI AGENTAI
Pastovus darbas, didelis uždarbis, ateikite 

paaiškinimų nuo 10 ryto ki 4 vai. vakaro.
111 W. Jackson Bld., Room 805, Chicago, UI.

> i ......-

SO. OMAHA, NEBR.
Streiklaužiams užėmus darbi

ninkų vietas.

Atėjus pavasariui atsirado 
dauginus vilties ir bedarbiams 
darbas gauti. So. Omahoj nuo 
streiko laiko bedarbių yna daug 
ir per žiemų jiems teko daug 
iškentėti.

Omaha yra miestas,
mažne kiekvienas turi savo 
nuosavus namus. Namų nuo- 
muotojų prieš streikų beveik 
visai nebuvo. . Streikui iškilus 
miesto valdžia pagelbėjo sker
dyklų savininkams prigabenti 

nevedusių streiklaužių, dau
giausia negrų. Kadangi jų pri- 
gabenta daugiau negu reikia, 
tai dabar daugumas .šitų buvu
sių streiklaužių . neturėdami 
darbo, užpuldinėja ir plėšia 
žmones. Šitie užpuldinėjimai 
esti tokie dažni, kad vienas 
Omahos teisėjų šitaip pasakė: 
“Piiktadėjybės vilnis Omahoj e 
turi būti sustabdyta. Aš pats 
duosiu $25 kiekvienam, kas 
nukaus banditų užpuolimo va
landoj.”

2jll Keiniu Siutai
Vyrams ir Vaikinams

Lotas 1 — $15 vyrams 2 kelinių siutai
Kadangi įžymiems drapanų išdirbėjams reikėjo pinigų todelA 4 »■ 
turėjome progą pigiai nusipirkti, kas į metus neatsikartoja. v I *"1

Tik pamąstykit apie pirkimą, vyrų dvejų kelinių siutą už | U

Lotas 2 — $22

Štai kur single 
arba double 
breasted sty- 
lės konserva
tyvių, sportiš
kų ir jazz mo
delių. Visi nau
jausio audimo, 
stylių ir spal
vų.

Harringtono kredito
riams.

Su Harringtono notų rei
kalais, kreipkitės į musų ofi
są ir atsineškite su savim 
notas. Kreipkitės dieną nuo 
2 vai. iki 5 vai. miesto ofisan 
611 Union Bank Building, 
25 N. Dearborn St., o vaka
rais nuo 6 iki 8 vai. ‘'Naujie
nų” ofisan, 1739 S. Halsted 
Street.

K. S. Jurgelonis & Co., 
Stock & Bonds, 

25 N., Dearborn St.

Lotas 3 — 2 kelinitTsiutai $31.00
Mieros eina nuo 32 iki 44 ir didelių iki 50. Atrasite siutus 
vertis nuo$27.50 iki $50, pas mus po $15, $22 ir

Headųuarteriai Hart, Schaffner & Marx drabužių 
ir kitų jžymių išdirbysčių.

Skaudama Gerklė
Tonsiliai arba užkimi
mas, gangaliuokit šil
tu, sudytu vandeniu— 
arbatinį pilnų šaukš
telį druskos J kvortų 
vandenio. Trinkite su 
Vicks gerklę gerai — 
ištepkite storai ir ap- 
dengkite karštu fla
nelių. Kas kelinta va
landa nurykit mažo 
žirnio šmotelį.

VICKSw VapoRub
17 milionų puodelių išvarto janva Į 

kas metai. *
Virt

Žinoma, ne visi buvusieji 
streiklaužiai užsiima žmonių 
plėšimu. Daugumas jų dirba 
skerdyklose, užėmę vietos gy
ventojų vietas. Tokių, kurių 
vietas užėmė streiklaužiai, yra 
daug ir lietuvių tarpe, bet 
daugiausia jų tarp > lepkų — 
apie 1,000 žmonių. Kadangi ši
tiems bedarbiams pareina ne 
tik savo šeimynos užlaikyti,

bet ir mokesčiai miestui mo
kėti, tai lenkai bedarbiai kelia 
protestą ir reikalauja, kad 
miestas uždėtų mokesčius ant 
nevedusių neg4ų, kuriuos jis 
pagelbėjo atgabenti miestan ir 
jiems duonų atimti.

bedarbių daugumas 
į aplinkinius mies- 
j ieško t i.

—Liet. Atžala.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

išvažinėjo
tus darbo

Satin Finish
Fiat Sienų

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo-

KI. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

terims ir mer-

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

^■DR.HERZMAN^M
Iš RUSIJOS

Suteikia puikiausių iš
žiūra, kurių negalite 
gauti pirkti už daug, 
daug brangiau pana
šaus išpuošimo.

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.

Telefonai
Dienomis: Canal

3110 arba 357
Nakt. Drexel 950
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Dr. A. R. Blumenthal 
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

M ’ " i L "

Gražumas Sienų,
Reikalaukit šios
apalvuotais pa
veikslais knygutės

SATIN FINISH FLAT SIENŲ MALEVA yra 16 gra žiausių ir primniausių spalvų, siūlomos išimtinos pro
gos, gražiausiomis (kombinacijoms ir harmoniško išžiurėjimo. Yra ekonomišku, taip ir gražiu. Jo kaina 
visai žema ir kadangi Satin Finished sienas galima mazgoti, todėl jos atrodo naujomis per daugelį metų. 
Suteikia ramumą, malonumą, neblizgantį sienų apdengimą, išpildo artistiškus ir hygieniškus reikalavimus 
moderniško namo. Nepriima purvo, neužlaiko perų, arba garų. Lengva užlaikyti šviesiai, naujai ir švariai.

ENTRERPRISE PAINT NANU FACTURING COMPANY,
Van Buren ir Peoria Streets,

Kurs laikys ilgiau-už žemesnę kainą

Chijcago, Illinois.
šie autorizuoti pardavėjai užlaiko Enterprise Gvarantuotą Malevą

NORTH and NORTH- 
WEST SIDE8
Allen, M.,

2132 Mihvaukee Avenue, 
Ahlsvvede X- Co., Ed.,

2500 W. North Avė., 
Antonson, F. C.,

4481 Broadway 
Baker Co., S. S.,

4015 Elston Avė.
Berezner, Harry

3564 Armitage Avė.
Wm. Biewer

5059 N. Clark St. 
Burkhardt, H.,

5523 Broadvvay 
Charleston, I. O.

4814 Broadvvay
Divane, J., 

5236
Doerr, Charles Si Co.

2021 N.
Effinger Si Klein

3936 N. Ashland Avė.
Ekstrand, C. J.

5219 N. Clark St.
Enterprise Hdwe. Si.
Paint Storo

2427
Ferkel, 

2961
Fisher, 

1942
Fisher, 

3935
Fisher,

4208
Ginsburg-Glassoff

5101 Irving Park Blvd. 
Goldblatt Bros.

1618 W. Chicago Avė. 
Graham, Stanley R.

669 N. State St.
Hallman Si Polek

919 Milwaukee Avė. 
Hamlin Bazaar

3775 Lawrence Avė, 
Hoffman, A. J.

2812 W. Madison St.
Horwlta Bros. S’ Strauss

2343 W. Lake St.
Humboldt Hdw. Co., 

8859 North Avė.
Tsgovitz Bros.,

3848 W. North Avo.
Iverson Sr Co. E.,

1342 Milwaukee Avė. 
Jensen, Theo.

6345 N. Clark
284 W. North

Knoop Co. E.
624 North Avė.

Korėta, Adolph
3317 N. Marshfield Avė.

Korete, Ludwig
,2422 Armitage Avė.

Kosner, Sam
2721 W. North Avė.

Joppe, Leo
1808 Wabansia Avė. 

Kaufman Bros. 
Krumm, John

1509 Fullerton Avė.
LaGrassa Si Tumminia

1122 Townsend St.
Lake Hardware Co.

2636 W. Division ~ 
Levin, C.

1914 W.
Levy, Max

28086 N.
Loccacciato,

503 Oak
Lubin, Louis

3419 N. Crawford
Lubin. Morris

4456 N. Kedzie Avė.
Lueder, Arthur

4152 Lincoln Avė.
Marti Co.,

8649 N. Ashland Avė. 
Malewskl. H. A.

5148 Grand Avė.
Meyer. .Toseph

8687 Fullerton Avė.
Milwaukee Department

846 Milwaukee Avenue
Morgan, C. H.,

807 N. Clark St.

W. Madison St.
Halsted St.

Milwaukee Ava. 
M..
Lincoln Ava.
Lawrence Avė.
Oacar,
Irving Park Blvd.
Walter
Lawrence Avė.

Co.

Mueller. Hellmuth
3710 Montroae Blvd.

Myer, I. B.
3441 W. Chicago Avė.

Olszew8ki, W..
1436 W. Chicago Avė.

Palatine Paint Store,
3711 W. Belmont Avė.

Paperno, J.,
1939 W. Grand Avė.

Pitkan, A. K.,
4242 N. Westerh Avė. 

Podolski it Co. Alex.
3042 N. Central Park Avė. 

Podore, H. L.,
8859 North Avė.

Rebman, F. J.
3751 W. Chicago Avė. 

Rouzan, Marcei
407 W. Division St.

Roc.kvvell Hdwe. Co.
2567 W. Fullerton Avė. 

Ryden, A. E.
4533 Lincoln Avo.

Santangelo, Joaeph
2425 W. Chicago Avo.

Seaman, Georgo W.
2207 W. Lake St.

St. George. Stephen
2207 Belmont Avė.

Šiems, H.,
3157 Montroae Ava.

Siema, L.
2005 Iloacoe Blvd.

Soelter, L.,
2418' N. Halated St.

Star Paint Store
1124 Milwaukee Avė.

Stolarakv, M..
967 Milvvankee Avė.

Strnve Co. H. C.
Belmont Sr Lincoln 

Swanaon, E. J.
3472 N. Clark St.

Utopian Produc.ta
Sunply Co.

3955 Milwaukeo Avė.
Victor, Peter

710 N. Clark St.
Wieboldt & Co. W. A.

Aahland School
Lincoln Avee.

'VViel'oldt <?■ Co. W. A.
1279 Milwaukee Avė.

SOTIMI! AND SOUTH- 
WESTs SIDES

St.

Avės.

St. 
Avė. 
H.

St.

Madison

Halsted

St.

St.
St.

St.

Store

Allen, F.
2754 W. Van Buren St. 

Ardeck, A. K.
2701* W. 47th St.

Aristide Pocobelli Co.
821 S. Western Avo.

Atkins Si Freund
4805 S. Ashland Avė.

Bachli Bros.
1830 \Vabash Avė. 

Basinski. A. J.
4521 S. Ashland Avė.

Bein, I-ouls
288 E. 35th St.

Bergman. S. A.
1542 W. 68rd St.

Berman, S.
1801 E. 75th St.

Blatn’ak, S.,
6257 Archer Avė.

Boston Store
State # Madison Sts.

Bvrton. C. S.
987 E. 63rd St.

Chanu, Chas.,
2852 Archer Avė.

Cohon Pieros
3844 Rooaevelt Rd.

Cotter,
5648

Feinherg, H. G.
2812 Cottage Grove

Feldman’a Department
645 W. 47th St.

Fillmore Paint Store
8614 Roosevelt Rd.

Franka S' Cą. L.,
51st and Loomis Avė.

Freund, Adolph
4321 Wpntworth Avė.

VllUO., 
Archer Ava.

^ooaevelt Rd.
J. P.
Wentworth Avė.

Avė.
Store

Ginsburg, S. J.
13 W. 47th St.

Girten Broe.
5029 S. Aahland Avė.

Goldatein $ Son, L 
2400 S. Oakley Avė. 

' Gordon, S.
1338 S. Jefferson, St.

Grant Worka Fair.
50th Avė. W. 14th St.

Haake Hdwe, Co. P.
340 E. Pershing Rd.

Hageman, A. 
525 W. Slst

Harazin Son, 
4959 S. Robey St.

Hartman Co. W. H.
7506 Gottage Grove Avė.

Helman, S. ’
1421 S. HAleted St.

Hemzacek, Jaa.
• 5248 S. Kedzio Avė.
Hiller, B.

1289 Rooaevolt Rd.
Hillman’s

State Washington J 
Hnatt, S.

