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Rusija priėmė talkininku 
skolų reikalavimus

Prisižada užmokėti skolas
Reakcionieriai užgriebi Pekiną

Talkininkai nriėmė Ru 
sijos atsakymą

skoRusija prisižada atmokėti 
las ir atlyginti už nacionali
zuotą turtą. Atsaykmap bus 
pamatas deryboms. Krizis 
praėjo.

ryti, kad galima butų pripa
žinti Rusiją. Tarp tokių klau
simų yra ir klausimas kaip di
delė yra reikalinga Rusijai pa
skola, kad ji galėtų atsisteig- 
ti.

Pašlavusį $1,000,000 dolerių bankierių tardo

sutarties, ar jos

finansiniai rei- 
kuriuos Rusija

GENOA, bal. 21. — Rusai ir 
vokiečiai šiandie pridavė savo 
atsakymus talkininkams. At
sakymai yra patenkinantis ir 
todėl rusai ir vokiečiai ir to
liau pasiliks konferencijos 
svarstymuose ir krizis, kuris 
grūmojo suardyti konferenciją, 
skaitomas yra praėjusiu.

Rusijos atsakymas priima 
reikalavimą užmokėti Rusijos 
skolas 'svetimšaliams ir sugrą
žinti jiems jų nacionalizuotą 
Rusijos turtą ir nuosavybes, 
bet su sąlyga, ika<l Rusijai bu
tų suteiktas pilnas talkininkų 
valdžių pripažinimas ir kad jai 
butų duota užtektina finansi
nė pagelba. r

Vokiečių atsakymas priima 
reikalavimą, kad Vokietija ne
bedalyvautų daugiau talkinin
kų tarybose su Rusija, bbt Vo
kietija nenaikina pačios Rusi- 
jos-Vokietijos 
veikmingumo.

Talkininkų 
ikaiavinud, 'į
d'avė atsakymą, buvo sekami:

“1. Atstovaujami Genoa tal
kininkų valdžių kreditoriai ne
gali prisiimti jokios atsako
mybės apie sovietų valdžios 
paduotus reikalavimus.

“2. Tečiaus iš priežasties rūs
tumo ekonominės Rusijos padė
ties, kreditorių valdžios yra 
prisirengusios sumažinti karo 
skolas, kurias Rusija yra joms 
skolinga; sumažinimo nuošim
tis bus vėliau sutartas. Atsto
vaujamos Genoa šalįs bus pri
sirengusios svarstyti netik ati
dėjimą mokėjimo palūkanų 
ant tų finansinių reikalavimų, 
bet taipjau panaikinimą dalies 
nemokėtų ar ir atidėtų palū
kanų.

“3. Tečiaus turi būti griežtai 
sutarta, kad nebus daroma jo
kios išimties sovietų valdžiai 
dalykuose (a) skolų ar finan
sinių obligacijų priklausančių 
svetimšaliams ir (b) teisių to
kių svetimšalių prie sugrąžini
mo jiems jų nuosavybių ir at
lyginimo už nuostolius ir su
naikinimą šiame dalyke”.

Apie sugrąžinamas svetim
šaliams nacionalizuotų nuosa
vybių Rusijos atsakymas sa
ko:

“Rusijos valdžia sutiktų su
grąžinti buvusių savininkų 
naudojimui nacionalizuotų ar 
sulaikytų nuosavybių, o kur to 
negalima padaryti, atmokėti 
teisingus reikalavimus buvusių 
savininkų”.

Nors Rusijos atsakymas, 
matyt, priima veik visus talki
ninkų reikalavimus, vienok 
pasilieka daug svarbių smulk
menų, kurios savaimi pasida
rys svarbiu klausimu, kurį 
vargiai konferencija pajiegs iš
rišti, kas reikalinga yra pada-

mu klausimo apie Rusijos sko
las svetimšaliams ir apie sve
timšalių (teises prie sugrąžini
mo jų nuosavybių ar gavimo 
atlyginimo už jas. Kaip visą 
tai galima sutaikinti Cannes 
konferencijos rezoliucijomis, 
kurios nustato, kad negalima 
kliudyti kurios nors šalies su
verenitetui? Patįs (talkininkai 
pripažįsta, kad Rusijoje viskas 
yra nacionalizuota ir todėl 
nuosavybė negali būti laisvai 
sifgrąžinta. Rusai savo atsa
kyme gi sako, kad neperžen
giant vidurinio suvereniteto, 
jie negali sugrąžinti nuosavy
bių svetimšaliam®. Parėmi
mui savo argumento jie nuro
do į panaikinimą vergijos 
Jungt. Valstijose, kur nebuvo 
atlyginta vergų savininkams. 
Nurodo ir į Amerikos į)rohi- 
biciją, kad ir čia nebuvo atly
ginta gedgttmėš savininkams. 
Jie nurodo ir į niekuriuos pa
našius ir pačios Anglijos pasi
elgimus. Septynių ekspertų 

komisija visa tai bandys išriš
ti, jei pajiegs tai padaryti.

Rusijos reikalų subkomite-^ 
tas iš dešimties narių (Vokieti
ja dabar nebedalyvauja) šian
die tarėsi su Rusijos delegatais 
ir pranešė jiems, kad jų atsa
kymas yra priimtinas kaipo 
pamatas tolimesnėms deryboms.

Talkininkai mano, kad Rusi
jos reikalavimas atlyginti tal
kininkų jai padarytus nuosto
lius išnyks svarstymuose.

Konferencija dar nesvarstė 
apie Rusijos teismus ir teis
mines gvarantijas, kas irgi yra 
svarbus klausimais. Pabaigs 
visus svarstymus tikimąsi pa
daryti abelną sutartį su Rusi
ja, kurią ja sovietų valdžia taps 
pripažinta. v

Vokiečių atsakymas talkinin
kams yra ilgokas. Jis pakar
toja piitmesnius vokiečių tvir
tinimus, kad jie apie tarybas 
su rusais buvo pranešę visiems 
talkininkams. Jie sakot, kad 
jie darė sutartį lodei, kad tal
kininkai neprileido jų prie 
svarstymų ir todėl jie pradėjo 
spėti, kad patįs vieni talkinin
kai nori padaryti su Rusija su
tartį, kuri butų kenksminga 
Vokietijos interesams. Vokie
čiai net buvę gavę žinių, kad 
tokia sutartis jau yra daro
ma, todėl ir jie pasiskubinę at
naujinti pertrauktas su rusais 
derybas.

Vokietijos delegatai nemano, 
kad sutartis peržengia konfe
rencijos dvasią, bet atpenėk pri
sideda prie a įsteigimo taikos 
pasaulyje ir prie Europos re
konstrukcijos.

Nota pripažįsta, kad Vokieti
jai padarius taiką, ji neturi 
ręikalo dalyvauti politinės ko
misijos svarstymuose apie Ru
siją, bet jie nori pasilikti ki
tuose to paties komiteto svars
tymuose apie Europos ir Vo
kietijos interesus.
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Valstijos prokuroro advokatai tardo buvusį Irving-Mihvcukee State banko prezidentą, 
Everette R. Peacock, kuris taipjauK turi didelę seklų sankrovą. (Pcacock sėdi gale stalo, 
su cigaru rankoje; užpakalyj jo stovi jo advokatas). Jis kaip apskaitoma iš savo banko 
ir kitų bankų pašlovė apie $1,000,000 įvairiomis prigavingomis “paskolomis” 
tinkančiais čekiais ir negus padėjo. ‘ Kaip mandagiai žinia' kur tuos 

padėjo. Kaip mandagiai ir linksmai tą bankierių sukčių prokurorai ‘ tardo”.
gus, visi linksmi. Bet ne taiptardomi yra menkesnieji prasi kalteliai, o ir visai nekal ti žm 
onės, kurie pakliūna, į tokių prokurorų “mandagias” rankas, Jie būna visais įmanomais bu 
dais kankinami ir mušami.Bet čia mat bankierius, kurispašlovė milioną dolerių...

ir. nę- 
pinigus 

Visi sma

Reakcionieriai užgriebė 
Pekiną

Manžu.rijos militaristai 
valdys šiaurinę Chiniją. Chi- 
nijai gręsia naujas civilinis 
karas.

dabar

PEKINAS, bal. 21. — Man- 
žurijos gubernatoriaus gen. 
Čang Tso-lin kareiviai šiandie 
užėmė Pekiną ir Tiensin, pa
šalindami ir užimdami vietą 
tų dviejų miestų policijos. 
Perdavimas valdžios įvyko be 
jekių incidentų.

Prezidentas Hsu-Ših-Čang 
skaito, kad civilinis karas tarp 
gub. Čang Tso-lin ir gen. Wu 
Pei-fu spėkų darosi neišveng- 
tinas. i • f.

Per kelias pastarąsias dienas 
buvo vedamos derybos apie 
kompromisą tarp tų dviejų ge
nerolų. Bet matyt, jos neda
vė jokių pasekmių. Gen. čang 
Tsoding sutraukė 70,000 ka
reivių čihli ir šantungo pro
vincijose ir užėmė svarbiuosius 
Pekino geležinkelius. Gen. Wu 
Pei-fu irgi gabena kareivius 
linkui Pekino ir perkirto nie- 
kuriuos geleži nikelius, kuriais 
susisiekimas su pietine dalim 
Chinijos tapo wsustabdytas.

Vakar gen. Čang Tso-lin iš
leido manifestą, kuriame sako, 
kad negalima atsteigti Chinijo- 
je vienybės iki valdžios prie
šakyje neatsistos žymus ir 
stiprus žmonės. Delei to jis 
remsiąs pasišalinusį “dėl ligbs” 
premierą Ling Ših-yi. Betgi jis 
pats neturįs noro būti nė pre
zidentu, ne vice-prezidentu. Jis 
taipjau mano sušaukti Tsien- 
tsine parlamentą, kuris pa
skelbtų rinkimus į. naują parla
mentą. Tik vienas gen. Wu 
Pei-fu gali neprileisti nAujų 
rinkimų, todėl gen. Čang Tsi- 
lin panaudosiąs prieš jį kari
nes spėkas, jei jis nenusileisiąs.