1746 W. Slst St.
Horw(tz Bros. Si Strausą 

5424 Wentworth Avė.
Horwitz Bros. & Strauss 

5555 W. 63rd St.
Jablonskį, F.

5841 S. Halsted St.
Jakubaitis, K. S.

8249 S. Halsted St.
Kahn’s Department Store 

615 W. 81at St.
Kahn & Son, Mm 

1751 W. 85th St.
Kiatner, Peter 

2684 W. 22nd St.
Kiaoaondi, J.

6652 Archer Avė.
Kolomyaki, K.

723 W. llttth St.
Kosmach, John 

1804 W. 22nd St.
Kosmowaki, A.1741 ... ....
Koasy, 

1142
Kwate, 

3353
Lamberty. Nic

1522 W. 51st St.
Leiddy, E. H.

2445 W. Van Buren St.
Levine, Harrj

3222 W. 22nd St.
LIon Dry Gooda Store

1700 W. 18th St.
Lurie Co. Albert

1816 Blue Island Avė.
Main, Wm. C.

2863 Archer Avė.
Mamuette Hdwe. Si.
Paint' Store 

2540
Maaon 

8839
Melim, 

5114
Metzl’a 

8809
Miller,

8454
Moaiej, 

7216
Olin, O.

1242 E. 47th St.
Oppenheimer Si Co.

47th St. Si Ashland
Ozimlnski, Frank 

8435 Burley Avė.
Petera, Gerret

1721 W. 14th St.
Pivovitz, M.

1706 W. 68rd St.
F. J. Pleticka, 

3001 8. Homan Avė.
Ramancionia Motiklts 

8149 S. Halated St.
Relck,Paint Co. R. C. 

5742 S. State St.
Boliable Hdwe. Paint 

515 S. Cicero Avė.»

W. 47th St
Joaeph
S. Weatern Are. 
Herman

W. 16th St.

W. 59th St.
Si Hogg,
S. State St.
John
Archer Avė.
Fair

Archer Avė.

W. 16th St.
M.
S. Ashland Avė.

J.

St».

Ava.

Co.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų
Tel. Boulevard 6437

b ■■ i...... ... 11., .i ■ .u ......■■■■■........................ ..

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yarda 687

Roėkfellow. J. E.
4821 Cottago Grove Avė. 

Rosen, L.
3118 W. Rooaevelt Rd. 

Roubik, E.
4802 S. Loomia St.

Sabai, Frank
4916 W. 14th St.

Schultz, M.
1010 Blue Island

Shayman Si Ix?wln
913 Blue Island 

Sider Si Son, II.
1309 Blue Island

Simą John Son
2310 W. 51et St.

Slaskiewica, B.
1220 W. 51et ąt

Smollar, Sam
8341 W. 26th

S. B. Store
3535 W. 26th

Star Hardware
8248 W. Rooeevelt 

Stuart, B. J.
8018 W. 22nd St. 

£zopa. Joeaph
1962 W. 21st St.

SzĮ'ara, Stanley
2940 S. Throop St.

Tamminga, D. J. Si
10816 S. Michijgan 

Tuperl S.
8476 Archer Avė.

Unnea, Miehael
4511 S. Wood St.

Varnagie, Joeeph
4051 Archer Avė.

Vlcek. Joaeoh
2058 W. 18th

Vohralik. Che*.
2456 W. 47th

W. B. Store
2034 W. 51at

Wagner, C. C.
62nd Si

Wien, Ph
530 S.

WUeon
3868

Wileon
6283

Wilaon Si Co. GU‘___
1809 E. 55th St.

Winane, S. B.
5847 Wentworth Avė.

Wittmer, August
1413 W. 6»th St.

Wojtonik. Martin
2056 W. 18th St.

Wolf. Joeeph
3818 S. Kedzie Avė.

Wolf, W. G.
1854 S. Ashland Avė.

Zolllr; H. E.
7204 Wentworth Avė.

Ava.
Avė.
Avė.

DR.. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Of 1S&S
4729 So. Ashland AveM 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 8:30 vai. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dreiel 2880

St.
St.

Co.
Rd.

Son 
Ava.

z--------------------- -r------------------------>

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.

St.
St.

St.

Archer Avė.
llip
W«itern Ava.

Bros.
Cottage Grove Ava.
Brofl.

Cottaga

SUBURBAN

Grove A 
Gilbert .

Roeenberg’s
Evanston, 

N. Siegel
Evanston, 

Tupler, A.
Evanston,

Arthur, R.
Oak Park, III.

Karties, J. H.
Oak Park, III.

Khicker, A. C.
Hegeswlsch. III.

Barkmeier Hdvve. Co.
Harvoy, III.

Jaeger, Frank
Chicago Heighte, 

Tolon Furn. Co.
Chicago Heights, 

Ureitti, L.
Chicago Heighte, 

Lion Store
Hammond, Ind.

Aranoff, M.
Indiana Harbor, Ind.

Boston Store
Joliet,

Kirincik A- Petri
Joliet, ttl.

Mandel, __
Berwyn, III.

III.
III.

III. 
c.

III.

III.

III.

III.

M.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampai 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 SL

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės
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Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštu:

Metams ------------   $8.00
Pusei metų _— .................  j4.50
Trims mėnesiams .... 2.25
Dviem mėnesiams ...............  1«75
Vienam mėnesiui ------- . LOO

Chicago je per nešiotojus i
Viena kopija------------------------   8c.
Savaitei ...u--------------- 18c.
Mėnesiui _______________ 75c.

Suvienytose Valstijose na Chicagoj 
paštu:

Metams $7.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams —.....................2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui...........-.......  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metanas ____________ $8.00
Pusei matų ............ ........ i---------— 4.50
Trims mėnesiams    ______ 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Angliakasių 
streikas ir 
“kazokai”.

Pennsylvanijos valstija tu
ri ypatingą tvarkos žiūrėji
mo įstaigą, taip vadinamą 
“State Constabulary”, arba 
valstijos policiją, kurią šiaip 
žmonės paprastai vadina 
kazokais.

Kazokai įvesta ten neužil- 
gio po didžiojo 1902 metais 
angliakasių streiko, kurs tę
sėsi ilgiau kaip penkis mė
nesius. Jie turi beveik ne- 
apribotos galios daryti kra
tas, areštuoti įtariamus 
žmonės be jokio “varento” 
etc.

Buvo bandymų panašias 
*‘kazokų” įstaigas įvesti ir 
kitose valstijose, bet kol 
kas nepavyko. Ir nepavyko 
tik dėl to, kad darbininkų 
unijos ir šiaip pažangesni 
žmonės griežtai ir aštriai 
prieš tokius sumanymus už
protestavo.

Kodėl?

Dalykas toks, kad ta ka- 
zokija, kuriai laikyti žmo
nės priversti mokėti mokes
čius, tarnauja ne žmonių 
saugumu rūpintis, bet kapi
talistų. interesams ginti.

Pennsylvanijos darbinin
kai labai gerai tatai žino, 
nes beveik kiekviename 
streike, kiekvięname pasi
priešinime savo išnaudoto
jams patyrė kazoko ranką 
ant savo nugaros.

Dabar eina didelis anglia
kasių streikas, ir Pennsylva
nijos Darbo Federacijos 
prezidentas James H. Mau- 
rer štai ką praneša apie “ka
zokų” darbuotę. Jis rašo:

Pennsylvanijos valstijos 
policijos viršininkas Lynn 
G. Adams šių metų kovo 18 
dieną išsiuntinėjo kasyklų 
savininkams laiškus, ku
riuose jis kalba apie galinti 
greitu laiku įvykti streiką ir 
prašo, kad jie atsakytų jam 
į vienuoliką klausimų, kaip, 
pavyzdžiui, tokių:

“Ar galite suteikt man 
varduš pavardes ir pilną ap
rašymą žinomų jums jūsų 
apielinkėj radikalų (unijų 
vadų)?”

“Ar jūsų darbininkai susi
organizavę į uniją?”

“Jei susiorganizavę, ar 
jus prisiruošę tęsti darbą 
kasyklose, ar uždaryti, kai 
iškils streikas?”

“Jei jus manote operuoti 
kasyklas, ar tikitės galėsią 
dirbti su senais darbinin
kais, kurie tik apsiims dirb
ti, ar žadate parsigabenti iš 
kitur darbininkų (skebų)?”

“Ar jus jau susižinojote 
su savo apskrities šerifais?”

Ir po to seka perspėjimas, 
kad jie tuojau pasirūpintų 
susižinoti ir susitarti su še
rifais. Laiške yra dar ke
letas kvailų klausimų apie 
sprogstamąsias medžiagas 
etc., ir pagalios trumpas nu
rodymas, kokie yra valstijos 
kazokų uždaviniai ir kad jie 
esą pilnai pasiruošę tar
nauti.

Savo laiške kazokų virši
ninkas užtikrina, kad visos 
informacijos, kurių kasyklų 
savininkai jam suteiksią, bu
sią laikomos “pilnoj slapty
bėj”. Jis, viršininkas, da
rąs reikalingų pienų dėl lau
kiamojo steriko, . tatai no
rint, kad jo konstabeliai bu

tų jiems, kasyklų savinin
kams, naudingi, jie turį tuo
jau su juo susižinoti ir jam 
padėti. i

Dešimčiai dienų praslin
kus po to, tas pats kazokų 
viršininkas turėjo Harris- 
burge konferenciją su ka
syklų apskričių šerifais ir 
distriktų prokurorais.

“Mano žiniomis, — sako 
valstijos Darbo Federacijos 
prezidentas, — ta konfere.n- 
cija turėjo vieną tikslą: su
organizuoti valstijos vald
žios jėgas taip, kad kuoge- 
riausiai ir sėkmingiausiai 
patarnavus kasyklų viešpa
čiams ir sugniužinus anglia
kasių streiką, kurs, ištikrų- 
jų, yra ne streikas, bet lo
kautas. Per penkioliką me
tų aš kaltinte kaltinau val
stijos policijos departamen
tu, sakydamas, kad jis yra 
niekas kita, kaip tik legali
zuota streiklaužių banda; 
kad į streiko apimtas vietas 
juos siunčia ne tvarkai da
boti, bet netvarkai daryti; 
kad jie visados ėjo ranka už 
rankos su samdytojias, ir 
kad kur tik jie pasirodo, vi
sados pasireiškia netvarka 
ir riaušės, kurias jie patys 
tyčia sukelia.

Šitokie kaltinimai ir prie
kaištai valstijos policijos 
departamento visados būda
vo užginčijami, bet dabar 
jos viršininko išsiuntinėtas 
laiškas kasyklų savininkams 
aiškiausiai parodo, kam jie* 
tarnauja. Ir jei tik streikas 
kiek pasitęs, galima laukti, 
kad kazokai vėl pradės veik
ti — provokuoti streikinin
kų riaušes, kad turėjus pro
gos mušimu, persekiojimais 
ir areštais pavergti darbi
ninkus vėl kapitalistų nau
dojimui.

Angliakasiu 
Streikas

Dabartinis angliakasių strei
kas ne visai galima pavadinti 
šalies dalyku; jo svarba yra 
tarptautinė. Čia eina pasaulinė 
kova dėl anglies. Anglija nužu
dė savo viršesnybę pasaulinėj 
anglies pramonėj. Ją pakeitė 

Amerika. Bet Anglija nenori 
leisti Amerikai kontroliuoti šitą 
pramonę. Norėdami atgauti sa
vo rinkas Anglijos kasyklų sa
vininkai numušė algas Angli
jos angliakasiams. Dabar tas

pareina padaryti Amerikos ka
syklų savininkams. Tai yra žūt
būtinė kova dėl rinkų. Tatai 
angliakasių sutarčiai pasibai
gus, kasyklų savininkai pasi

naudojo proga ir numušė algas. 
Kovai' beeinant algos turi ma
žėti ir mažėti. Tolygi kova eina 
tarp Franci jos ir Belgijos. Bel
gijos angliakasiams algos nese* 
nai tapo numuštos 5 nuoš. Po 
to franeuzai numažino kainą 
anglims, kad galėjus pardavi
nėti anglis naujomis belgų kai
nomis. Francuzų angliakasiams 
algos tapo sumažintos savo ke
liu ir užburtas ratas eina be su
stojimo.

Amerikoj šiandien iš anglia
kasių, kurių vidutinės algos pe
reitais metais siekė keturioliką 
dolerių savaitėje, reikalaujama, 
kad jie priimtų numušimą 30 
iki 46 nuoš. Įsivaizduokim, jei 
galim, žmones einančius į kasy
klas ir nežinančius, ar jie išeis 

i iš jų gyvi, už keturioliką dole
rių savaitėje. Kongresininkas 

už • kalbėjimą gauna dešimtį 
kartų daugiau. Pernai anglis 

iš Amerikos kasyklų tapo ap
laistyta kraujais 2500 angliaka
sių, aukų pasiutusios kovos už 
būtį, kurią mes vadinam civili
zacija.

Mums patariama kreiptis į 
kongresą. Daug laiko gaišina
ma kalbomis į senato komite
tus. Valdžia* nei’ą neitralioji pu- 
sė šitame streike. Ji yra tuo, 
kuo ji visuomet buvo — darb
davių įrankis. Ji stojo už plie
no trustą plieno darbininkams 
išėjus j streiką. Ji grūmojo ka
lėjimu gelžkelių unijų viršinin
kams, kada gelžkelių tarnauto
jai paketino streikuoti. Ji da
bar laukia pasirengusi panaudo
ti jiegą, jei reikėtų, angliaka
siams nuveikti. Jei valdžia butų 
nuoširdi; jei ji atstovautų žmo
nių valiai, kodėl ji neturėtų už
dėti didelių mokesčių ant ka
syklų savininkų pelnų ir duoti 
juos angliakasiams? Kam ji 
turėtų leisti kasyklų savinin
kams išmesti iš darbo daugiau 
kaip pusę miliono .angliakasių 
ir priversti juos su jų pačiomis 
ir vaikais badauti ir kentėti? 
Aišku, kad valdžia yra darbda
vių klasės įrankis, aklas įrankis. 
Tik pagalvokim apie tokią val
džią, kuri laikosi nuošaliai, kuo
met daugiau kaip miliono žmo
nių gyvastys randas pavojuj. 
Angliakasiai turi pamatyti, kad 
butų be naudos ir vaikiška lau
kus iš šitos valdžios, darbdavių 
įrankio, kad ji ateis jiems padėt. 
Ji nesikiša dėlto, kad mano nesą 
reikalo kištis dabar, kada ang
liakasiai yra susilpnėję. Bet 

tegul angliakasiai išplėtoja di
desnę jiegą ir parodo savo ga
lybę, tąsyk valdžia įsikiš ir pri
sikabins šviežią kiaušeną prie 
savo diržo drauge su laimėto
mis senesniuose streikuose.

Angliakasiai gali laukti sau 
paramos tik iš savo pačių kla
sės. Turi būti varoma nuolati
nis vajus už didesnį solidaru
mą. Angliakasiai vieni negali 
streiko laimėti. Jie susiduria su 
visomis darbdavių pajiegomis, 
drauge su teismais ir kitais ga
lais. Darbininkų pajiegos taipgi 
turi būti suorganizuotos tokiu 

plotu ir solidarumu kaip ii 
darbdavių klasės. Tąsyk tik bus 
galima laimėjimo tikėtis.

—V. L.

L. S. Sąjungoje
ĮSPŪDŽIAI Iš L. S. S. PILD. 

KOMITETO POSĖDŽIO.

Praeitą trečiadienio vakarą 
Naujienų name buvo Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Pildomojo 
Komiteto posėdis. Turėdamas 
laiko nuėjau ir aš žingeidumo 
deiei pasiklausyti ką taria mu
sų 'sąjungos viršininkai. Radau 
ten šešis Pildomojo Komiteto 
narius ir dar keletą svečių, są- 
jungiečių. Už kiek laiko ne
trukus prasidėjo ir posėdis. Iš
rinko pirmininką, perskaitė 
protokolą, priėmė dienotvarkę 
ir pagalios prasidėjo tarimai.

Žingeidu buvo man kiaušy-/ 
tis, kaip kiekvienas Pildomojo 
Komiteto narys reiškė savo min
tis, norėdamas, kad tie nutari
mai butų tinkami nelik są- 
jungiečiams, bet ir šiaip susi
pratusi ems darbininkams nau
dingi. Ypač patiko man nu
tarimas, kur visi kaip vienas 
išrinko Lietuvių Socialistų Są- 
j ugos atstovą į Socialistų Par
tijos suvažiavimą. Beveik pas 
kiekvieną Pildomojo Komiteto 
narį buvo mintis, kad mes siųs
dami savo atstovą į Socialistų 
Partijos suvažiavimą padarysi
me didelį žingsnį pirmyn. Ten 
būdamas musų atstovas galės 
pamatyti visą* Socialistų Par
tijos veikimą, su juo susipa
žinti ir paskum pasidalinti sa
vo mintimis apie tai spaudoje 
su draugais sąjungiečiais ir 
šiaip su susipratusiais darbi
ninkais. Taipgi patiko man ta
rimas, kur visi kaip vienas nu
tarė kuogreičiausia atspausdin
ti tam tikras blankas rinkimui 
aukų Lietuvos Socialdemokra
tų Partijai.

žodžiu, šis Lietuvių Socia
listų Sąjungos Pildomojo Ko
miteto posėdis buvo man žin
geidus ir mano manymu nau
dingas netik Amerikos lietu- 
viems darbininkams, bet ir Lie
tuvos darbo žmonėms.

Reikėtų, kad ir visos L. S. 
S. kuopos pradėtų taip rimtai 
ir nuosekliai svarstyti savo or
ganizacijos reikalus.

i—Susijipatęs darbininkas.

Nauja Giesme
Lietuvos šaulių organas “Tri

mitas” numeriu 13 (nuo pat 
pradžios 83), balandžio 1 dieną, 
straipsniu “šauliai, ruoškim 
gyvenimo perversmą” netikėtai 
nušvito ir naują giesmę užgie
dojo. Gal dėlto, kad “Ministerių 
kabinetas nutarė didžiumoj Lie
tuvos panaikinti karo stovį !’* 
Karo stovis ligi t šiol ir dabar 
buvo ir yra biaurus šašas ant 
gražaus Lietuvos kūno. Karo 
stovis buvo ir yra reikalingas 
visokiems šmugelninkams, kurie 
iš Lietuvos žmonių skausmų, 
ašarų ir kraujų sau gerovės pa
matus statė — šmugeliu vo.

“Trimitas” rašo: “Turim ne
priklausomą Tėvynę, bent jos 
dalį, bet nesame pilnai patenkin
ti. Turim demokratinę tvarką, 
bet dažnai nesijaučiame pilnai 
laisvais piliečiais, krašto šeimi
ninkais. Daugel yra vietų, ka
me doras lietuvis yra niekina
mas ir skaudžiamas... aDug 
kalta yra karo padėtis, kuri 
atitraukia daug jėgų ir lėšų, bet 
ne vien tik karo padėtis kalta....
Nepatenkintieji, jieškodami prie 
žasties, dairosi į viršų ir kalti
na musų valdžią,.... Į musų gy
venimą yra įsisiurbę tūkstančiai 
nedraugingų valstybių apmokė
tų agentų ir provokatorių, ku
riems padeda sukvailintieji....
vietos gaivalai, t. y. juodoji 
šmugelninkų, karjeristų, viešo
jo turto vagių, kyšininkų — tai 
antroji juodoji ranka, kuri tą 
patį daro, ką ir pirmieji — 
stengiasi prismaugti krašto gy
vybę ir visokiais budais silpni
na tautos organizmą*,.... Utėlėms 
yra naudinga, kad žmogus butų 
silpnas, ,nes stiprus — greičiau 
nuo jų apsivalys...  Lietuva tai
—; buvusios Rusijos skeveldra 
su visomis šiukšlėmis, kurios pa 
liko nuo belaisvės ir lenkų kul
tūros laikų.... Geriausioji val
džia neįstengs išlaikyti grynai 
lietuviškos vagos, jei gyvenime 
dar neužtriumpavo lietuviškoji 
siela.... Demokratizmo angelai 
nesugebės laiduoti piliečiams 
pilnos pilietinės laisvės, kol pa
čiam gyvenime demokratišku
mas nepergalėjo despotizmo in- 
pročių ir vergijos liekanų...

“Dabar aišku, kokį perversmą 
turime daryti.... Reikia, kad lie
tuviškumas, dora ir demokra- 
tingumas pati hitų gyvenime vir
šų.... Vadinas, ne maištą reikia 
ruošti, bet išgaišinti gerovės 
priešininkus.... Tauta žūsta, jei 
joje yra daug nevykusių didžia
vyrių, kurie niekina mažus dar
belius, o gaudo didelius ir ga
dina juos.”

“Musų taktikos” reikalu “Tri
mitas” sako, kad ji “privalo bū
ti tikrai revoliucinė, bet ne 
maištiška.... Matome valdinin
kų tarpe dikčiai niekšų, nesu
gebančių gerai dirbti darbą,

gerbti pilietį, imančių papertas, 
vagiančių musų sudėtą turtą. 
Matome kai kur prieš-lietuviš- 
kąjį elėmeatą, slegiantį lietu
viškumo dvasią. Matome šmu- 
gelninkus, visokius maklerius, 
varant savo politiką ir skriau
džiant Lietuvos tikrąjį penėtoją 
ir gamintoją. Tai visa turi būti 
atmainyta ir pakeista.

“Delko turime gana daug 
blogų žmonių? Dėlto, kad trūk
sta gerų ir dar dėlto, kad pilie
čiai nemoka taktingai priversti 
juos būti tinkamais.... Visus pi
liečius bendrai turim išmokinti 
tinkamai daboti savo teisių....

“Delko patriotai lietuviai yra 
dažnai net savo tėvynės perse
kiojami? (O aš pridedu — ap
skelbiami bolševikais). Dėlto, 
kad šviesesnių lietuvių sudėti
nė nevisur perviršija • svetimą 
priešingą jiems elementą.... Kaip 
kovoti su tuo? Vienintelis tik
ras kelias — skleisti.... susiprar 
timą, šviestis pačiam ir kitus 
šviesti.... Ncsigirkim, nesirupin- 
kim, nešukaukim! Slaptai, ty
liai ir ramiai skleiskim savo 
idėjas taip, kaip tai darė musų 
tėvynės atgijimo tėvai būdami 
po svetimu jungu.... Neapsigau
kime paviršiumi; dar yra vietų 
ir įstaigų, kur to svetimo jun
go likučiai veidmainingai vei
kia.... Tikėkime į laimėjimą, nes 
Lietuvos Gerkles • atsibudo 
ir nenurims iki neišvalys viso 
mėšlo iš savo Tėvynės.”

Tai, maž-daug, visas šaulių 
“Credo”. Taip drąsiai kalbėti, 
kaip čia kalbama, reikia aht 
stiprių kojų stovėti. Jei taip, 
žinoma, šauliai, jei nepatvirks, 
daug gero Lietuvai padarys ir 
visą surugusį mėšlą iš Lietuvos 
išvalys! Lauksime!

—Pranės brolis.

(Apgarsinimas)
UŽLAIKYKITE SAVO KŪDIKĮ 

GERAI IR TVIRTU.

Kūdikio sveikatą ir išsivysty
mas daugiausiai ’ priklauso nuo 
prižiūrėjimo ir maisto, kokį gau
na. Jūsų jaunuolis turi būt 
prausiamas kasdieną ir penimas 
reguliariai. Jei negalite žindy
ti savo kūdikį, mėginkite Borde- 
no Eagle Brand Pieną.

Daugiausiai kūdikiams mais
tas yra prirengtas iš riebaus 
karvių pieno ir smulkaus cuk
raus — ypatinga}/ Visai ma
žiems. Gydytojų patariamas vi
sur, iš atžvilgio jo gerumo ir 
vienodumo.

Aukšta vertybė — vienuodu- 
mas — ir ekonomiškumas Eagle 
Brand stovi pirmoje eilėje, kurį 
turit pasiskirt virimui ir ant 
stalo valgymui. Pirkit keną 
šiandien — vartokit visokiam 
mierui, kur tik vartoji pieną ir 
cukrų. Mėginkite visokių sal
dainių padarymui.