Pekine delei užėmimo gele
žinkelių, pradeda trukti mais
to ir įkainos dideliu spartumu 
kįla. Žmonės yra nusiminę, 
nes jeigu prasidėtų civilinis 
karas, tai jis butų labai baisus 
ir gal nuteriotų vi^ą šalį. Nors 
gen. čang Tso-lin turi geres
nę artileriją, bet gen. Wu Psei- 
fu turi geriau išlavintą ir en- 
tmfiasitiškesnę kariubmenę.

(Gen. čang Tso-lin yra vado
vas Manžurijos militaristų ir

reakcionierių partijos, kuri jau 
senai tykojo pasigriebti Chini- 
jos valdžią. Jis taipjau yra Ja
ponijos šalininkas. Gen. Wu 
Pei-fu yra gi didelis Japonijos 
priešininkes ir jau laike Wa- 
shingtono konferencijos, kada 
Cihinija pradėjo daryti didelius 
nusileidimus Japonijai, jis pa
reikalavo, kad valdžia tuojaus 
rezignuotų, nes jis prievarta 
ją nuversiąs, kaipo šalies iš- 
davykę).

Nauji mūšiai Dubline
DUBLINAS, bal. 21. — Ir 

pereitą naktį Dubline tęsėsi 
nuolatinis persišaudymas tarp 
savivaldybininkų ir maištinin
kų respublikonų. Respubliko
nai buvo užpuolę Wellington 
barakus ir metė ten dvi bom
bas, iMteit'tapo atmušti. Kitose 
vietose irgi tęsėsi nuolatiniai 
persišaudimai, bet tik keli žmo
nės liko sužeisti.

Sligo i l'spub'likonai užpuolė 
laikraščio spaustuvę ir suardė 
formas ir sunaikino išspaus
dintąją dalį laikraščio, bet 
šiaip mašinų nelietė. Manoma, 
kadi jie padarė tai tuo tikslu, 
kad laikraštis negalėtų pra
nešti apie ten laikytąją Collin- 
so prakalbą.

Ties Gweedore respublikonai 
užgriebė bevielinę stotį. Sato- 
tyj buvusius operatorius jie iš
varė 
niui.

ir nugabeno iki t rauk i-

Grąsina sutartim.

GENOA, bal. 21. — Cabtidi- 
no tvirtina, kad Vokietija ir 
Rusija jau susitarė su Turkijos 
nacionalistais apie bendrą už
sienio politiką. Toks susita
rimas esąs didelis pavojus ki
toms valstybėms, ypač Balka
nams. — i .

PINIGŲ KURSAS
Vakar, bal. 21 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai* 
tonva Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.42
Austrijos 100 kronų ............... 1%c
Belgijos 100 frankai ........... $8.56
Danijos 100 frankų ........... $21.22
Finų 100 markių .......;..........  $1.90
Franci jos 100 frankų ............. $9.30
Italijos 100 lirų ................... $5.41
Lietuvos 100 auksinų ........... 37c
Trenku 100 markių ..................2%c
Norvegų 100 kronų ...........  $19.00
Olandų 100 guldenų .......  $37.94
Švedų 100 guldenų ........... $26.03
Šveicarų 100 markiu ........... $19.47
Vokietijos 100 markių .........   37c

Smarkauja senatorius
ReikaJjiuja užgriebti Meksikos 

uostus ir paskelbti blokadą.

WAS'HIiNCTON, bal. 21.,- 
Senatorius King (demokratas iš 
Utah) šiandie kalbėdamas se
nate apie Meksikos padėtį, rei
kalavo, kad Jungt. Valstijos pa
skelbtų Meksikai blokadą ir 
užgriebtų jos uostus iki Mek
sika neatlygins už \ užmuštuo
sius amerikiečius ir kitus nuo
stolius.

. (Smarkaujantis senatoijus 
tvirtino, kad nė Obregono, nė 
jokia kita Meksikos valdžia ne
turi būti pripažinta iki nebus 
užmokėta už “beveik 1,000 
amrikicčių, moterų, vyrų ir 
vaikų, išskerstų ir išžudytų ir 
už nuostolius nuosavybėms, ku
rie siekia arti $500,1X10,000”.

Manastir miestas dega
IBELGRAD,, bal. 21. — 400 

vagonų su amunicija eksploda- 
vo arti Monastir geležinkelio 
stoties, pietinėj Serbijoj. Eks
plozijoj keli šimtai žmonių li
ko užmušti, tuksiančiai sužeis
ti ir veik visas nuėstas sunai
kintas. Pusė miesto gyvento
jų Jiko be pastogės.

Žuvo daugiausia vaikai ir 
kareiviai. Bažnyčia, kurioj 
vaikai meldėsi, nuo eksplozijos 
sugriuvo ir palaidojo vaikus po 
savim. Taipjau liko sunaikin
ti ir barakai, kuriuose pietavo 
1,800 kareivių.

Tuojaus visame mieste kilo 
gaisrai ir gyventojai panikoje 
pabėgo į artimiausius kalnus 
ir miškus. Visas telefono ir 
telegrafo susisiekimas su Mo- 
nastiriu liko pertrauktas. Tik 
pabėgėliai ir atnešė žinias apie 
eksploziją ir gaisrus. Valdžia 
siunčia skubią pagelbą.

Budavos didelę liejyklą.

GAILY, Ind., b. 12. — Plie
no trusto galva Ęlbert H. Ga- 
ry paskelbė, kad greitu laiku 
ir dideliu paskubamu Gary bus 
būdavojama nauja geležies lie
jykla, vertės $15,000,000, ku
rioj dirbs keli tūkstančiai žmo
nių. Ttikimąsi, kad nauja lie
jykla pradės dirbti pabaigoj 
1923 m. Pinigus sudės plieno 
trusto kompanijos.

680,000 angliakasiu 
streikuoja • 

--------------------- f

20,000 angliakasių daugiau, ne
gu, kdd savaitę atgal strei
kavo.

iINDIANAPOiLIS, bal. 21.
Užsibaigus trečiai savaitei vi
suotinei angliakasių streiko, 
unija paskelbė, kad streikas 
dar plėtojasi ir vis dar nėra 
pasiekęs > savoi 4illlkuro» ncs 
ikasdie vis nauji angliakasių 
būriai prisideda prie streiko. 
Dabar streikuojančių angliaka
sių skaičius pasiekė 680)000, 
arba 20,000 daugiau, negu kad 
streikavo savaitę atgal.

Unija ir toliau dės visas pa
stangas pritraukti ir likusius 
neorganizuotus angliakasius 
prie unijos ir prie streiko. Da
bar streike dalyvauja apie 80,- 
000 neorganizuotų angliakasių. 
Iš organizuotų angliakasių 
450,000 streikuoja minkštųjų 
anglių laukuose ir 150,000 — 
kietųjų (antracito).

Unijos organizatoriai sako, 
kad vietomis jau pradeda truk
ti anglių. * |

Daugelis streikuojančių an
gliakasių, nujausdami, kad 
streikas bus ilgas; važiuoja į 
savo įtėvyškes Europoje, vieni 
apsilankyti, kiti gal ir ant vi
sados apsigyventi.

Radikalas išrinktas Argentinos 
prezidentu.

BUENOS AIRES, bal. 21 — 
Vėliausi rinkimų daviniai Bue
nos Aires ir provincijų rodo, 
kad radikalų kandidatas Mar
celio de Alvdar tapo išrinktas 
Argentinos prezidentu. Radi
kalai aplaikė ir daugiau laimė
jimų rinkimuose.
Nauji mūšiai Dubline.

100 sužeistą eksplozijoj
LOS ANGELES, ‘ Cal., bat 

21.— Daugiau kai]) 100 žmo
nių ]ikq sužeisti, daugelis gal
būt mirtinai, užsidegus ir eks- 
plodavus aliejaus stočiai Dow-
ney miestelyj. Manoma, kad 
mažiausia 12 sužeistųjų mirs. 
Jie dirbo ant netolimo namo 
stogo ir tapo aplieti gasolino. 
Eksplozija ištiko tada, kada 
liepsna pasiekė po žeme su
krautus gasolino kubilus.

Varšuvos seimas aneksa
vo Vilniaus kraštą

• -------------4-..
. E. KAUNAS. Lenkų radio- 

legrafas pranešė, kad Varšu
vos Seimas penktadienio po
sėdy nutaręs prijungti Lietuvos 
Rytus prie Lenkijos ir priim
ti Vilniaus Seimo komisiją iš 
20 asmenų, kuri vedė derybas 
su Lenkų vyriausybe ir seimu, 
atstovais į Varšuvos Seimą.

Atstovas Niedzialkovski Var
šuvos Seime Užsienių Reikalų 
komisijos vardu pareiškęs, kad 
šis prijungimo aktas, naikinąs 
Lenkijos padalinimą, prisidedąs 
prie Lenkijos provincijų unifi- 
kacijos. Atstovui Skulškiui 
pasiūlius, nptarta prašyti Var
šuvos vyriausybę įnešti Varšu
voj Seiman Vilniaus krašto 
statuto projektą, suredaguotą 
sulyg Vilniaus Seimo nutari
mų. i ;i

“Eltos” prierašas:. Vilniau® 
Seimas yra nutaręs nereikalau
ti jokios autonomijos.

GATVEKARIS SUVAŽINĖJO 
MERGAITĘ.

Wf—■   ——■ I — - - ' - - --VMNMBMdMl

Užvakar Wentworth avenue 
gatvekaris ties kampu W. 69 
gat. suvažinėjo Jobną Lawlor, 
7 metų amžiaus mergaitę, 6842 
Lafayette avė.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per ktfrį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinipj per
siuntimų Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO ŠEŠIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų 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 didžiausid Liėtuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami piriigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

1 i' Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

Bridgeporto Skyrius
8210 So. Halsted St., 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 Pullman, BĮ.

Roselando Skyrius
233 past 115th St., Roseland, UI.
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ROSELANDE 
Nedėliojo, Balandžio 23,1922 "Į £ , t . ... .

A. L. D. L. D. 79 kuopa gtato veikalą

“BUOŽĖS”
Trijų veiksimų drama—tragedija kuria atvaiz

dins A. L. D. L. D. pirmo apskričio Teatrališkas 
Ratelis.

C. Strumilo Svetainėje. j p
158 E. 107th St., kampas Indiana Avė.

Šis veikalas bus pirmų kartų lošiamas šioj apie- ■ 
linkėj, nes ir užinteresuojantis kiekvienų lietuvį vei- ■ 
kalas; atvaizdina Lietuvos revoliucijos laikotarpį ir £ 
buožių darbus. Gal daugelis nežino, kų reiškia žo- jj 
dis buožės, tad šiuomi perstatymu paaiškės. i

Nesivėluokit, nes anksti lošimas p^asidėš. ' 
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 50c. ■

Ankščiau atėję, gaus> geresnes sėdynes. Visus ■ 
kviečiame senus ir jaunus. i

JĮ Orkestrą Brolių Bigelių. ' i
Rengimo Komisija.

ERENCH LINC 
I COMPAGMIE GČNČRALE IfeANSATLANTIOŲE K 
■ ' 1 .ŪMI

Greita kelionė
NEW YORK — M’KMEL

LA TAURAINE ............... Bal. 22
S. S. PARIS.......................  *Bal. 26
ROCHAMBEAU ................ Bal. 27
LA SAVOIE .................. Geg. 6
S. S. FANCE ..................  Geg.'10
♦Jungiasi su S. S. Pologne plau

kiančių iš Harvo Bal. 14
3-ios klesos kaina ........... $106.50

Puikiausi 3-ios klesos paranku- 
mąi, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir 8 žmo
nėms. Specialiai: valgymo kam-, 
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
nė pateikiama 3-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

*

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis :Ęoom 511 — 
127 N. Dėarbora St., 

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. .

DODGE 
$350.

Numerio pirmo mekaniškam sto- 
vyj. Atrodo kaip naujas.
Taipgi ,turime dar keletą pasiūly
mui automobilių už labai (žemą 
kainą).

WINT0N .
STUDEBAKER 1920
OAKLAND SEDAN 1921
Atrodo kaip nauji.

Šie automobiliai geriausiame 
dėjime.

STAR GARAGE
4619-25 W. Madison St.

Tel.: Austin 8187
Atdara vakarais ir nedčlįpms.

Įstabios Kainos
Touring ...... ...........................  $865
Roadster .................
Coach Sedan ...... .....
Coach Coupe ...........
De Luxe Sedan .......
De Luxe Coupe ..... 
Light Delivery Car ..... ......
Distcel ratai duodama pagal rei

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

Dvidešimts- dolerių extra ant kitų 
pasažierinių automobilių modelių.

Visos kainos J?. 0. B. dirbtuvės.
Viskas, kas tik reikalinga prie mo

torinio automobilio, galima išreikšti 
į keletą žodžių — Gražumas ,Spėka, 
Ekonomiškumas ir mechaniškas įren
gimas. Finer Dori suteiks tuos vi
sus gerumus pilnoj žodžio prasmėj ir 
už visai žemą kainą. Tai vieninte
lis automobilius, kurį turit pamatyt 
pirmiau negu pirkaite, kad gautumėt 
geresnį už savo pinigus.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retail 
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

PUIKUS BALIUS
Kurį rengia

Saturno žiedo Pasilinksfninimo ir Pašelpos Kliubas 
Įvyks

Nedėlioję, Balandžio-April 23 d., 1922
K. OF P. SVETAINĖJE, 

9231 Cottage Grove Avė., Burnside.
. > Pradžia 7 vai, vak.

Kviečia visus atsilankyti Komitetas.

s.

Balius ir Apvaikščlojimas
lllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

......... ’ 865 
f............ 1,U5
.....  1,065 
....... 1,445

1,315 
......... 825

b.

25 metų sukaktuvės
Teisybės ^Mylėtojų Dr-jos

Ned.,Balandžio-April 23
Mildos Svetainėj,

3140 So. Halsted St. .

Pradžia 7 v. v. Įžanga 35c.

pa-

Louis Geyler Co.
Distributors 

2500 S. Michigan Avė. 
Tel.: Victory 7800

TEATRAS IR ŠOKIAI
Rengia Chicagos Naš. šelp. Komitetas po globa Lietuvai Gelbėti Dr-jos

LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTOJŲ RATELIO JIEGOMIS
■ Scenoje statoma labai juokinga vieno veiksmo komediją Tar

nas-įpainiojo. • ,
Nedėlioj, Balandžio 23 d., Pradžia 7:30 v. v.

M. MELDAŽIO SVET. 2242 W. 23 PI.
• '.r i / 'y < \ a. • • > *

•To vakaro pelnas skiriamas sušelpimui nelaimingos V. Pečiu
lių šeimynos. Kviėčia visus atsilankyti.

v Vakaro Rengimo Komisija.

BRIGHTON PARK LIET. ATLETIKO IR PAŠELPOS KLIUBAS 
Rengia

PUIKU BALIU
SUBATOJ, B AL.-APRIL 21 d., 1922

Meldažio svetainėje 2244 W. 23rd Place
Muzika Jereck, ' Įžanga I>0 centų

4.

Beethoveno Konservatorijos Mokytojų

KONCERTAS
z Penktadienyj Balandžio 28 d.,

. AMERICAN ĖOHEMIAN SVETAINĖJ 1440 W. 18 St.
Programų išpildys vien tik mokytojai.

L I .......

i

i

EXTBA BALIUS EXTRA!
________________ ’________  .11 į X_________________________________

Rengia Lietuvių Tautos Atgimties Draugija 
šeštadienyj, Subatoj, Bal.-April 22 d., 1922

BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ
Kampas 35 St. ir Sb. 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 į vakarą. Kviečia Komitetas.
P.S. Draugai it drabgės, katrie tapote prigauti per bolševikus, 

grižtantis busite priimtais be bausmės, bet vėliaus prarasite drau
gystės teises pagal čarterio ir konstitucijos. Tam tikslui bus spe
cialus susirinkimas ateinantį nedėldienį, 1 vai. p. p. bažnytnėj sve-» 
tainėj. Kohūtetas.

-i Garfield Park.Lietuvių Pašelpinis.Kliubas 
j. ■ h ■ v ■Rengia

Didelis ir Puikus Balius
' SUBATOJ, BALANDŽIO 22,4922

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

Pradžia 7 vai. vak., ’ Įžanga 35c.
Gerbiama Visuomene: 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. KOMITETAI

Muzikantų Balius!!!

APVEIZDOS DIEVO PAR. SVET., 
Prie 18-tos ir Union Avė.

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

— Rengia —
D. L. K. VYTAUTO BENAS 

Nedėlioję, Balandžio-April 23 d., 1922

Kapitonas Ladas Natkevičius ir Mokytojas Balys Žygelis
Šiandien atvažiuoja Chicagon | Ned., Balandžio-April 23
4:30 vai. po piet ant Illinois Central stoties Michigan Avė. ’ Puiku Bankieta

Morrison Hotely, Clark ir Madison.
Pradžia 5:30 vakare.

ir 12-ta gatvė.
Kad svečius pagerbti Chicagos Lietuviai rengia rytoj,

Visi, kas gyvas, j bankietų. Čia prie puikios vakarienes, 
pamarginamos žavėjančiomis dainelėmis, išgirsite pirmus 
garbingų svečių žodžius ir prie puikios okrestros pasišoksite 
iki soties. ' ’ •

• • - * f ■ f

v

Tikietus dar galima gauti Dr. Žimonto ofise, 3252 So. 
Halsted St., aptiekose ir pas Komiteto narius.

S. S. Komitetas.

>*
\1, 

„ .... ...
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GAUTI Duo

NAMŲ,

Telefonai

CHICAGO.

Greičiausiai ir Pigiausiai
Negu per Kitur

Ohicago, Illinois

New York, N141 Washington St
Nedėlioniis: Nuo 10

141 Washington St

DIDŽIAUSIAS
instrumentų naujausios išdlrbystės: armonikų, koncerti 
rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi

Ned. 10 iki 12 pietų
Tel. Boulevard 6487

ryto iki 7 vai.
ir Subatos iki 9 vai

— tada ne tik neišmesite jų 
bet dažnai suvartosite juos

Alb. Pilipaitis,
227 W. 4th

Ką Pieno Grynumas 
Tamistai Reiškia

SPRING VALLEY, 
Ant. Stulga, 

101 E. 3rd

Telefonas: Boulevard 7042

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Washington St.

Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 
Telephone Central 3362 

1824 VVabansia Avė. * 
Valandos: nuo 6 iki (8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

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

Room 479 \
Tel. Main 2593

Vak. 1645 Wabansia Avė.
Tel. Haymarket 3869

DIDELIS BANKAS 
ANT PAT KAMPO

47-TOS GATVĖS IR ASHLAND AVĖ

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

A. Bružas,
3303 Auburn Avė.

BRIGHTON PARK, CHICAGO
A. Andreliunas,

4436 S. Pairfield Avė.
CICERO, ILL.

B. B. Posahka,
1422 S. 49th Avė.

DETROir, MICH.
F. Mikuchonis,

9185 Cardoni Avė.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai

• Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

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) a

Dr. A. R. Blumenthal 
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Ave«
Kampas 47th St.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišku, Vyrišku ir 
Vaiku liRU

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

ryte iki 1 vai. po piet 
Telefonas Drexel 2880

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Baigusi Aku'
■ ■ šeri jos kolepi

Į ją; ilgai pink
: (ikavusi J’rnn

! silvanijos
Pital®se*

' i-® I sėkmingai
i B? 1 I tarnauja

I gimdymo.
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

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.

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

American 
Dress

Installment Co.,
58-60 West 

Washington St.
Tel. Central 1844

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 4

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2&52

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 morgę- 
čiaus ant lengvų išlygų.

JURGIS HRYNKEVIČIUS 
KRIAUČIUS

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

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

611-612 Union Bank Bldg.
25 N. Dearborn St., 

Chicago, III.
Telefonas Central 4529.