V. Korolenkos Laiškai 
Lunačarskiui

(Tęsinys)
—i ■ i ..m i

Ir štai, viename Rumanijos kampe mokytas 
sodininkas anarchistas bajoro pinigais ir ant ba
joro žemės įtaisė pavyzdingą sodną visuomenei 
naudotis. Greitai, tečiaus, apsireiškė neparanku
mai, išplaukiantys iš “tautos jaunumo:” ant sta
lų, ant suolų, ant sienų pasirodė šlykštus užra
šai, gėlės be atodairos skinta, šakos nematytų 
medžių laužyta. Anarchistas kreipėsi iškalbingu 
atsišaukimu, kuriame paaiškino, kad*sodnas ati
duodama gyventojų naudojimuisi ir globai: ne
reikia skinti gėlių, nereikia laužyti šakų, nerei
kia šlykščių parašų.... Bet “jauna tauta” atsakė
į anarchisto-tcorininko savotiška pašaipa: šlykšr 
tųs parašai pasirodė jau peiliais išpiaustyti, gė
lės ir medžiai naikinta su įtūžimu, klozetai dar 
labiau pribiauroti. Tada sodininkas atėjo pas ba
jorą ir tarė:

—Aš negaliu gyventi jūsų šalyje, žmonės, 
kurie neišmoko kaip užsilaikyti viešose vietose, 
dar perdaug toli nuo anarchizmo, kaip kad aš jį 
suprantu.

šitas prietikis išaiškina mano minties pras
mę. Ne kiekviena stoka buržuazinės draugijos 
papročių reiškia pribrendimą, socializmui. Ka
daise mūsiškis anarcihstas Bakunin parašė: 
“Mums reikia susijungi su visais Rusijos žemės

vagimis ir galvažudžiais.” Jis buvo pirmon gal
von teoretikas ir anarchistas, nepripažįstąs nuo
savybės teorijoje. Vagis nepripažįsta jos prakti- 
koje. Taigi tegul praktika susilieja su teorija. 
Mums šiandie panašus tarimas išrodo milžinišku 
naiviškumu: tarpe nepripažįstančio nuosavybės 
anarchisto-filosofo, įžvelgusio toli ateitin, ir taip 
pat nepripažįstančio nuosavybės paprasto vagies 
guli visa bedugnė. Vagis turi iš pradžios sugrįžti 
atgal, išdirbti savyje padorų nusistatymą link 
svetimos nuosavybės; tai yra tas, ko mokina 
“kapitalistinis laiptas (stadija),” ir po to ne in
dividualiai, ne vien sau, bet drauge su visa liau
dim mąstyti apie visuomeninį nepripažinimą 
savasties.

Jus pasakysite, kad musų žmonės nepana
šus tiems rumanaftns, apie kuriuos mums buvo 
pasakojama. Aš žinau, laipsnyje yra skirtumas 
net pačioje Rumanjoje. Bet — imkin^ sąžiningai 
ir su meile teisybes ir pasikalbėkime apie tai, ką 
savimi atvaizduoja, liaudis.

Jus sutiksite, veikiausia, kad aš ne mažiau, 
kaip bile bolševikas, myliu liaudį; daleiskite ir 
tai, kad aš darodžiau tą meilę visu savo, besiar
tinančiu prie galo, gyvenimu.—. Bet aš myliu 
liaudį ne aklai, kap visuomenę, parankią tuos ar
ba kitus eksperimentus daryti; o tokia, kokia ji 
yra tikrenybėje. Kai aš važinėjau Amerikoje, 
pavyzdžiui, aš su pasigerėjimu mąsčiau apie tai, 
kad pas mus negalimi yra tokie Lyncho teisinai, 
kokių vienas tuo laiku turėjo vietą tūloje pieti
nėje valstijoje: juodveidis užpuollė baltveidę 
merginą ir, kad paslėpus prasižengimą, užmušė

ją. Miestelio gyventojai padarė teismą ir sudegi
mo jį gyvą ant laužo. Korespondentai aprašinėjo 
žingsnis po žingsnio tokias smulkmenas: virvės 
perdegė, ir nelaimingasis nušliaužė nuo laužo. 
Minia suteikė užmuštosios tėvui ypatingą pagar
bą: jis paėmė juodveidį savo diktomis rankomis 
ir/vėl užmetė ant laužo.

Aš manau, kad ir dabar, aršiausio žmonių 
sužvėrėjimo laiku, pas mus panašus apsireiški
mas negalimas. Mūsiškės liaudies slavų pri
gimtis yra švelnesnė, negu prigimtis anglų-sak- 
sų. Pas mus net mirties bausmė tapo įvesta tik 
graikų, drauge su krikščionybe. Tatai betgi ne
kliudo man pripažinti, kad Amerikoje dorinė kul
tūra daug aukštesnė. Prietikis su juodveidžiu —• 
atsitikimas taip išskirtinas, kad tas jo ypatingu
mas ir iššaukė tokį žvėrišką minios teismą. Pa
prastu gi laiku, aplamai, jauna mergina gali be 
pavojaus sau keliauti po visą šalį, dabojama do
ros įstatymų tvirtumu. Ar galima tą patį pasa
kyti apie musų papročius? Pas mus tokia keliau
toja ant kiekvieno žingsnio gali patekti tinklan 
visų musų bendro palaidumo ir ištvirkimo. Pri
gimtimi, gamtos daviniais musų liaudis nėra 
prastesnė už geriausias pasaulio tautas, ir tai 
verčia ją mylėti. Bet ji toli atsiliko išauklėjime 
dorinės kultūros. Ji neturi tos pagarbos savęs, 
kuri verčia susilaikyti nuo žinomų pasielgimų 
net tada, kai niekas apie juos nesužinos. Tatai 
reikia pripažinti, ir reikia iš to padaryti atatin
kamas 'išvadas.

Mums reikia pereiti dar gana ilgą ir rūstin

gą mokyklą, Jus kalbate apie komunizmą. Ne
kalbant apie tai, kad komunizmas yra dar kas 
tai beformis, neaiškus, ir jus iki šiam laikui ne
išaiškinote, ką jus po tuo žodžiu suprantate —• 

socialiam peiversmui šitoje linkmėje reikalingi 
yra kitoniški papročiai. Iš vienos ir tos pačios 
medegos angliarukšties gaunama ir stebėtinai 
kristalai almazo ir anglis. Reiškia, yra kokis tai 
skirtumas vidujiniame pačių atomų subudavoji- 
me. Tą patį reikia pasakyti ir apie žmonių ato
mus, iš kurių susidaro visuomenė: ne kiekvieną 
formą galima kristalizuoti iš tam tikros draugi
jos. Daugelyje Šveicarijos miestų jau ir dabar 
jus galite be jokio pavojaus palikti bile kokį 
daiktą gatvėje ir sugrįžę rasite jį toje pačioje 
vietoje. O pas mus — kalbėkime atvirai.... Tik
ras išskaitymas tokiame klausime, suprantama, 
yra sunkus, bet jus žinote, mes turime patarlę: 
nedėk prastai, nevesk vagį pagundon, ir jus, 
veikiausia, sutiksite, kad iš tūkstančio žmonių, 
kurie praeitų pro šalį kokio prastai padėto da
lyko, Europoje nuošimtis įpuolusių pagundon 
bus daug mažaus, negu Rusijoje. O juk ir tokis 
skirtumas jau tur milžiniškos reikšmės kristalui. 
Pereitą žiemą aš buvau Ukrainos kaime ir daug 
kalbėjausi su ūkininkais apie visą tai, kas dabar 
dedasi. Kai aš papasakojau apie tai kad Toulo- 
soje manoji duktė su • savo vyru išgyveno metus 
name, apgyventame darbininkais, ne sykį nera
kindami durų nakčia — tai sukėlė didžiausį nu
sistebėjimą.

Šiame laikraštyj, laiks nuo 
laiko matote pagarsinimus Bor- 
deno Eagle Brand Pieno, kaipo 
maisto, kuris užaugino daugiau 
sveikų kūdikių, negu prirengtų 
kitokių kūdikių maistų sudėjus 
visus į daiktą. Iškirpkite pa
garsinimą ir pasiųskite jį The 
Bordcn Company, New York, o 
jie prisius veltui tą knygelę, ko
kios jų norėsite, su nurodymais 
jūsų kalboje Penėjimo kūdikio, 
instrukcijas Kūdikių Knygelę ir 
Pamokinimų knygą, kurioje yra 
paaiškinimai, kaip pataisyt gar
dų maistą su Eagle ’Brand. Pa
minėkite žodžiais, kokios kny
gelės norite.

(Bus daugiau)

(■■■■■■■■■■■■■■■■■M
Į PATRIOTIZMAS !

Pačėdumas turi būt 
pasargos žodis
IOWA STATE

■ SAVINGS BANK ■
■ Kapitalas ir Perviršis— ■
g $120,000.00. S
E S. E. Cor. Fourth and E 

Jackson Sts.S SIOUX CITY, IA.■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■n
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“MUNŠAIN—RADIO” PRANE
ŠIMAS NUVARĖ LIGONBU- 

TIN.
Atsiimkit laiškus iš Pašto

DVASIŲ ĮTAKA NAUDOTASI 
2,000 M. PR. KR.

Chicagos Universiteto aigip- 
tologas prof. Ludlow S. Bu 11 
užvakar savo kalboj laikyto] 
Rytų Draugijai Idos Nayes 
svetainėj pasakė, ' “politine 
įtaka” kadaise sieke -tapus ka
po. Tyrinėjimai parodo, kad 
senovės Aigipto politikierius 3,- 
922 m. atgal vedė derybas su 
aukštesniaisiais ,dvasių pasau
ly, bandydamas išsiderėti sau
gią kelionę į Didįjį Anapusį ir 
gerą “džiabą” ten nuvykus.

Robert Hoey, 31 m. amžiaus, 
620 So. Herniitage avė., sales- 
nionas, užpraeitą naktį gavo 
“munsain- —radio” pranešimą. 
Suprantama, jis “tų balsų ore” 
paklausė ir, kaipo to pasekmė, 
už kiek laiko jis atsirado pa
vieto ligonbuty suraižytas.

PAGEDUS ŠUO APDRASKĖ 
VAIKĄ.

Pagedęs šuo apdraskė Ro- 
bert Gdeason, 9 m. amžiaus, 
172 Greenleaf avė.

šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window”, 
lobe j nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kad 
šiame sąraše, pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturiolikų 
dienų nuo paskelbimo.

GAL UŽDRAUS RODYTI 
BUCKLE VAIZDELIUS.

‘Miesto taryboj paduotas rei
kalavimas uždrausti Chicagoj 
rodyt Arbuckle vaizdelius.

AR-

TAI BENT MIEGOJO.
Užpereitų naktį ugnis sunai

kino VVestem Feed Manufac- 
turing kompanijos krautuvę ir 
namų 3125—3131 Annitage 
avė. ir apie pustuzinį aplin
kinių namų sugadino, o antra
me name ant trečio aukšto C. 
O. Porter visų laiką išmiegojo 
ir nei just nejautė. Ugnis ža
los padarė už apie 20,000 do-

NORIMA PAŽABOTI BUSTŲ 
SAVININKUS.

Užvakar miesto tarybos su
sirinkime buvo svarstoma kaip 
pažaboti bustų savininkus, 
kad jie negalėtų imti tokių 
aukštų nuomų už bustus.

MIRĖ GATVEKARY

“ATSILYGINIMAS” MOTINAI 
VISGI BRANGIAI ATSIĖJO.

jis mane muša 
jį mušiau, kai 
buvo, — nusi- 

Mrs. Pa u U ne 
1 So. Racine avė. 

pusės tiek ne- 
mušėte kiek reikėjo, — atsa
kė jai teisėjas John A. Bugee. 

Teisėjas už mušimą motinos 
priteisė Gustave Pitko\vitz, 21 
m. amžiaus, užsiinokėt 200 dol. 
pabaudos ir teisino lėšas. Be to 
jį dar padėjo šešiems mene
siams po valdžios priežiūra.

—Teisėj iMu, 
už tai, kam aš 
jis dar mažas 
skundė teisėjui 
Pitkowitz, 1013

W. F. Schmidt, 52 m. am- 
žieus, 1515 Schvol gat., užva
kar važiuodamas gatvekariu 
užmigo ir daugiau nebesikėlė. 
Kpndaktorius išvažiavęs bar- 
nėn rado jį mirusį.