Valandos: nuo 12 iki 4 po piet.
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.

PO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DE
PARTAMENTO NEW YORKO VALSTIJOS 

KAIP SENIAUS, TAIP IR DABAR
SIUNČIA pinigus j Lietuvą pagal dienos kursą.
BANKAS, turinŲs geriausius ryšius Lietuvoje, išmoka 

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

/mt greičiausių ir geriausių laivų.
PARŪPINA PAŠPORTUS, pasirašymus konsulių ir sutei

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

rašykite į SENĄ ir gerai ŽINOMĄ:

Pinigai gatavi visuomet
Kada perkate BIRŽOJE parduoda

mus serus ir bonus, tai juos visuomet 
galite parduoti be jokio laukimo kadir 
tų pačių dienų. Pardavimui galite pa
sirinkti tokį laikų, kada galima parduo
ti su pelnu.

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

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

Surengiame pirkimų šėrų ir bonų 
kuopomis, kas duoda pilnų apsaugų in- 
dėtiems pinigams ir užtikrina pelnų.

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

Priimame pardavimui Lietuvos val
džios bonusz

Kreipkitės pas mus su visokiausiais 
piniginiais reikalais — gausite geriau
sių patarnavimų, pagelbų ar nurody
mų. Jeigu kas jums siūlytų kokius šė
rus, PIRMA NEGU PIRKSIT pasi
klauskite musų, kiek jie ištikrųjų yra 
verti. Suteikiame dykai žinias apie 
įvairiausių šėrų vertę ir kainų. Pas mus 
taip jau galite patirti apie įvairių mor- 
gičių vertę. Duodame informacijas 
apie bankų stovį ir nurodome, . kurie 
bankai yra saugesni. Nedarykite nie
ko su savo pinigais nepasiklausę musų 
patarimo 
ant vėjo, 
su didžiausia sau nauda

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS 

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

muzikali Skų 
nų, a k ripkų 
šokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
o ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam į kitus miestus 
kam ko reik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

■ DR. C. Z. VEZELIS !■
Lietuvis Dentistas ■J 4712 South Ashland Avė.,

■ arti 47-tos gatvės

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., R>oom 1111-18
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

DR. C. K. KLIAUGA
• DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18th St.

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

j Tai reiškia, kad pienas iš ge- Į 
jį riausios pienininkystės sekcijos, jį 
jį Moksliška sistema palaikymui jį 
įį sveiku ir smarkus prižiūrėjimas į 
1/ aprūpintas. į
J ši tik dalis patarnavimo, kurį Į 

aplaikote su Bordeno pienu. jį
Musų atstovas mielai apie tai jį 

jums paaiškins. •//

BORDENS 
Farm Froducts Co, Ine, 

FRANKLIN 3110

.Didžiausia Lietuviška Krautuve
Ant Town of Lake

Auksinių, deimantinių, mnizikališkų instrumentų, d fru kuo j a- 
mų mašinėlių naujos mados. Užlaikome rusiškų ir prūsiškų 
armonikų ir balalaikų.

Taisome laikrodžius ir laikrodėlius bei muzikališkus instru
mentus. Už darbą gvarantuojama.

Parduodam revolverius ir kulkas tiems, kurie .išvažiuoja j 
Lietuvą arba ant ūkės.

Užkviečiame atsilankyti, o busit užganėdinti.

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

Tel.: Boulevard 7309.

KUOMET NORI GAUT . PATIKĖTINĄ PATARIMĄ, 
KUR BUTŲ SAUGIAUSIAI PINIGUS INVESTYT, EIK 
I SAVO BANKĄ, KURIS TURI PATYRIMO FINAN
SIŠKUOSE DALYKUOSE.

>

Ponai Grišius, Sedemka ir 
Macikas MUSŲ BANKE VISUOMET YRA PRI
SIRENGĖ SUTIKT TAMISTA. JEI NORI INVESTUOT 
PINIGUS, GAUTI TAUPYMO KNYGELĘ, PASIŲSTI 

PINIGŲ LIETUVON SU UŽTIKRINIMU GREITO PRI
STATYMO, GAUTI PASKOLĄ ANT SAVO
GAUTI SAUGOS ŠĖPUTES IR DAUGELIO KITOKIŲ 
DALYKŲ — MATYKITE JUOS MUSU BANKE. x

JEI NORI GAUTI LABAI GRAŽŲ METALINI BANKĄ 
PATS SAU AR VAIKAMS, ATSINEŠK SAVO TAUPY
MO KNYGELĘ. JEI NETURI KNYGELĖS, PRADEK 
ANT JOS SU BILE SUMA, NUO DOLERIO IR AUK
ŠČIAU.

Peoples sx;?"“ Bank

WAUKEGAN, ILL.
A. J. Sutkus, 

811 S. Victory St.
A. S. Precinauskas, 

760 S. Sheridan Rd
ILL.

^DR.HERZMAN^l
IS RUSIJOS

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

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
jausiąs metodas X-Ray kitok. ius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St. <

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Pinigai nueina Lietuvon, kurie siunčia per Lietuvių Prekybos Bendrovę; šita 
Bendrovė teisingiausiai ir greičiausiai išmoka pinigus per Lietuvos paštas ir savo 
skyrius. Nė jokia kita kompanija negali greičiau ir pigiau pasiųsti pinigus Lietu
von kaip Lietuvių Prekybos Bendrovė.

LAIVAKORTES PARDUODAM į Lietuvą, ir iš Lietuvos ant visų linijų.
PASPORTUS PARUPINAM važiuojantiems j Lietuvą ir norintiems partrau- 

kiam gimines iš Lietuvos Amerikon.
Pinigus priimam padėjimui į Lietuvos Tarptautinį Banką 

per metą. \
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS ŠĖRAI dabar parsiduoda po $8.00. 

Nelauk ilgiau, pirk tuojau.
Inšiurinam rakandus ir namus nuo ugnies; automobilius nuo pavogimo ir 

sudaužimo. * 4
Visokius reikalingus patarimus suteikiame dykai. \
Patarnavimas greitas, teisingas ir mandagus.
Del pinigų siuntimo ir kitų reikalų kviečiame kreiptis šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
3313 South Halsted Street

Tq1. Kliudo!ph 2893

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj, 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St......... ..
Room 1303 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
» A _________

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Ofiso Valandos: Kasdien nuo 9 vai.
Vakarais: Utaminko, Ketvergo 

vai. ryto iki 8 vai. po piet. *
Kuriems arčiau, kreipkitės į musų Skyrius:

ROSELAND, ILL.
J. Ramanauskas, 

10808 Michigan Avė. 
ROCKFORD, ILL.

P. Kutro, 
1012 S.,Main St. 

£ENOSHA, WIS.
J. Trakselis, 

464 N. Sheridan Rd. 
RAGINE, WIS.
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dus ir pavydus. Jie dreba iš 
baimes, kad to jų tinklo kas 
nepaardytų, kad iš monopoli
zuoto kišeniaus kas kitam ne- 
ąšbirtų.

Del to visa klerikalų isteri
ja visas tas putojimas, visi 
tie šlykščiausi plūdimai liaudi
ninkų atstovų ir jų atstovau
jamos partijos.
I Mes visai neturime tikslo 
ginti čia liaudininkus. Nieko 
bendra su jais neturime. Sa
vo, jei ne principais, tai dar
bais? jie artimesni klerikalams 
ne kaip socialistams, nes, pa
vyzdžiui, Lietuvos Steigiama
jame IScime, dažnai kų klerika
lai kalo, liaudininkai zalatijo. 
Pažymime tik patį faktų.

TIE PATYS MELAI.
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KLERIKALŲ PAVYDUMO 
LIGA.

Jau nuo kurio laiko klerika
lai savo spaudoj visais varpais 
muša, visais Ibalsais rėkia, tar
tum kas butų juos už gerkles 
paėmęs.

Delko, kas atsitiko?
Menkiausias, rodos, dalykas: 

Amerikon atvyko iš Lietuvos 
pora liaudininkų už savo par
tijų paagituoti, saVo partijos 
reikalams pinigų iš pritarėjų 
parinkti.

Nejau tuodu žmonės toki 
baisus klerikalams, kad dėl to 
jie istorijon įpuolė ir apsiputo
ję nesavais balsais staugia, 
draskosi, visų dangaus ir pek
los galybių šaukiasi gelbėti? 
» Žinoma, ne. Dalykas toks, 
kad dėl išviso pažangesniųjų 
srovių pairimo klerikalai ilgo
kų laikų turėjo, liuosas rankas 
ir atvirų laukų veikti ir sustip
rėti. Prisigabenę tuzinais sa
vo agitatoiĮų-demagogų. iš 

Lietuvos jie manosi jau visų 
Amerikos lietuvių judėjimų 
suvarę į savo tinklų ir, be to, 
monopolizavę visus amerikie
čių kišenius.

Dėlto jie pasidarė begalo go

Beveik ta pačia, kaip kleri
kalai, isterijos liga serga ir 
mūsiškiai bolševikėliai.

Lietuvos socialdemokratams 
atsišaukus į draugus amerikie
čius dėl paramos rinkimų į 
Seimų kampanijai vesti, bolše- 
vikėdiai ėmė čia agituoti, kad 
“susiipratuaieji” darbininkai 

nieko jiem neaukotų. Pirmu
tinė, suprantamas dalykas, šo
ko Brooklyno MLaisvė”. Ji, 
kaip paprastai, pritepus ištisas 
savo špaltas begėdiškų melų 
ir šmeižtų apie Lietuvos social
demokratus, šaukia, kad “su- 
sipratusieji” darbininkai ne
duotų nei vieno cento tiems 
“sočia Id-išdavikains”.

Lietuvos socialdemokratai 
nei nelaukia paramos iš musų 
bolševikelių ir tų elementų, 
kurie jiems tiki ir jų melus 
už gyvų pinigų priima. Bet 
Amerikoj yra ir tikrai susi
pratusių darbininkų. Jie žino, 
kas yra Lietuyos socialdemo
kratai, už kų jįe kovojo, —ir 
jie stengsis kiek galėdami juos 
remti. - >

Tie Patys Du , 
Veidai

Didieji diplomatai, tikrieji sa
vo pasaulio vaikai*dar vis tebe
vaidina dviveidžių vaidmenį, 
žmonėms jie rodo savo rymties 
veidus, o jų karingieji veidai 
slaptoje daro suokalbius visuo
se pasaulio kraštuose.