NUSIŽUDĖ UGNAGESIS.
Vakar . gazu užsitroškino 

Frank J. Cofferatta, 36 m. am
žiaus, ugniagesis 115 W. Onta-

ŠAUKĖSI PAGALBOS;
PLĖŠIKAS PERŠOVĖ.

VĖL BOMBA.

Užpereita naktį priešaky 
George Bozilozich grosernės 
sprogo bomba. Nuostolių pa
daryta už apie 500 dol. Padė
jimo bombos priežastis nežino
ma.

Florence Nowak, 29 m. am
žiaus, 958 N. Ashland avė., ta
po kairėn kojon peršautas, 
kai jis apipultas keturių plėši
kų šaukėsi pagalbos savo 
smuklėj. Po to plėšikai pabė
go.

PLĖŠIKAMS TEKO 10,000 
DOL.

Vakar prieš pietus trys apsi
ginklavę plėšikai padarė “hold- 
up” A. Iglmvitz, 4652 So. Ash
land avė., daimontų ir žiedų 
krautuvėj. Pasigriebę 10,000 
dol. vertės daimonte r žiedų 
plėšikai pabėgo.

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ BUČERĮ.
Bučernėj tarp 24 gat. ir 

Hanilin avė. plėšikai padarė 
“holdup” ir bučernės savinin
ką ant vietos nušovė, kai jis 
nenorėjo pildyti jų įsakymo.

“HOLDUPAS” JULIAUS 
VALGYKLOJ.

Už'pereitą naktį, apie 2 vai. 
ryto, Jociaus valgykloj, ant 
Bridgeporto plėšikai buvo pa
darę “holdupą”, bot vargšai 
nieko nepelnė, ir dar vienas pa- 
kliuvo “tle-tlukų” naguose.

Rengiasi apvaikščioti 
darbininku šventę

Socialistų Partija,* paminė
jimui tarptautinėš darbininkų 
šventės — Pirmos. Gegužio—■ 
rengia iškilmę Workmen’s Circle 
Lyceum salėj, Ogden ir Kedzie 
Avė., nedėlioj, balandžio 30 d.

Kad tinkamai apvaikščiojus 
tą iškilmingų darbininkų šven
tę, vietos artistų spėkos jau 
nuo senai sparčiai rengiasi. 
Programas žada būti laibai įvai
rus, pamokinantis ir pasigėrėti
nas dailės meno žvilgsniu. Jis 
žada susidėti iš prakalbų, dai
nų, darbininkų hymnų, duetų, 
sclų, smuikų, pianų skambini
mų ir t.t. ir t.t. žodžiu, atsi
lankiusieji iš kalbėtojų aiškini
mų galės daug ko naudingų 
pasimokinti, o iš muzikos pro- 
gramo dalies turės dailg pasi
gerėjimo.

Reikia tikėlis, kad visi Chi
cagos darbininkai mokės ta ne
paprasta proga pasinaudoti ir 
tinkamai prisidėti prie apvaikš- 
čiojinio savo brangiosios šven
tes----šventės !

BankaS ir jo Direktoriai
Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir 

tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo 
atstovėjimą vietoj savo ypatiškais dalykais šiame 
banke.

Pasekmingiausi biznieriai, kiekvienas didysis fi- 
nasistas — jų atsargus globojimas jungiasi su tuo- 
mi, ką banko viršininkai užtikrina: saugumą, tvir
tumą ir nuolatinį progresą. ‘

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

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

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

Yra narių Chicago Clearing House Associacijos.

1 .
2
4 .
8
9
12
13
15
18
21
27
28
30
45

Aucunas Cas. 2 
Alexa Josef 
Augaitis Joseph 
Banonis Laurinas 
Bartkus Zofpija 

I Bisonas Nobert 
I Blaskovis Bene 
i Brekopocuato Joze 
i Bukaite A 2

Cerauckas Levoniu 
Danis Wincentas 

i Daugelene Agneska 
i Druseika Peter 
■ Gajliunas Johan

47
48
54
55
57
59
61
62
65
66
68
71
72
75
78
84
89
90
97
108
111
112
113
119
123
128 
Į29 
130 
133
138 
139 
141 
143
144
151

Giedąs Juozapas 
Grucą, ^anislaw 
Jcnkavškis Frinka 
Jankow»ki Frank 
Janoskevich C. 
Jugulis P. 
Kavalevvskas Juozas 
Kerpaitei Elinai 
Klimasauskas Julijonas 
Kiemas Kristian 
Kizis Ipolis' 
Krupelis Paul 
Koucus Antanas 
Kukta George 
Kukuraitis Karulina 
Kasimerąs Linkonis 
Maciukonui Adomui 
Matelis John 
Navickas H. J. 2 
Parskandas Alex 
Povei Masok 
Prapuabnis Justin 
Prebui Juzup 
Saucuųas John 
Shliteris John 
Simaitis Chas. 
Šniaukstienej Elanai 
Šokas Kazimeras 
Stirene Uršule 
Tania C. 
Taurinski Paul 
Ūsaitis Jos
Virbitski Julius 
Vh-bitski J. 
Zevertas L.

GASPARAS PUTRIUS

Detroit, Michigan

Dešrelės
$1.39Veislės

63cVitatone mielių plyskelįų $1.10 vertės, vienas 
kostumeriui

(frankfurters) Agaro, subatoj, 
svaras

balto Voile mieros 38 iki 46, 
subatoj

® -......... ...... € ■- • <9

Tik Subatoj
Balandžio 21-mą

m i v ■■ ■ storo šilko moire, juodo ir nuvy, tikra vertebreosenai s/iame 98c

1/ I »i wv« ■’ (Garters) tikri Paryžiaus kclraikščiai, viena Kelraiksciai Psoa™te> visokių spalv,!’subatoj 15c

ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ
Sgžfe LITUANIA .......................................... Gcg. 3

B
LATVIA ............................................ Gcg. 10
POLONI A .......................................... Geg. 17

TREČIOS KLASOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 — P1L1AVĄ $106.50 

kjj" —LIEPOJV IR MEMELĮ $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

RALTIJO8-AMERIKOCU Ll NI JA 9 Broadvay, Neverk N Y Lr SSelLIETUA^L ' J 
■* ■

Y Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu ' 
Lietuviai važiuoja į Piliavą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
r VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA Į KAMBARIUS

Prima
Kepurės

36x72 storo audimo amerikoniškos žolės, kaurai 
paskirto stenceliaus kraštai (L 'j 1 ®
subatoj ---------

salyklą ir apyniai, šiame išpardavime 
subatoj

vaikams vilnonės kepurės visokių spalvų 
džio $1.00 vertės, 
subatoj

49c

ir dy-

48c

i , TRn Hour< j c/" Greafe/ Va u< ■

M, {j w.
r I 47th and Ashland Aue;

BULLDOG BLUE
LAZURKOS

CONQ

Dabar geriausios

VĖL

Geriausios lazurkos namų 
darbo drapanoms, kurios pa
darys baltas kaip sniegą.

Puikiai
sutaisytos, dvidešimts kartų 
smarkesnėms, negu papras
tos lazurkos; tik keletas la
šų reikia, kad aplaikius ge
riausius rezultatus.

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.BULLDOG BLUE

Prašyk savo groserninko Bull Dog 
lazurkų.

J. L. PRESCOTT CO., 
N-evv York

Paminėjimui sukaktuvių penkių 
mėnesių mirties mano mieliausio 
prieteliaus. Penki mėnesiai praėjo 
kaip atsiskyrėm, vienok mano širdies 
skausmai neužgęsta, širdis alpsta, 
kur einu, niekur nesutinku savo mie
liausio Gasparelio. Siratai, našlaitei 
sunku gyvent vienai, nes yra apleis
ta kaip Dievo, taip ir žmonių.

A. a. Gasparas mirė sulaukęs 35 
metus amžiaus, lapkr. 25 d., 1921, 
8 vai. iš ryto, West End Hospitalėj^ 
Velionis palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse.

Subatoj, bal. 22 d., bus perkeltas į 
lotą, 2 vai. po pietų. Nuoširdžiai 
kviečiu gimines, draugus ir pažįsta
mus apsilankyti į Šv. Kazimiero ka
pines ir suteikti perkėlimo patarna
vimą. Pamaldų subatoj nebus, iš 
priežasties Atvelykio.

Pamaldos atsibus ketverge, bal. 
27 d., Apveizdos Dievo bažnyčioj, 
7:45 vai. ryto. Kurie galit, meldžiu 
pribūti, o negalinti ištarti amžiną 
atilsi.

Velionis paėjo iš Kauno rėd., Ma
žeikių apskr., Akmenės par., Reidų 
kaimo. IJctuvoj paliko 4 brolius: 
Kastantą, kun. Stanislovą, Julijoną ir 
Vladislovą ir 5 seseris: Jadvygą, Ju
zefą, Vincentą, Maliusę ir Eleną.

Tariu ačiū visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse. šiandien meldžiu at
jausti mano širdies skausmą, o jam 
ištarti amžiną atilsį. Lai būna leng
va šios šalies žemelė. Ilsėkis Gas- 
parelį šaltoj žemelėj ir lauk mane 
pas save. Beširdė mirtis suardė gy
venimą, ko niekad negalėsiu užmiršt. 
Liekuosi ašarose ir apgailestavime 
ant visados.

ROZALIJA PUTRIUS,
, 2013 S. Halsted St.,

Chicago,. III.

PRANEŠIMAS.
Advokatas Anthony Nelson, 

teisių patarėjas, praneša visuo
menei apie perkėlimų savo ofiso. 
Taipgi drauge su juom p. Jonas 
J. Bayorinas, gerai žinomas De
troito lietuviams, kaipo dealeris 
Real Estate ir užlaikyto] as ge- 
ncrališko Insurance ofisų, abu
du persikelia po 1001 First Na
tional Banko name, Detroit, 
Mich.

Ponas Bayorinas yra Notary 
Public, ves Real Estate ir Gene- 
rališką (visuotinų) Insurance 
biznius. Taipgi suteiks patari
mus pirkimuose bondsų, dėl apsi 
saugojimo nuo visokių apgavikų.

Ofiso vai. nuo 8:30 ryte iki 5 
p. p. ir nuo 6:30 p. p. iki 8 vai. 
vakarais kiekvieną panedėlį, se- 
redų ir subatų.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
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 
Pilnas informacijas gausite nuo agen
tų arba.

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

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

JŪSŲ PASKUTINĖ
PROGA.

URŠULĖ MATIKONIENĖ 
po tėvais Baniuuaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu balan
džio 19 dieną, 7-tą vai. vakare, 1922 
m., turėdama 22 metus. Paėjo iš 
Kauno rėd., Utenos apskr., Skemanių 
valse., Skemanių miestelio. Amerikoj 
išgyveno 9 metus; 5 metai vedus. 
Uršulė buvo darbšti ir laisva; pri
klausė prie kelių progresyvių drau
gysčių. Paliko dideliame nuliudime 
vyrą ir dukterį 28 valandų senumo, 
tėvą ir motiną ir brolį. Laidotuvės 
atsibus balandžio 22 d., 1 vai. po pie
tų iš namų 117 E. 104 PI., Roseland, 
111., į tautiškas kapines. Giminės, 
draugai ir pažįstami kviečiami daly
vauti laidotuvėse.

Nuliūdęs vyras Antanas Matikonis, 
duktė, tėvas, motina ir brolis.

Tebūnie jai lengva Amerikos že
melė. I

Nieko nepaliksime, viskas turi 
būti parduota.

Mes esame tame biznyje dabarti
nėj vietoj per paskutinius 12 metų, 
bet kadangi nirums 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 ir vaikinų 
kotai vertės $18, dabar už $5. Vyrų 
ir vaikinų siutai $22.50, dabar už 
$7.50. Kiti siutai ir kotai iki ^SS.OO.

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

Vaikų siutai ir overkotai dabar 
mažiau nęgu mes mokėjome.

Vyrams darbinės ir šventadienės 
kelnės nuo $2.50 ir daugiau.

Vyiiį ir vaikinų Mackinavvs $10.00 
dabar $4.50.