Jie susirenka kalbėti apie nu
siginklavimų, ir daugina savo 
submarinus, oro laivynus ir nuo
dingąsias dujas. Nei vienas ne
nori kalbėti apie tų nusiginkla
vimų, kuris tikrai jį nuginkluo
ja. Kada Sovietų Rusija parei
kalavo tikrojo nusiginklavimo, 
tai jie išmetė tų dalykų iš Genu
jos Konferencijos apkalbėjimų.

Priešais didįjį spektaklį jų 
rėkliai šaukia minių didžiųja 
tautų lyga gėrėtis. Už nuleistų 
užlaidų, pasaliai rezinuotomis 
pušnimis vyrai bando padaryti

slaptas sutartis, kuriomis vie
na lygininkų dalis norhnusmaug- 
ti kitų. Ir kiekvienas kaltina vi
sus kitus dėl veidmainybes.

Prancūzai merkia į Lloyd 
George’o ir Amerikos valstybės 
sekretoriaus Hughes’o pusę bu
sią jie turį slapto susipratimo 
taikomo prieš Franci jų ir Japo
niją. Prancūzų spauda dažo sa
vo plunksnas acte su pipirais, 
Anglijai pritarus Amerikos rei
kalavimui užmokesnio Ameri
kos pa-Reinio kareiviams. “La- 
fayette’ai, mes čia”, šaiposi fran- 
euzų redaktoriai. Jų karikaturi- 
ninkai nupiešia plėšikų Ameri
kos uniformoje pastojusį kelių 
nieko nekaltam franeuzų džen-* 
tlemonui, kurio kišeniai prikim
šti vokiečių pinigais.

Ponas Tardieu, gavęs žinių iš 
amerikinių pranešikų, kurių pa
vardžių jis nenori pasakoti, nu
stebina franeuzų atstovų rūmų 
papasakojęs, kad premieras 
Briand siūlęs Sekretęriui 
Hughes Nudaryti’ slaptų laivyni- 
nį susivienijimų prieš Angliju 
tų pačių valandų, kada jis atvy
ko Washingtonan tartis apie 
laivynų sumažinimų. Anglai bu
vo pirmesni su Hughes’u pasi
matyti. Briand išvažiavo piktas.

Tas pats Briand yra kaltina
mas dėl darymo slaptos sutar
ties tarp Japonijos ir Franci- 
jos, kada jis bandė sudaryki vie
nybę prieš Vokietijų.

Poincare yra kaltinamas dėl 
pasikėsinimo nuveikti Lloyd 
George’ų Genujoj padarymu 
slaptos sutarties su Sovietine 
Rusija, viešai atsisakydamas 
pripažinti “bolševistinius žmog
žudžius”.

Sovietų Rusija pakviesta at
vykti Genuj.on lygiomis teisė
mis su kitomis didėsėmis val
stybėmis, ir nuvykusi išvysta 
prieš save stovinčias pirmiaus 
susitarusias didžiąsias valsty
bes, įsigeidusias Rusijos vidaus 
g-yvenimą padiktuoti.

Viena sąlyga priėmimui Ge
nujos konferencijon yra ta, kad 
šalys dalyvaujančios joje ne
rengtų karo viena kitai. Bet ru
sų delegatai sako, kad franeu
zų, vokiečių, lenkų, suomių ir 
jugo-slavių generolai rengia įsi
veržima Rusijon ir kad tas tam 
tikriems jų valdžių skyriams 
nėra jokia naujiena. Valstybių 
skyriai nežino, kųyjų karo sky
riai veikia?

Amerikos valdžia atsisako 
dalyvauti Genujos konferencijoj 
busiu dėlto, kad Europos mili- 
tarizmaš stovįs tam ant kelio, 
bet Amerikos valstybės depar
tamentas duoda įsakymų atei- 
vybės valdžioms įleisti skerdikų 
Semionovų, kuris atvyko čia pi
nigų rinkti Tolimųjų Rytų res
publikos puolimui.x

Kaikurie nori ir net geidžia 
Versaliaus nelaiku gimusį kūdi
kį pertaisyti, bet tik tokiu bu-

* i ...

du, kad pasaulis manytų, kad 
jie-atiduoda s&vo širdį už žmo
nijos labų, užmiršdami tų, kad 
jie verčia kitus savo dosnumo 
sųskaitas atmokėti.

Kiekvienas diplomatas užgi
na jam daromus priekaištus to
kiais atsargiais žodžiais, kad jo 
užgynimas sukelia didesnių bai
mių negu priekaištai. Ar kiek
vienus paskalas ir priekaištas 
įrodytinas ar ne, bet ranka pa
sėjusi neužsitikėjimų yra jų ra
te. "

Jų širdims esant pilnoms su- 
siteršimo, pasafumo, godumo, 
nuopuolio ir neapykantos, jų 
liežuviai mala apie garbę, tei
singumų, altruizmų, sielos kil
numų, draugingumų, žmonijos 
meilę. Hienos dvokiančios mai
ta negali paslėpti savo amato 
kvepalais, arba į tiki n Ii sužeistų 
stirnų, kad jos nori jų išgydy
ti. Bet mikli būtinumo ranka 
pataiko ištraukti jiems nuodin
guosius dantis ir apkarpyti 
jiems nafeus.

— ,Milwaukee Leader.

LŠ.S.lelkalai
LSS. PILDOMOJO KOMI

TETO PROTOKOLAS.

Antras L. S. S. Pildomo Ko
miteto posėdis įvyko Balandžio 
19, 1922, Naujienų name, Chi- 
-cago, 111.

Posėdy dalyvavo šeši Pildomo 
Komiteto nariai, be d. Milerio, 
kuris neatsilankė.

Posėdis prasidėjo 8 valančių 
vakaro. Pirmininku posėdžiui 
vesti išrinkta d. J. šmotelis.

Sekretorius perskaitė pereito 
susirinkimo protokolų, kuris 
vienbalsiai liko priimtas.

1. Skaityta laiškas nuo Lietu
vos Socialdemokratų Partijos 
Centro Komiteto. Apkalbėjus, 
nutarta, kad? sekretorius para
šytų jiemfr laiškų paaiškindamas 
paliestuosius jų laiške klausi
mus.

2. Nutarta, kad Pildomasis 
Komitetas parašytų atsišauki
mų į laikraščius dėl šventimo 
Pirmosios Gegužės, tarptautinės 
Darbininkų Šventės. Raginti, 
kad visi darbininkai, organizuo
ti ir neorganizuoti, rengtųsi ir 
tinkamai apvaikščiotų Pirma jų 
Gegužės.

3. Plačiai kalbėta apie Socia
listų Partijos besiartinantį su
važiavimų, kuris įvyks Baland
žio 29, 1922m., Cleveland, Ohio. 
Buvo pasiūlyta įvairių sumany
mų, bet galų gale nutarta vien
balsiai, kad L. S. S. pasiųstų 
ten savo atstovų. Atstovu nuo 
Lietuvių Socialistų Sųjungos 
vienbalsiai liko išrinktas A. žy- 
monfas.

Visų L. S. S. Pildomo Komi
teto buvo noras, kad musų at

stovas Socialistų Partijos suva
žiavime būdamas ir sekdamas 
visus nutarimus, smulkiai pra
neštų per “Naujienas” draugų 
žiniai. Taipgi patarta ir nuro
dyta dar keli kiti sumanymai 
apie kuriuos musų atstovas pri
simintų Socialistų Partijos Su
važiavime.

4. L. S. S. Pildomas Komite
tas pagamins tam tikras blan
kas rinkimui aukų Lietuvos So
cialdemokratų Partijai. Renka
mąsias aukas kontroliuos L. S. 
S. Sekretorius su pagelba kitų 
Pildomojo Komiteto narių, žod
žiu, tas darbas bus tinkamai ve
damas ir kuogeriausiai suorga
nizuotas, kad tik kuodaugiau- 
siai surinkus aukų Lietuvos 
draugams-kovotojąms už darbo 
žmonių reikalus.

L. S. Sųjungos Konstitucijos 
Komisija pranešė, kad konsti
tucija jau beveik yra prirengta 
spaudai, tjk dar reikia šis-tas 
pataisyti. Patarta, kad konsti
tucija butų išsiuntinėta L. S. S. 
kuopoms nubalsuoti.
(Lietuvos Socialdemokratų Rė

mimo Fondas dar nėra galuti
nai suorganizuotas, kaip Sekre
torius paaiškino. Tas darbas ir
gi bus greit pabaigtas.

Sekretorius pranešė, kad or
ganizuojasi kelios naujos L. S. 
S. Kuopos įvairiuose miestuose, 
vargas tik, kad neturime dar 
pagaminę konstitucijos, kurios 
besiorganizuojančios kuopos la
biausiai reikalauja.

Nutarta kaip galint greičiau 
išsiuntinėti visiems Sųjungie- 
čiams ir buvusiems “Bangos” 
prenumeratoriams knygutę “Kas 
yra Socializacija”.

Reikia pažymėti, kad dabar 
L. S. S. Pildomojo Komiteto po
sėdžiai palieka gero įspūdžio. 
Kiekvienas draugas svarsto da
lykus rimtai, be jokių užsivari- 
nėjimų ir užšikarščiavimų. Tai 
pažymiu neturėdamas minty jo
kio pasigyrimo. Pažymiu tai, 
tas man atrodo verta pažymė
jimo.

Jeigu musų draugai ir visuo
se L. S. S. Kuopose pradės da
lykus taip nuosakiai ir draugiš
kai svarstyti, tai trumpoj atei
ty męs susilauksime geriausių 
vaisių. A. žymontas,

L. S. S. Sekretorius.

Blusos, šunes ir 
žmones

1 :..............................

< Oscar Ameringer.

Glcžkclių pramonėj savybos 
ir darbo persiskyrimu^ yra vi
siškas. Tie,, kurie valdo gelž- 
kelius, neveda jų, o tie kurie 
veda juo-s, neturi jų. Vadybos 
personalas, pradedant vedėjais, 
užveizdais, kelių ir pasažierių 
agentais, skaitvedžiais, civili
niais inžinieriais, mašinistais

V. Korolenkos Laiškai 
Lunačarskiui

(Tęsinys)
____ :_____ i—

—O pas mus — liūdnai pasakė vienas gė- 
ęas ir išmintingas ukininbas — ypač dabartiniu 
laiku, jeigu vaikutis atneš motinai i svetimų da
lyką, tai kita motina jį dar pagirs: gerai, kad 
neši į namus, o ne iš namų.

Ir tatai nuo to laiko, kai jus paskelbėte ko
munizmą, ne tik neišnyko, bet įsigalėjo milži
niškai. -

Štai menkutis, bet daug reiškiąs pavyzdys: 
kad nors truputį palengvinus stoką maisto, Pol
tavos miesto valdyba (dar buržujinė) ragino 
miesto gyventojus apdirbti visus tuščius plotus 
žemės. Tokiu budu žemės plotai prie namų, tuš
ti lotai pasisekė apsodinti bulvėmis, morkomis 
ir t.t. Tas atsitiko ir su liuosomis vietomis 
miesto sodne. Tai virto į keletą metų tradicija.

Tą metą bulvės užderėjo puikiai, bet... jas 
prisiėjo iškasti visas anksti pirm to, kaip josz 
pribrendo, nes naktimis jas tiesiog vog?. Kas 
vogė — š( sykį nesvarbu. Dalykas betgi tame, 
kad vieni trusėsi, o kiti naudojosi.

Trečiadalis derliaus žuvo todėl, kad bulvės 
neišaugo pilnai, gi taupitiimų žiemai iš nukas
tų bulvių negalima buvo priruošti todeį kad 
nepribrendusios bulvės sukirmijo. Aš mačiau 
būrį vargšių npterų, kurios rytmetį, stovėjo

ir raudojo dėl nuteriotų naktį ečių. Jos 
triūsė, sodino, apkaiščiojo, rayėjo. O atėjo kiti, 
išrovė krūmelius,* daugybę išmynę,|išrovė smul
kutes, kurioms dar reikėjo bent porų mėnesių, 
kad išaugus. Ir atlikta tapo visa tai į kokių va
landų laiko.

Tai yra pavyzdys, rodąs, kad tokį dalykų, 
kaip žmogaus doriniai jausmai, galima išreikšti 
skaitlinėmis. Esant tam tikram doros auklėji
mui 4eriius butų 'buvęs tokis tai, ir miesto gy
ventojai nors išdalies butų buvę aprūpinti nuo 
žiemos šalčio. Bet didžioji musų liaudies der
liaus • dalis “komunizmui gyvuojant” žuvo dėl 
musų papročių; Dar didcshė skriauda bus to
dėl, kad daugelis abejoja, ar išdirbinėti tuščią 
žemę kitiems metams, nes niekam nesinori 
triūsti vagių naudai... o jokiais šaudymais su 
šitokia stichija jus neapsidirbsite, čia reika
linga yra kas kita, ir jam tikrai iki komuniz
me) dar toli. » »

Aš norėjau šitame laiške apsieiti be konk
rečių pavyzdžių. Bet aš vis pabaigiau šitų laiš
ką. Pas frius tęsiasi dalykai po senovės. Karlais 
naktį girdisi šaudymas. Jeigu trenksmas girdisi 
pietvakarinėje dalyje, reiškia artinasi sukilė
liai,! jeigu kapinių ]>ictryčių pusėje, reiškia kų 
nors, o gal ir daugelį, sušaudo. Abi pusi tenkti- 
niuoja žiaurumu. Visa musų Poltava panaši pa
rako skiepui, ir dabar jau eina gandas apie su
manymų užstovų, surinktų iš vietų, apimtų su
kilimo. Priemonė, jeigu jų panaudoti, bepras
mė, nuožmi ir kenksminga vien tiems, kas jų 
pavartoja. Karės laiku, ypač kai aš buvau Frau-

kurių paliko mums viduramžiai, ir turiu pasa
kyti, kad net kares laiku tikrų užstovų šaudymų 
rodosi nebuvo. Francuzai kaltino tuo vokiečius, 
vokiečiai franeuzus. Bet rodos, kad užstaty
mas tik ir tiko abipusiams kaltinimams, o tik
ram sušaudymui. Tų palį reikia pasakyti ir apie 
mus: jaunuomenei, besislapstančiai miškuose, 
ir Machno, budriai ‘tikojančiam kur nors arti, 
mažai skauda, kad keletas senių taps sušaudy
ta. Tatai duos jiems tik koletų naujų šalininkų 
ir visiškai įpykins bešalius gyventojus. Del tų, 
gal būt, išskaitliaivimų, i)<i šiam laikui užstovų 
sušaudymų nebuvo. Bet užtenka ir to, kad ka
lėjimai jų pilni. Kiek širdperšos ‘tai suteikia šei
mynoms — lai matyti iš tų, kurie atlanko ma
ne ašarose. Ir kiek darbįninku atimta iš tų šei
mynų pačiu d^rbymetės laiku.

O Machno, kuris vadina save dagi anarchis
tu, jau atspausdina jo užimtose srityse savo pi
nigus. Man pasakojo, kad ant jų užrašyta to
kios eilės: “o, žink,o? veselis, v Machna groši za- 
velis” (“o žmona, linksminkis, pas Machno pi
nigų atisrado”). Ir kitų pora eilučių skamba 
taip: “kto cich ne bratime, togo Machno drati- 
me” (“kas tų grašių neima,' tų Machno lupa”).

Abelnai šitoji ypata yra vaizdinga ir iki 
žinomo laipsnio įdomi. Machno ,Įai vidutinis 
Ukrainos liaudies išvadas, o gal dar ir plates
nis. Ne viena kariaujančių pusių be jo neapsi
ėjo. Taip' jis padėjo paimti Dono baseinų, pas
kui gelbėjo, liuosnorianis, noi> pasyviai, apvylęs 
frontų. Laike paskutinio paėmimo Poltavos

ugniakuriais, jiiešmininkais 
(svičmanais), baigiant pigiau
siu graiku sekcijos darbininku, 
yra visi samdyti. Jiems neprik
lauso ta nuosavybė, kurių jie 
veda. Jiems vis viena, ar jie 
dirbtų Jungtinėms Valstijoms, 
ar princui de SAgan, ar Džci 
Gould0t dukteriai. *

Socialistai nereikalauja, kad 
butų pakeista tarnybos žmo
nės; jie reikalauja, kad butų 
pakeista savyba, idant dividen
dus galėtų gauti tie žmonės, 
kurie veda gclžkelius ir nau
dojasi, jais, o ne kokie pašalie
čiai iš Monte Carlo. Kadangi 
savininkai jokios funkcijos ne
atlieka, tai be jų galima apsi
eiti. Jie nėra niekas daugiau 
kaip tik parazitai ir žmonijai 
tiek pat naudingi, kaip šuniui 
blusos.

|Ar teko kuomet .matyti šuo 
be blusų? Jei kada! jį matei, tai 
jis buvo laimingas, linksmais 
šuo; šuo, kuris guli pavėsy po 
sena Obele ir sapnuoja apie 
dešrų, kiškius ir šunų piovy- 
nes. Dabar, jei mes apleisime 
šitų pasitenkinusį šunį blusų 
sauja, tai jo šuninis būdas tuo- 
jaus apkis. Vietoj svajojus apie 
riebių dešrų, arba kaip čia su
plovus anų rainį skersai gatvę, 
arba kų jis padarytų su pastur
galiu to kiškio, kuris bėga per 
krumus, jis atsisėda ir ima 
žiūrėti, kas yra su juo. Iškėlęs 
šaltų liūdnų snukį į vi šų jis iš
tiesia savo sprandų ir gremžia 
savotišku budu paprastu vi
siems blusų kandamiems šu- . 
nims. • Jis surado sau darbų; 
jis Ituri naudingų užsiėmimų;
jis turi kam gremžtis. Šitaip • 
jajm besigremžiant, sakysim^ 
blusa atsisėda šitam šuniui ant 
nusies ir sako: “Žiūrėk, ar ma
tai kokia aš geradčja. Aš pa
mpinau darbo šitam nelaimin
gam šuneliui. Be manęs šitas 
šunelis neturėtų darbo. Be 
manęs jis neturėtų iniciatyvos 
gremžtis.” Ar nebotų juokin
ga1, jei blusa šitų sakytų ? Ir, 
sakysim, šuo pradėtų balsuoti 
už blusų, josios įtikintas, — 
ar nebūtų dar juokingiau? Bet 
kaip tik šitų ir daro darbo 
žmones ilgus, ilgus metus.

jų prarado sveikatų. Jie rizi
kavo savo, gyvastį. Jiems buvo 
žadėta daug ko, kada jie sugrįš 
Vokietijų apgalėję. Vienok ža
dėjimai neišsipildė.

Nemaža buvusių kareivių el
getauja. Kiti pardavinėja kų 
nors užjaučiančiai 'publikai ir 
iš jos malones gyvena. Didžiu
ma j ieško darbo, bet ne dauge
lis jų gauna.

Kur Gauti Pinigu 
Buvusiems Karei

viams?
Visoj šalyj eina didelis judė

jimas už tai, kad buvusiems 
kareiviams duoti bonusų. Val
džia yra jau davusi po 60 dol. 
Kelios valstijos irgi yra davu
sias po kelias dešimtis arba po 
100 dol. Bet daugelis kareivių 
randasi blogame padėjime: ne
turi užsiėmimo ir neturi iš ko 
gyvent. Prieš karų daugelis jų 
turėjo biznius, pastovius dar
bus, šiek tiek turto. Viso to jie 
neteko likdami kareiviais. Tūli

Tie žmonės, kurie viską me
tę turėjo stoti kariuomenėn, 
kurie rizikavo savo gyvastį, ku
rie sugrįžo vokietį įveikę, dar 
bar yra apverktiname padėji
me. Jie jaučiasi, kad bonusas 
jiems turi būt duotas ne kaipo 
malonė, ne kaiipo išmalda, o 
kaipo užsitarnauta mokestis.