Skrynios ir siutkeisai dabar už 
pirktą kainą.

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

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

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

S. GORDON,
1415 So. Halsted St. \

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pef mua: 
40 cent. už 100 auks. 

arba 
250 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintai 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank—

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

T. Pullman 5482 

A. SHUSHC 
AKUSERKA 
Turiu patyrinai 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kudi 
kį Luke ligos. 
10929 B. State St, 

Chicago, III.

Dr. Yliška
1900 So. Halsted St.

Tel. C anai 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St 

Tel. Prospect 3466

<------------- -------- --------------------------
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 263L. .. ,, __ /

Telephone Yards 5032

į DR. M. STUPHICK1
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro » —y
Rezidencijos tel. Van Burcn 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHmURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Dr. AL. DAVIDONIS'
» V

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet.

Telefonas Victory 9082Į .........  -J

■ Tel. Boulevard 2160

! DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street,
į CHICAGO, ILL.

E. BDZINAUSKIUTE
mirė balandžio 18 d., 1922, 6 
metų 9 mėn. amžiaus, suvažinė
ta automobiliaus. Paliko dide
liame nuliudime motina^ brolį 
Sti*n islovžj. 14 inetij it- tev.-Į I)o- mininką. Buzinską, kuris yra 
prasišalinęs nuo manęs. Kas jį 
pažįstate praneškite jam kad 
atvažiuotų pažiūrėti savo duk
ters. Girdėjau gyvena Cicero, 
III., paeina Kauno rėd., Raseinių 
miesto. Laidotuvės įvyks suba
toj balandžio 22 d. iš namų 2143 
W.*24 St. į Aušros Vartų baž
nyčia iš ten į Šv. Kazimiero ka
pines. Kviečiame visus gimi
nes ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse.

Lieka nubudę
Motina ir brolis.

a a
PETRAS VIRBICKAS

Ant atminties metinių mirties su
kaktuvių. sMirė balandžio 21 d.,
1921 m. turėdamas 51 metus amžiaus. 
Paliko dideliame nuliudime mteri 
Oną, vieną sūnų ir dvi dukteris; vie
na vedusi Marijoną Gudzienę.

Ilsėkis musų mielas vyre ir tėve 
šioj svetimoj šalelėj.

Moteris su vaikais. >

A. MASALSKIS
Graborius

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
DOVVIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Calif orui jos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

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

vakare išskiriant nedėldienius. 
,  n— ■■■ ———

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

Reikale kreipkitės

3307 Aubum Avė.
Tcl.: Boulevard 4139

■r-
ė:. ' '•„//j.- • : T'JlVv';-- .'.-.'„į., ■;L. V -:., \

Bfi IDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva-
džiojame pilnai su 
fixtures $59
Darbą gvarantuojąme.

• i ’ * * • ’ \f 
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard 7101
1892

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORĮS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St., 

Kampas 1.8 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.
K,------------------------------- 1

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted $1., Chicago, III.

Dr. A. J. BERTAŠIUS ” 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. 
Chicago, III. 

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

Residencijos Tel. Bouleyard 1042
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Pranešimai ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ | PARDAVIMUI
Gary ir Apielinkės Lietuviams.— 

L. M. S. A. I kuopa, Valparaiso, Ind., rengia vakarą, kuris įvyks subatoj, balandžio 22 d., 1520 Grand 
Str. Tolleston, Ind. Pradžia 7:00 y. 
vak. Pirmu kartu Ši kuopa rengia 
vakarą tame mieste, tat kviečiame 
visus lietuvius ir lietuvaites atsi
lankyti ir susipažinti su progresy
viais moksleiviais. Bus prakalbų, 
monologų, dekleniacijų, muzikos ir 
dainų.—‘Kviečia Komitetas.

BINGHAMPTON, N. Y.—L. S. S. 
33 kuopa rengia prakalbas. Kalbė
tojas bus A, St. Michęlsonas “Ke
leivio redaktorius. Įvyks seredoj, 
bal. 26 d. 7:30 yal. vak. Lietuvių 
Svetainėj, 267 Clinton St.

Visi vietos lietuviai kviečiami at
silankyti į šias prakalbas. D-gas St. 
Michęlsonas yra geras kalbėtojas 
ir daug naujų dalykų papasakos. 
Kalbės apie Lietuvą ir kitus svar
bius dalykus.

L. S. S. 33 kp. sekr. B. Songaila.
Chicagos Komiteto Lietuvos Naš

laičiams šelpti, (po globa L. G. D.) 
praneša tiems, kurie esat pirkę 
tikietus “Keistučio” paveikslui, kad 
to paveikslo pardavimas neįvyks 
ned., balandžio 23, bet yra nukel
tas į rugsėjo 17 (L toj pačioj sve
tainėj.—M. Zolpienė, Sckr.

L. J. Vyrų Choro repeticija įvyks 
nedėlioj, balandžio 23, Mark White 
Sq. salėj, kaip 11 vai. ryto. Visi 
dainoriai būtinai turite susirinkti 
paskirtu laiku, nes po dainų bus 
svarstoma daug svarbių reikalų.

— J. Gedraitis.

Brighton Park. — Subatoj balan
džio 22, McKinley Park svetainėj. 
Ateities Žiedo Draugijėlė rengia 
šaunų teatrą ir balių. Pradžia 7 
v. v. Programas bus išpildytas pa
čių A. Ž. narių.

Inžangos tikietus gaukite iš anks
to, nes prie durų nebus pardavo- 
jami. Tikietus galima gauti pas A. 
L. D. L. D. 104 kp. ir A. Ž. narius.

—Ateities žiedas.

KENOSHA, Wis. — Lietuvių Ko- 
peratvvč Namo Bendrovė kelia ban- 
kietą nedėlioj, balandžio 23 d., 2:30 
vai po pietų, Milvvaukee avė. ir 
No. Main st. Bus gražus programas. 
Kviečiame vietos ir apielinkės lie
tuvius, bo pažvalgų skirtumu atsi
lankyti.—Komitetas.

Cicero. — Lietuvių Liuosybės Na
mo Bendrovės mėnesinis sustniiki- 
mas įvyks penktadienį, bal. 21 d. 
7:30 vai. vakarą savojoj svetainėj. 
Visi savininkai malonėkit būtinai 
atsilankyti, nės turim daug veika ų 
namo užbaigimo dalyke.— Kviečia 
Direkcija.

L. S. S. 8-to Rajono Centro Komi
teto susirinkimas bus panedėlį, bal. 
24, 8 v. vak. Naujienų name. Visi 
nariai būtinai atvykite laiku.

Rašt. A. Grebelis.

L. S. S. 22 kuopos susirinkimas 
įvyks penktadieny], balandžio 21 d., 
8 vai. vakare Naujienų Name, 1739 S. 
Halsted St. Visi L. S. S. 22 kp. na
riai malonėkit atsilankyti ir atsives- 
kit naujų narių. — Organizatorius.

GEGUŽINĖ ŠVENTĖ!
L. S. S. VIII Rajonas rengia pa

minėjimą darbininkų šventės Pir
mosios Gegužės, panedfily, geg. 1 
dieną Mildos svetainėj, Halsted ir 
32ra gatvė. Pradžia 7:30. įžanga 
dykai. ... ,Lietuviai darbininkai, skaitlingai 
atsilankykite savo šventės apvaikš
čioti. Bus geri kalbėtojai ir gra
žus prograams.

Kviečia visus Komitetas.

S. L. A. 129tos kp. nepaprastas su
sirinkimas bus nedėlioj, bal. 23 d., 2 
vai. po piotų paprastoj svet. Malo
nėkite visi laiku susirinkti, nes bus 
balsavimai Centro Valdybos ir seimo 
delegatų rinkimai.

— P. Akstinas, Fin. Rašt.

North Sides Draugijų Sąryšis ren
gia šaunų vakarą balandžio 23 d. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Pradžia 7:30 v. v. Programe daly
vaus žymios artistų spėkos. Po pro
gramų! tęsis šokiai iki vėlybų išvaka- 
rų. Kviečiame publiką skaitlingai 
atsilankyti. «

Visi nariai-nės, kurie turite paėmę 
ant pardavimo serijas, malonėkite jas 
sugražinti subatoj arba nedėlioj (bal. 
22 arba 23). — Komitetas.

Jaunuolių Orkestros narių žiniai.— 
Repeticijų diena tapo permainyta iš 
panedėlio į seredą. Repeticijos bus 
laikomązdidžiojoj svetainėj.

Nerf^lioj, bal. 23, 9:45 v. r. bus 
imami orkestro paveikslai. Visi na- 
j;i4i malonėkite laiku susirinkt papra
stoj svetainėj. — Raštininkė.

Galfield Parko Lietuvių Pašalpinis 
Kliubas kelia didelį balių subatoj, 
bal. 22, Lietuvių Liuosybės salėj, 1401 
So. 49th Court, Cicero, III. Pradžia 
7 vai. vak. — Kviečiame visuomenę 
gausiai atsilankyti. — Komitetas.

Brighton Park Lietuvių Atl. ir P«Š. 
kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, balandžio 21 d., 7:30 vai. 
vak. paprastoje vietoje, 3959 South 
Kedzie Avė. Visų narių yra pareiga 
atsiankyti. Turime svarbių reikalų 
svarstyti .taipgi bus rinkimas darbi
ninkų dėl baliaus, kuris įvyks balan
džio 22 d. Meldažio svet.

— F. Aiusenis, Rašt.

Chicagos Komitetas Lietu▼«*> Naš
laičiams šelpti (po globa Letuvai Gel
bėti Dr-Jos Roselando Scenos Mylio
tojo Ratelio jėgomis stato scenoje la
bai juokinga dviejų veiksmų komediją 
“Tarnas įpainiojo” nedėlioj balandžio 
23 d., M. Kelkio salėje 2242 W. 23 
Place. Pra 
dinlmo šykW 
ri

f7:36 v. v. Po vai- 
To vakąro neinąs ski- 

suAlpimui nelaimingos V.
Y*ečiulių šeimynos. Kviečia visus va
karo rengimo Komisija.

i

JIEŠKAU SAVO GIMINIŲ IGNO 
Janulio, girdėjau kad gyveno ant 
farmų, Wisconsin vajst. ir Jono Ber
tulio, 
Mass.

MOTERŲ

Box 204,

pirmiau gyveno Cambridge,
Meldžiu atsišaukti adresu:

JOE JANULIS,
Kincaid, III.

JIEŠKAU SAVO BROLIO JONO 
Džiovčnio, Kauno rėd., Ukmergės ap., 
Sesikų vals., Miliūnų kaimo. Meldžiu 
atsišaukti arba žinanti jį praneškit, 
nes turiu svarbų reikalą — išvažiuoju 
į Lietuvą. Antanas Džiovėnis, 841 
W. 33 St., Chicago, III.

{VAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS

šiuomi pranešu savo kostumer- 
korns kurios siudėsi ir kurios dar ne 
sisiudė pas mane drapanas, kad per
kėliau savo dirbtuvę į pagabesnę ir 
smagesnę vietą, t. y. nuo

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

Prie progos turiu pranešti, 
laikau geriausią išdirbystę 
koutų, skirtų taipgi darome 
sakymo. Perkanti pas mus,
siganėdinusi, nes tai musų ilgų metų 
patyrimas.

Todėl, užkviečiame atlankyti mus 
naujoje vietoje ir prisižiūrėti 
materijoo.

Viso labo
G. S. BURBA,

3214 So. Halsted St., 
Tel. Boųjevard 2469.

už-kad 
dresių,

ant uz- 
bus už-

musų

PARDAVIMUI NAMAS IR SYKIU 
čeverykų, elektra taisoma šapa. Rei
kalų priverstas greit parduoti. — Ati
duosiu už $4,500.

Kreipkitės:
5216 So. Westem Avė.

TeMYKITE bizniariai
Reikalaujame bučernę arba groser- 

nę mainymui ant namo nepaisant ko
kioj apylinkėj butų ir kokia kaina. 
Turim keliolika namtj dėl pasirinki
mu visose dalyse Chicagoj. Dabar 
geras laikas. Mainytojai laukia afise 
Atsišaukite ypatiškai arba telefonuo- 
cit tuoj paduodami savo antrašą. Pas 
mus teisingas, greitas ir pigus pa
tarnavimas.
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 
>08 W. 33rd Place, arti Halsted St. 
Vai. nuo 9 ryto iki 9 vak. kasdien.