Ir prezidentas, ir senatas, ir 
kongresas sakosi užjaučiu jidms 
ir duotų, bet skundžiasi, kad 
pinigų nėra. Vieni pataria alų 
ir vynų leist pardavinet ir iš 
svaigalų surinktais pinigais bu
vusiems kareiviams apmokėti, 
kiti liepia cigarus, cigaretus ir 
panašius daiktus taksom ap
krauti ir busią pinigų, treti 
nurodo, kad liudijimus reikia 
išduoti, kurie bus mokami per 
20 metų iki bus išmokėta $400, 
gi ketvirtieji turi visai biškų 
Šaltinį —r apkrauti publikų tak
som, taip vadinamom “sale$ 
tax.” “Sales tax,” žinoma, bu
tų kaip ir “war tax” ■— ant 
perkamų daiktų butų uždėjta 

extra mokestis. Vaikai, perkan
tys saldainių ar ką kitą, turėtų 
mokėti taksų. Vadinasi, turė
tume visi mokėti, nėišimant 
buvusių kareivių. Atsirastų ne
mažai suktybių, kaip buvo sų 
“war tax,” kurią mokestį pąr- 
davėjas iškolektavo iš pirkėjo, 
o valdžiai grąžino pagal savo 
gerų širdį. Kadangi milionai 
dolerių nuo valdžios nusukami 
ir ji vis nesurenka (gana, tai 
publika turi mokėti ir mokėti.

Nors “sales tax” yra visai 
nepraktiškas dalykas, bet jei 
valdžia liūtų užkrovusi ant pub
likos, ne fkų darysi. Vienok da
bar už “sales tax” agituoja 
Ilearsto laikraščiai ir skleidžia 
peticijas. /Po tokiom jieticijoni 
parašų renkama gatvėse ir po 
namus; kas nerašosi, iš to juo
kus daro, pašiepiama, — taip 
sakant, ne iš supratimo ir liue
so noro žmonės rašosi po topi 
pebiijom, o netoli verčiami. Aš 
nemanau, kad buvusieji karei
viai geistų tokio bonuso, kuris 
paeitų iš maladvimų arba ver
timo publikų užsidėti ant sa
vęs mokesčius; iš tokio šalti
nio, į kurį pinigai plaukia iš 
vaikų ir pačių buvusių karei
vių.

I
I

Machno šalininkai vėl gelbėjo jums. O pati so
vietų valdžia paskelbė, kad įstatymai jo neserg-
sti. Bet jis dėlei to juokiasi ir tas juokas prime
na tikrai Mefistofelio šypsą musų revoliucijos 
veide.

Rugpiučio 19, 1920 m.
> * *

♦

II. (laiškas penktas)
Tenka susimąstyti dėlei priežasčių aiškaus 

nesusitaikymo tarpe Vakarų Europos socializmo 
vadų ir jūsų, vadų Rusijos komunizmo. Jūsų 
monopolinė spaudą aiškina tatai tuo, kad so
cializmo vadai Vakarų Europoje parsidavę bur
žuazijai. Bet tai, atleiskite, yra tokia niekšybe, 
kąip ir toji, kąd'a jus pačius kaltino pareidavus 
Vokietijai.

'Nėra reikalo jješkoti žemų priežasčių iš
aiškinimui šitų nesusitaikymo. Jos gludi daug 
giliau — milžiniškame protavimo skirtume. 
Dalykas tame, kad europinio socializmo vadai 
jau desėtlkus metų vadovavo legalinei masinei 
savo proletariato kovai, senai įėjo į tas minias, 
sutvėrė taikių., tvarkių organizacijų, iškovojo jai 
begalinį pripažinijnų.

Jus niekuomet ncOruvoJe lakioje padėtyje. 
Jus tik konspiravote ir daugiausia — vadova
vote konspiracijai, kun stengiasi įsiskverbti į 
darbininkų minias. .Tai gimdo visai skirtingų 
protavimų, kitokių psichologijų.

(Bus daugiau)

Pinigų ilgai jieškoti nereikė
tų, jeigu butų einama prie di
džiojo maišo, kuris priklauso 
pclnagaudoins. Valdininkai ge
rai žino, kas karo laiku iš ka
ro ir dėl jo padarė didžiausių 
pelnų, tokių pelnų, kokių be 
karo nieks negali padaryt. Pa
ėmimas tų karo pelnų (war 
profits) nepadaA/tų daug 
skriaudos niekam, o tuomet 
buvusiems kareiviams tektų 
gal daugiau negu po $400. Ir 
tokius pinigus kareiviai imtų 
su garbe ir pasididžiavimu, nes 
jų pasiryžimu tie pinigai liko 
uždirbti. —Dono Kazokas.
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J. Ą. NAKROgIS 
(Vedėjas)

6^> už taupomus
pinigus su saugumu

Kostumeriui ir publika širdingai užkviečiami~i?ašinaudoti šią vel
tui patarnavimo proga.

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK
1112 West 35th Street

Bankas atdaras visą dieną seredoj ir vakare nuo 6 iki 8.

Veltui Patarnavimas
Jusy Parankumui

Dabajr šis bankas yra sub-stočia užsimokėjimui taksų, gaso bilų 
elektros šviesos bilų.

Kad paakstinus prie taupumo ir sistematiško taupy
mo, pardavojame savo

PIRMO MORTGECIO AUKSINIUS BONDSUS *i •■ » ■« • ? ■ >r v »ry • 1

Ant dalinio išmokėjimo plano.
Dešimt-dalį įmokėt ir likusius j lygius devynis išmo
kėjimus.

Pasvarstykit ką reiškia 6% už taupomus pinigus 
vietoje 3%.

Home Bank & Trust Company

Pavasarinis Išpardavimas
Rakandų, Pečių, Kaurų ir abelnai namams reikalingų daiktų. Kainos numažintos nuo 30% iki 50^

GASINIAI PEČIAI,
Dabar labai yra mada vartoti ga- 
sinius pečius, šis dailus pečius 18 
colių kepimui, didelis boilerfs, su 4 
degikais, parceliuotas baltai, pui
kus, pilnai gvąrantuotas. šią sa
vaitę Tamistų pro- CQQ 7 C 
ga įgyti už f W

'-Oj'— -------rl

’ " ‘ " į

Žodis nuo Liętuvių Rakandų 
•' Krautuvių vetfejo

Mes talpiname šį paskelbimą > šiame 
laikraštyj ne dėlto, kad pasigrobus pįni- 
gų, ne dėl iškišimo beverčių tavorų, ne! 
Mes talpiname šį paskelbimą, kaipo nu
rodymą žmonėms kur pirkti rakandus ir 
kaip sutaupyti sunkiai uždirbtus pinigus, 
šimtus priežasčių galiu prirodyti, kad 
operavimas musų krautuvių leįdžia 
nyums parduoti pigiau kokiais 1,0—80%, 
negu kad kokia ’ kita rakandų krautuvė 
Chicagoj. Skaitau už prąsįzengjimą
jei paimtume nors vieną centą daųgįąu, 
negu, kad kita krautuvę. Taipgi skai
tau tamistų prasižengimų, jei kitur per
kate, brangiau mokėdami. Pinigų tau
pymas yra svarbiausias daiktas — kas 
netaupo, tris jo nei nevertas.

Turėdamas viltį, kad tamistos palai
kysite savo mintyje ir atsilankydami j
rn-usų krautuves, duosite man progą pėrtikrint jus, kad mąno 
žodis yra teisingas. Nėra skjrtumo, ar tamistai yra dąug ar 
mažai pirkti, mes patrnausime lygiąj, o aš stGpgsiups} temyt, 
kad nei vienas neužsiganėdinęs pilnai neapleistų musų krau
tuvių. J. Ą. Nakrošis.

PARLORO SETAS

3jų šmotų parloro setas, puikaus mahogany užbaigfmo. 
Devenportas pilnos mieros ir padarytas su atimamomis 
paduškaiterryis. Dar prie to yra 2 extra paduškaites. 

Kaina 3-jų šmotų $225.00. $ *| *| ^ 00

DEVENPDRT

Pilnos mieros, 
arba riešutinio 
dviejų skjrtinaų 
mę išparda
vime už

STALĄS

rfiahogany, 
užbaigimo, 

_ stylių, šjia-

$22.50

Vaikams vezimėliaj
35 dolerių vežimėlis, kuris yra išdirbtas 
garsiąusis Amerikoje vaikams vežimė
lių dirbtuvės “Lloyd” 
pintas pilnos mieros 
dflbar yra tamistų 
šiame išpardavime 
už

labai smulkiai nu- 
įvairioąe spalvose, 
proga pasirinkti

$19.75

TRIJŲ Š1RPTV MIEGAMOJO KAMBARIO SETAS 
3-jų Šmotų miegamojo kambario s,etas padarytas ir 
išvydo kąip riešutinis, klevinis, aržuolinis arba 
jvory. Lovą padaryta vėliausios mados, su galais 
prie kojų ir galvų. Dreseris yra didelis ir gražus, 
su storo stiklo veidrodžiu. Stalelis apsirengimui ir 
veidrodis. Specialiai šiame C7Q Cfl
išpardavime,už 4> ( O.OU

MANDIE PINIGl 
KURSAS 

SHipdjMht l.jHtojvon pe» mn 
40 cent. už 100 auka.

• rb»

250 už $1.00 
Pigesnis kurna* *iun<*iMnc 

didesnes nunia* 
Pristatyams Užtikrinta# 

Trumpame laike 
Central Manufacturinv 

District Bank 
State Bank— 

Clearint House Bank 
1112 West 35th Street 
Turtas 16.000.000.00

8107 So. Morgan St 
CHICAGO. ILL

VALANDOS: Nuo 8 iki U ryta
ir nuo 5 iki 8 vakaro

Telephone Yarda 5082

DR. M. JUPNICKI

T. Pullman 543‘

A. SHUSHr 
AKUŠERE
Turiu patyri ir 

moterų ligose; r 
poetingai priži 
riu ligonę ir kuo 
k; laike ligos. 
10920 S. State Si

Chicago, III.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Reeidencija: 2811 W. 63rd Si.