Tel. Boulevarde 1550

PARDAVIMUI ARBA RENDAI 
puikiai įrengta grosernė. Biznis 
rai išdirbtas. Lietuvių tirštai 
gyventa. Gera proga lietuviui 
gyti biznį.

Atsišaukite greitai
L. D. S.,

4413 So. Francisco Avė.

ge- 
ap- 
įsi-

PARDUODU SALIUNŲ FIKČE- 
rius arba galit pirkti ir su namu, nes 
išvažiuoju į Lietuvą trumpame laike. 
Fikčeriai susideda iš baro lunch room 
su visais stalais ir prio jų prietaisais.

Atsišaukite greitai
PAUL P. BALTUTIS AND CO., 

901 W. 33rd St., 
Phone Yards 4669

PRANEŠU SAVO DRAUGAMS 
ir pažįstamiems, taipgi šios 
apielinkės lietuviams, kad aš, 
Valerijonas Laucius nupirkau 
krautuvę cigarų, cigaretų, ice 
creamo ir visokių nesvaiginan- 
čių gėrimų (ir visokių mažmo
žių Notions) po numeriu 1747 
So. Halsted St. Lietuviai pas

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON kambarys prie ma

žos šeimynos be valgio dėl 2 ar
ba 1 vaikino, yra visi moderniški 
parankumai. Atsišaukite: A. G. 
3425 So. Leavitt St.

ISREŪAVOJIMUI
ANT RENDOS VIENAS ARBA 

du Storai, kampas 33rd ir Morgan 
St. šiluma apšildomi, privatiški skie
pai, parendavosim ant gerų išlygų.

Klauskit
ANTON VISBARAS, 

3301 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALAUJAME 50 APSUKRIŲ 
merginų prie skirstymo žarnų kilba- 
aams. Nuolatinis darbas, gera alga 
ir tinkamos darbo sąlygos. Kreipkitės 

Superintendent’s Office. 
OPPENHEIMER CASING CO., 

1016-26 W. 36th St.
REIKALAUJAME 6 KIAULIŲ 

žarnų pakuotojų — turi būti paty
rę tame darbe. Nuolatinis darbas, 
gera alga. Kreipkitės į Superinten
dent’s Office.

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

REIKIA moterų sortavimui 
popierų.

Kreipkitės:
1451 So. Peoria St.

REIKALINGA MERGINA ARBA 
moteris prižiūrėti kambarius, gamin- 
;i valgį ir dirbt atliekamą laiką krau- 
luvėjo saldainių. Duodu pragyvenk 
ma ir ruma ir algą pagal sutartį.

Kreipkitės:
8518 So. Wallace St.

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
Pardavimui bučemė ir grosernė su 

Parduosiu pigiai ,arba mainy-
, Biznis cash ir 

Alga $7—$18 į savaitę. Už- randasi tarpe visokių tautų. Labai 
. . ----'T / graži vieta apsigyvenimui. Pardavi

mo priežastį patirsit ant vietos.
5252 So. Artesian Avė.

KEIKIA MERGINŲ IR MOTERŲ namu. Parduosiu pigiai ,arba mainy- 
j g?rus namus dirbti, kaipo Hyde siu ant mažesnio namo,^arba bile biz- 
Park, Woodlawn, Kenvvood ir South nio ar automobilio. 
Shore. .
užsiregistarvimą nereikia mokėt. Ne
daug reikia mokėti kuomet pasamr 
doma. Woodlawn Einp. Bureau, 
^204 E. 47th St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

BUČERIŲ ATIDAI.
Kas norit parduot bučernę ir gro- 

sernę, tuojaus atsišaukit per laiškų į 
Naujienų Bridgeporto Skyrių

3210 So. Halsted St. 
Pažymėdami J. G. 

Chicago, III.
REIKALINGA VEDUSI PORA AR 

pavienis ant ūkės dirbti. Trys kam
bariai, kuras, daržovei žemės ir 20 
centų į valandą.

Atsišaukite laišku.
S. M. SANDERS, I 
Marlboro, N. Y. ,

REIKIA DARBININKU

AUKSINĖS MAINOS DEL 
GERO BIZNIERIO 

Pardavimui 
drabužių ,geroj biznio vietoj, galima 
laikyti vyriškų drabužių ir rakandų. 
Geri fikčeriai, prieinama renda. Atsi
šaukite:

3447 So. Halsted St.,

krautuvė moteriškų

VYRŲ
NETURI DARBO?

Ateik pas mus, mes parodysime 
kaip padaryti $50 ir daugiau į savai
tę, parduodant aukštos rūšies invest- 
mentus ir Real Estate prapertes, k. 
t. lotus, farmas ir namus. Patyri
mas nereikalingas, mes pamokysim 
atsišaukit į ofisą. Liberty I.,and & In- 
vestment Co., 3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė ,labai geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa, biznis cash, turi 
būt parduota į trumpą laiką.

Atsišaukite:
5200 So. State St.

REIKALINGI agentai dirbti 
ant komisine pardavojime alaus 

' reikmenų. Kreipkitės Mr. James 
Frederick, South Side Ice & 
Breverage Co. 3700 S.Halsted st.

REIKALINGAS ATSAKAN- 
tis bučeris, kuris savo darbą ži
notų.

1980 Canalport Avė.

REIKIA PATYRUSIO VYRO ANT 
farmos netoli Chicago. Darbas ant 
visados, gera mokestis.

Kreipkitės laišku:
Sh. FARMER, 
R. 1, Box 15, 
Hinsdale, III.

PARSIDUODA GROSERNĖ VISO- 
kių tautų apgyventoj vietoj. Visas 
įtaisymas pirmos klesos, visas biznis 
varomas “cash”. 1 Priežastį pardavi
mo patirsit ant vietos. Parduosiu 
gana pigiai.

Kreipkitės:
1803 W. 47 St.,

PAS MUS VISADOS GAUSIT 
TIKRUS BARGENUS

Mūrinis namas 3 aukštų, 2 flatai 
po 7 kambarius ir 1 flatas 5 kamba
riai ,elektriką, maudynės, naujas ga
radžius ir šalę tuščias lotas. Reikia 
įmokėti tik $8,000. Kaina $7,000.

Mūrinis namas 3 flatai po 6 kam
barius, elektriką, vanos ir kiti paran- 
kum*ai. Kaina tik $6,500.

Mūrinis namas 2 aukštų 1 flatas 6 
kambariai ir 2 po 4 kambarius, elek
triką, maudynės, randasi arti 33-čios 
ir Emerald gatvės. Kaina tik $7,700. 
Įmokėjimas pagal sutarties.

Naujas mūrinis namas 3 flatai po 
5 kambarius, elektriką, maudynės, be- 
lizna plovyklos basemente, ant loto ir 
pusės; Reikia įnrokėti tik $4,000, Kai
na $12,000.

Mūrinis namas, iš fronto 5 kam
barių flatas, iš užpakalio 4 kambarių, 
maudynės ir elektriką, ant 27 pėdų 
loto. Kaina tik $4.600.

Viršminėti namai randasi ant Brid
geporto ir platesnių žinių kreipkitės 
pas

S. L. FABIONAS COMPANY 
809 W. 35th Street, 

Chicago, III.

. NAMAI-ZEME.

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

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė, su mūriniu namu. Biznis 
cash. Visokių tautų apgyventoj ko
lonijoj. Turi būt parduota greit. Sa
vininkas išvažiuoja į Lietuvą.

2908 W. 40 St.

PARSIDUODA PIGIAI, SALDAi
nių, tabako, cigarų ir groserių krau
tuvė, biznis išdirbtas, yra vieta dėl 
gyvenimo. Pigi renda, gera proga 
padaryt pinigų.

Atsišaukite:
332 E. Kensington Avė.

REIKIA darbininko į bučer-Į w 
nę. Turi būti los klesos.

Kreipkitės:
CII. RADZIVILAS,

6062 S. State St.

PARDAVIMUI daržovių ir 
vaisių krautuvė, gera vieta dėl 
lietuvio.

Atsišaukite:
3244 So. Halsted St.

REIKIA patyrusio, pirmaran- 
kio virėjo.

Kreipkitės :
2325 S. Leavitt St.

PARDAVIMUI.. KEPTUVĖ, GE- 
ras biznis, tarp .Įiptuvių: 3 arkliai, 
2 vežimai, trokas ir kiti reikalingi 
keputvei įrankiai. Parduosiu į trum
pą laiką. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos . Savininką galima 
rasti visada. Kreipkitės: 1529 Port- 
land Avė., Chicago Heights, III.

YPATINGAS BARGENAS
Gražus mūrinis namas 2 aukštų

2 lotų; 2 flatai po G kambarius ir 2 
flatai po 7 kambarius, apšildymas 
kiekvienam flatui atskiras; elektriką, 
maudynės, aržuolo baigtas. Reikia 
įmokėt tik $4,000. Kaina $14,000. 
Rendos arti $3,000 į metą. Pamislyk 
tik, beveik 4 sykius renda užmoka 
už namą.

Mūrinis namas ant kampo ir šalę 
tuščias lotas; elektriką, maudynės; 
ant pirmo floro štoras ir pagyveni
mas užpakalyj, ant viršaus 4 flatai 
po 5 kambarius ir garadžius dviems 
karam* užpakalyj loto; pečiais apšil
domas. Rendos apie $180.00 į mė
nesį. Kaina tik $15,000.

Platesnių žinių keripkitės pas
S. L. FABIONAS COMPANY 

809 W. 35th Street, 
Chicago, III.

ant

REIKIA gero mekaniko, su
prantančio taisyti automobilių 
motorus ignitions. Darbas ant 
visados ir gera mokestis. Milda 
Garage, 3121 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ofiEVERYKŲ TAI- 
symo šapa, geroj.. vietoj ir biznis 
gerai išdirbtas. Parduosiu už priei
namą kainą.

Kreipkitės:
1607 W. 55th St., 

. Chięago, III.

RAKANDAI

PARSIDUODA KRIAUČIŲ ŠA- 
pos įtaisai: 4 mašinos varomos elek
tros spėka ir motoras, stalai, krėslai 
ir kitokie parsiduoda pigiai. Prie
žastį patirsit ant vietos.

Atsišaukite:
5351 Shields Avė.

RAKANDAI, 3 WILTON KAURAI 
odos ir velouro vidurinio kambario se
tai, grojiklis pianas, phonographas, 
valgomojo kambario setas, 2 mieg- 
kambario setai ,ant grindų pastatoma 
lempa ir tt. Turi būt tuoj parduota 
ir pigiai; ant syk, ar po vieną šmo
tą atskirai, 2154 N. Kendzie Blvd.

GERA PROGA NUSIPIRKTI 
grosemė pigiai, biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Lietuvių ir kitų tau
tų apgyventa vieta.. Priežastis par
davimo — išeinu iš biznio.

Atsišaukite:
8655 So. Halsted St.

GERAS PIRKIMAS
Mūrinis namas ant 2 lotų, 1 fla- 

tas 7 kambariai, 2 flatai 8 kamb. ir 
2 flatai po 4 kamb.; elektriką, vanos. 
Kaina tik $9,000. Įmokėjlmas pagal 
sutarties.

Beveik naujas mūrinis namas 3 
aukštų, pečiais apšildomas, elektriką, 
vanos, 6 laitai po 6 kambariu?, ant 
32 pėdų loto. Rendos $170 į mėnesį. 
Reikia įmokėti tik $6,000. Kaina 
$17,000.
v Platesnių žinių kreipkitės pas

S. L. FABIONAS COMPANY 
809 W. 35th Street, 

Chicago, III.

Mes parduodame Tamstai, 
kaip lengva Įsigyti savo namas, 
a/tidedant po keletą centų kož- 
ną dieną.

Tamstai laikais pradėti mokė
ti randą pačiam sau ir tuomi 
išgelbėti savo šeimyną nuo skur
do, bado, dulkių ir kitų šmėk
lų, tai reiškia paliuosuoti nuo 
skrepų. Tamstos gyvenimas 
reikalauja linksmų vietų gra
žių parkų, mokyklų ir bažny
čių, čysto oro^ geros transpor- 
tacijos, tai yra tokių vietų, kur 
jūsų vaikučiai išaugtų tikrais 
žmonijos draugais. Tokiomis 
vietomis yra šios apielinkės 
79-ta gatve ir Ashland Avė., 66- 
ta gatve ir W este r n Avė., 63- 
ia gatvė ir Kedzie Avė., arba 
“Parkholme”, “Portage Park”, 
“Westfield”, “Westwood”, ir 
taip toliau/ Padaryti savo gy
venimą taip gražiu yra labai 
lengva.

Mes priimame labai mažus Į- 
inokiejimus ir mėnesinės sąskai
tas surengiame be jokių kliū
čių. Gaunate “deed” ir gvar- 
rantuotą “title policy” su gva- 
rancija visoj Amerikoj žino
mos Chicagos Titlc & Trust 
Kompanijos. Duodame namus 
kokių tik Tamstos širdis trokš
ta — vieno, dviejų ir trijų gy
venimų. Dabar jau pradėjome 
statyti daug nalmų.

Kas norite pasinaudoti abel- 
nais pelnais atsišaukite pas 
įname ypatiškai, nes tokiu budu 
sučėdysi daug pinigų. Rašyk 
arija telefonuok—

ADAM MARKŪNAS 
.Sales * Manager

856 First National Bank Bldg., 
68 W. Monroe S t., 

Chicago, III.
Tlephone Randolph 7400. t

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 6 kambarių 

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

6343 So. Paulina St., 
Phone Prospect 4512.

GERA PROGA.
Parduosiu arba mainysiu ant Chi

cagos prapertes, namo arba loto, ma
no farma, 80 ai* 120 akerių nedirbtos 
žemės, Oneida County Wisconsin, že
mė gera ir derlinga.

Atsišaukite pas
JULIUS CHEKEN, 
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI DU LOTAI ANT 
69th ir Francisco Avė. arti lietuviš
ko klioštoriaus. Parduosiu pigiai, už 
pirmą pasiūlymą.

Atsišaukite:
SILVESTRAS PRUSEVICZ 

2700 Ogden Avė.
DIDELIS BARGENAS COTTAGE 

mūrinė įrengta su fomesu šiluma, 
elektra ir visais patogumais; cimen- 
tinis skiepas, 8 pėdų. $3,000. Lengvi 
išmokėjimai. Matykit savininką. 
2848 W. Taylor St., arti Sears 
Roebuck.

. PARDAVIMUI TIK Už $3,000, 3 
aukštų medinis namas; krautuvė ir 
2 po 4 kambarius flatai. Elektra, 
gasas gera vieta saldainiu krautu
vei. groseriui arba Dieno krautuvei. 
Taipgi cottage užpakalyj. 1627 So. 
Morgan St., netoli 18tos gatvės.

PARDAVIMUI — $1,500 įmi 
kant už 6 kambarių Kdler ak
mens bungalow. Viskas moder
niška, vienas blokas nuo dviejų 
gatvekarių linijų. 6813 S. Cla- 
rence Avė.

FLORIDOS ŽEMĖ
Važiuoju į Floridą pirkt žemės na

mams. Noriu, kad keletas lietuvių 
važiuotu su manim, kad galėtume 
lietuvišką koloniją užvesti. Važiuo
ju ten, kur gausiu geros žemės pi
giai ir žiemos laike daržovės auga, 
kurias galimn parduoti už didelius 
ninierus. Arti geležinkeliai ir m*ar- 
ketai. Turiu išvažiuoti pirm pasdejj,- 
tinės dienos šio mėnesio. Rašykft

FRANK GEISTAR
5406 South Nordica Avė.

arba telefonuokit Canal 4495

PARDAVIMUI ŠTAUR-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

MORTGEČI Al -PASIOIOŠ
Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus, notas ir 
kontraktus.

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

PARDAVIMUI KETURIŲ ŠMOTŲ 
parlor setas, ir puiki karpeta, mažai 
vartota. Priežastis pardavimo ei
nam į biznį.Phone Seeley 4493. Kas 
nupirks, galės rendavoti kambarius 
po No. 4559 S. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI groserne ir 
bučemė Clinton ir Buriker Sts 
Lietuvių apgyventa. Priežastis 
pardavimo, važiuoju į Lietuvą.

547 Bunker St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI SALIUNAS IR 

garadžius labai geroj vietoj. Par
duosiu pigiai.

Atsišaukite:
3101 W. 38th St.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 51 
akerio farma Illinois valst. 50 mylių 
nuo Chicagos. Derlingiausia žeme ir 
puikus budinkai ,ant gero kelio, prio 
pat miestelio; sodas ir didelė upė pri
eina. Mainysiu ant gero namo ar 
bungalow, South Sidėj, Cicero ar West 
Sidėj. S. Slonksnis, 3437 Wallaice st. 
Chicago, III.

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES
COMPANY,

1401 E. 67th St.

PARDAVIMUI SAILIUNAS 
Pigiai, geroj vietoj. Kas pirmes
nis pasinaudosite šia proga! 
Skubinkite.

1400 So. Union Avė.

Parsiduoda “Jeffery Car” 1917 m. 
geram stovy], parduosiu pigiai, nes 
turiu du carų ir neturiu vietos kur 
laikyti. Kreipkitės: JONAS KINAS, 
3300 Union Avė., Tel. Yards 7298.

Galima matyti iki 8 vai. ryte ir 
po 7 vai. vakare.

PARDAVIMUI SALIUNAS Pi
giai, visokių tautų apgyventa vieta. 
Biznis išdirbtas, per daugelį metų. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

1434 So. Solon Avė., x 
ir 14th PI.

80 AKERIŲ — PUIKI VIETA 
nuo Chicagos Northwestem geležin
kelis eina pro farmą, 1 mylia nuo di
delio miesto; visi budinkai nauji 12 
kambarių ,dviejų lubų namas: elektra 
apšviestas didelė mūrinė bamė, patal
pina 30 gyvulių, ciinentlnis floras, šilo 
ir kiti budinkai, 70 akerių dirbamos, 
likusi ganyklos; 3 arkliai, 9 melžia
mos karvės, kiaulės ir vištos; daug 
visokių gerų mašinų, 6 arklių sylos 
gesolino inžinas. Už viską kartu 
kaina $6,800 — $3,300 reikia įmokėt, 
likusiu 6% ant ilgo laiko. Mano su- 
siedai lietuviai. Savininkas,

JOS. MASSE, 
Box 35, Camey, Mich.

FARMOS
FARMOS FARMOS

Kas manote pirkti ūkę, tai kreipki
tės į lietuviais apgyventą koloniją. Čia 
yra dvi draugystės: viena pašelpinė, 
kita kooperativė. Mes patamaujam 
kiekvienam atvažiavusiam* ir duodam 
geriausius patarimus. čia galima 
daryt geras gyvenimas, auga: rugiai, 
kviečiai, bulvės, šabalbonai ir kitokį 
javai. Iš sodų, galima daryt geras 
pelnas. Mananti atvažiuoti, malo
nėkite kelioms dienoms iš kalno mums 
pranešti, kada išvažiuosit, tada mes 
ant stoties lauksim. Esu cooperati- 
vės sąjungos trustisas. Adersuokite

FRANK STANKEVICH,
R. 2, 

Hari, Mich.

PARDAVIMUI NAMAS
Dviejų pagyvenimų 2 po 6 ruimus, 

medinis, gazas ir maudynės, skalby
kla beizmente. Matyti galima savi
ninką tarno pačiame name ant 2-rų 
lubų.

1837 Wilmot Avė.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo — 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.

PARDAVIMUI Olympion mašina 
1919 m 5 pasažierių, 5 naujos cord 
gumos ir visi kiti estros, kas’tik rei
kalinga prie mašinos. Verta $900 
iš priežasties išvažiavimo į kitą mies
tą turiu parduoti už pusę kainos 
$450. Meldžiu atsišaukti greitai. 
4522 So. Ashland . Avė., po 6 vai. va
kare, antros lubos iš fronto. Tel. 
Boulevard 1152.

PARSIDUODA SALIUNAS VIEN 
lietuvių apgyventoje vietoje — biz
nis išdirbtas per 20 metų. Parsiduo
da už prieinama kainą, priežastį par
davimo dažinosite ant viątos. Sykiu 
parsiduoda ir automobilius.

Kreipkitės:
arshfield Avė.

MITCHELL - CARNNELL 
Motor automobilius 7 sėdynių 
parsiduoda, viskas geras stovy j. 
Kaina $400, nepraleiskite šią 
progą. Taipgi parsiduoda lotas 
Brighton Parke, viskas užmokė
ta. Kaina $450. Priežastis va
žiuoju į Lietuvą. Turiu parduo
ti šią savaitę. Chas. Skrodenis, 
4430 S. Honore, Lafayette 1762 
2nd fl. front

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI MŪRINIS 4 PA- 

gyvenimų namas ir du cottages ant 
to paties loto; parduosiu už prieinamą 
kainą. Turi būt parduota greitu lai
ku. Atsišaukite 61-mos ir Lincoln 
St., Tel. Republic 3976 .

PARDUOSIU LABAI PIGIAI MU- 
rinį narna 8 pagyvenimų ir 3 Storus, 
už pusę kainos. Tai yra namas ant 
kampo 33rd ir Morgan St. apšildytas, 
geras namas ir ant lengvų išlygų. 
Atsišaukite Das

AN’Į’ON VISBARAS,
' 8301 S* Halsted St.

BIZNIAVA PRAPERTĖ
Prie didelės 63-os gatvės (pilnos 

sekcijos gatvė) ,modemiškas 2 aukš
tų bizniavas namas apie 4 metų se
nas, randasi West 63-ia gatvė ant 
50 pėdų kampo, 
žuolo baigimo, 
pabudavotos; pilta gatvė, 
kas paaukaus šią prapertę tik už 
$25,000. Minėta prapertė 
visokių gerų mašinų, 6 arklių spėkos 
5600 W. 63rd St. Tel. Prospect 0240. 
Miesto ofisas 756—88 So. Dearborn 
St. Tel.: Randolph 1168.

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas geram stovyje, ga

ru apšildomas, elektra gazas ir mau
dynės: 2 po 4 ruimus ir vienas 5 rui
mai; kaina $8000, rendos neša $100 
į mėnesį labai geroj vietoj prie pub- 
lic mokyklos ir transportacijos centro. 
Ž217 Cortland St. Tel. Armitage 4157 
Barovvski.

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

Garo šiluma, ar- 
Nepaprastai gerai 

Savinin-

randasi

PARDUODU DU MŪRINIU NA- 
mus po 5 kambarius, po 2 pagyveni
mu ,tik-ką užbaigti budavoti. Įtai
symas pagal vėliausios mados, arba 
mainysiu ant bučemės ar grosemės. 
Taipgi, parduodu 1 tono troka Ali 
American, visai ne vartotas. Meld
žiam kreipktis pas savininką, 6012 S. 
Kedzie Avė. Tel. Republic 3733.

NEGIRDĖTI BARGENAI
2 flatų po 6 kamb. su visais įtai

symais. Rendos $68. Įmokėt $1,500
3 flatų po 6 kamb. mūrinis namas. 

Kaina $5,700. Įmokėt $1,200.
4 pagyvenimu mūrinis namas su 

maudynėms. Rendos $52. Kaina 
$3,800.

Taipgi perkam, parduodam ir mai
nom namus, farmas, lotus, bučemes 
ir taip toliau. Reikalui esant, kreip
kitės pas

C. P. SUROMSKT, 
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA NAMAS
I>abai gerame stovyje medinis na

mas dviejų pagyvenimų vienas 7 rui
mų kitas 6, elektra, maudynės ir beiz- 
inantas 8 pėdu aukščio, kaina $3500, 
rendos neša $45.00 mėnesy]’: 2560 
Emerald Avė. Imas pagyvenimas. Sa
vininkas važiuoja ant ūkės.

PARDAVIMUI NAUJAS BIZNTA- 
vas namas Brighton ^Park netoli 
teatro arba mainysiu ant 2-jų pagv- 
venimų arba rendavosiu — geros iš
lygos atsišaukit.

F. J. SZEMET
4217 Archer Avė.

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

Musų sistema yra geriausia. Čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoj’a 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.
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