Tel. Prospect 8466
___ .

Ofiso Tel. Blvd. 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
ilb 10:80' 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 0263

T^Cjibs-on - 
MUSŲ LEDAUNĖS

Šiltas oras čia pat ir laikas pri
sirengti. Musų le.daunių pasirin
kime rasite tinkamu Tamistų ki
šenei ir skoniui. Šis pilnos mieros 
aisbaksis su 3 durims baltu vidum. 
Pilnos mieros kietmedžio tvirtai 
padarytas. Pradžioje sezono par
duodame vieną trečdalį žemiau 
jo verties $19.00

Keturkampis padidinamas valgiui 
stalas

Tikro aržuolo, mieros 36x42, 5 kojo- 
,mm, gerai padarytas, parinkto kieto 
aržuolo, su 3 extra len. j 
toąiįs, vertas $22.00 už V ■ I

J...A

SCHIFF and COMPANY STATE BANK

Kvitos gaunamos nuo visų orderių.

Mihvaukee & Ashland Avės.
Turtas netoli $10,000,000.00 ‘

. . , I < I j .
« Atdara vakarais, panedėlyj iki 6 valandai, utaminke iki 8 vai. 

ir Subatoj iki 9 vai. vak.

Visoj Lietuvoj

T

Dvi didžiausios Lietuvių Rakandų Krautuvės Amerikoje

f

r?
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•»' i

3827 Archer Avė

N>
?

ftirnfture, Rūgs, Stovės, Pianos.
1930-32 S. Halsted St. Phonographs. Paints. Hantoare. 

and General Household Goods

Amerikos Doleriai

Justy draugai gaus tikins Amerikos, dolerius į 4abai 
trumpų laikų išsiųstus iš

Męs turime savo ofisus ir ypatiškus atstovus Lietuvoj 
kurie pristatys pinigus tiesiai į namus.

Ateikite į musų bankų šiandien ir pagelbėkite sava gi
minėms per šių tvirtų įstaigų.

♦

30 metų patyrimas pinigų mainyme.

Schiff & Company State Bank
728 W. Rooseveit Road 
Netoli Halsted gatvės /

Turtas virš $5,000,000.00

Atdara kiekvienų vakarų iki 6 vai. — Utarninkais iki 
8 v. v. Subatomis 6-8 v. v. Nedėldieniais 9-12 v. dienų.

KONTRAKTOR1US
Budavoju mūrinius ir medinius namus, o j.eign 
kas norėtų medžio darbų pats dirb.tj, tai aš tajni- 
staį pirmos rųšies mūrų pamųrinsiu už prieina
mų kainų.

K ą s p ą r
Tel. Lafayette 0238

............................................... > | y................-*«■■■■
AR REIKIA JUMS NAUJO STOGO?

Jei stogas kiauras, vanduo bėga, arba noji naujų stogų uždėti, 
mėtykite mus. Mes padarome už speciales kainas visokios rūšies sto
gų dengimą, pavizdžiui: žalios ar raudonos dengimui skalos po $1.25 
ir $2.35 rolis. Specialė kaina daugiau imant.

“Visokis Lumberis"
Morgan Parį Lumher Co

TeJ.: Ęeverly 1279, 0397. Mes pristatępj.

Valgomam kambariui stalas 
42 colių, storu viršų; 6 pėdų padi
dinamas; drūto* aržuolo; golden * 
užbaigimo; storos pakojos ir pla
tus. Specialiai 36

GELEŽINE LOVA, MATRESAS IR SPRINGSAI
štai yra apsoliučiai žemiausia kąina ant rekordo už pilną lovos 
įrengimą. Lova yra pilųos mieros, su galais. Užbaigta baltai, 
juodai arba kaip aržuolas. Matrasas sveria 45 svarus ir pripil
tas rinktinės baltos vatos. Springsai yra labai geri (£ 1 Q 
su geležies rėmais. Specialiai ųž .

3 ŠMOTAI SEKLYČIOS SETAS

Tai yra labai dailus setas. Aržuolo medžio, pui
kiai palirųotas, tikra oda apmuštas, sėdynės aprū
pintos dubeltavais springsais. šis aukštos rųšies 

setas yra vertas du sykiu tiek. $49.50 
Mes parduodame uz

$45.00 VILNONIAI VELVET KARPETAI
Negirdėtas pigumas karpetų. Pujkiai išausti, stip
rus su storu pamušalu. Vėliausios pavasarinės ma
dos išdirbimo. Pasirinkimui kokių kas tik nori 
išmargintų. Pilna mierą Kfi
9x12 už /

Tavorus galima palaikyti vėles
niam pristatymui. Pristatėm vel
tui į visas dalis mieste. Parduo
dame už pinigus ir lengvų išmo
kėjimų.

Ęrautuvės atdaros kas vakaras iki 
9 valandai.

Aržuolo kamodės 
Tikro aržuolo med
žio su dideliu veid
rodžiu, plačiais stal
čiais, duodanti dide
lę vietą pacidėjimui. 
Pirmiems 20 pir-

2” S9-95

$9.50 valgomų 
kambarių krėslai 
Keleriopose ma
dose, walnut ar
ba aržuolo med
žio, dailus, tvirti 
su tikra oda ap
mušti, didžiausis 
pasirinkimas po

$5.95

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

)fisas:3354 So. Halsted St. Chicago 
balandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
-8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 

'fftR. 1139 Tndepejidencp Blvd ChRagi

|\Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgai*

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street,
CHICAGO, ILL

LOVŲ SPRINGSAI
Nepaprastai stiprus dvigubo išdir
bamo springsai, gvarantuojami 25 
metams. Visuomet bus tvirti. Tai 
geriausio išdirbimo lovų springsai. 
Gelsvos spalvos užbaigimo. šia- 

uTiSpw* $13.50

4201-3 Archer Avė.

DYRAI! Specialiai užinteresuo- 
tienvs žmonėms šiame išpardavi
me mes duosime puikų prezentą 
dykai kiekvienam kostumeriui, ku
ris pirks parloro setą, mes duosi- 
pie rūkymui stalelį arba rankomis 
pieštą paveikslą dykai. Su miega- 
ino kambario setu duosime Cedal 
Chest dykai. Su virimui pečiumi 
arba gaziniu pečiumi vertės $40, 
kukninis stalas dykai. Taipgi pui
kios dovanos duodamos su kiek- 
venu pirkiniu vertės $40 ir daugiau.

REIKALINGI AGENTAI
Pastovus darbas, didelis uždarbis, ateikite dėl 

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

---------------------------- ------------------------------- - ? - --------------------- . ■---------------- --------------------- ■ - ----------------------

l LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTŽS galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų Visų linijų pas seniausių LįĖtUVlŠ- 
KĄ. agentą — G. KUNAŠAUSK^.. Agentūra uždėta 1910 xn.

PADORIUS išreikalauju vięicips kėliau  j antįciųe į 
LIETUVĄ. ' J.':

Atvažiuojančius iš kitų miestų’ patinku ant stoties.
Persijintimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursų. •
AT YDA. Mainymas pinigų ųe priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

* G. Kunašauskas
E. 3-rd Street, x New York, N. Y.

Harringtono kredito
riams w

N........ 1
Su Harringtono notų ręi- 

kalaįs, kreipkitės į musų ofi
są, ir atsineškite su sa\fųu 
notas. Kreipkitės dieną nuo 
2 vai. iki 5 vai. miesto ofisųn 
ęil Ųnioų Ę.ank Ęuilcįing, 
25 N.. Rearb.orn St., o vaka
rais nup 6 iki 8 vai. “Naujįe- 
nų” ofisan, 1739 S. Halsted 
Street.

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

25 N. Dearbom St.

įgijai
'j

Didžiausias, atsakomingiausias i) 
pigiausias rakandų m-uf uoto  jas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

WM. DAMBRAUSKAS,
817 West 34th St., Chicagp, IU.

Tel. Blvd. 9336

Dr. AL. DAVrDONlS t“ 
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigap Avė 
Valandos!

nuo 10 jryto iki 8 vai. pę pįet
Telefonas Victory 9082

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

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

Canal 0257
Naktinis Tai. Cana] 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
' 1821 So. Halsted St..

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Yarde 1582

DR. J. KULIS
• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

1259 So. Halsted St. Chir*g<»

Telephone Y arde 5834

DR. P. C. WJEGNLh
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ii nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted SL, Chicago, IR.

Dr. A. J. RERTAšIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 S’o. Halsted St. 
Chicago, III.

Ofiso Valandos: 6—8 vak 
Tel/' Boulevard 5913 

Residencijos Tel. Boųleyard 1042

: -..M
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INTERNA TIONAL
STATE BANK

706 West Roosevelt Road
Chicago, III

Pinigus siunčiame Lietuvon paštu
arba telegramų už žemiausią kainą

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

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

Checking accountan užprašome
Kalbame lietuviškai.

i

(Apgarsinimas)

JŪSŲ DIDŽIAUSIS 
TURTAS.

Savo biznyje būdami, žiū
rite savo kreditų, savo są
skaitų, bei banke pinigų sto
vį. Bet sveikata yra svar
biausia už visus minėtus da
lykus, tai yra jūsų didžiau- 
sis biznyj turtas. Mažos svei
katos žmogus, nedaug te ga
li nuveikti, todėl, prižiurė- 
kit savo sveikatą! Ir laiky
kite mintyje, kad jūsų pil
vas, tai yra svarbiausis fun
damentas jūsų sveikatos. Jei 
pilvas yra gerame stovyj, 
tad visas kūnas stengiasi už
mušti pavojų, kenksmingu
mą ir suardyti besibudavo- 
jančias bakterijas. Nuo pil
vo nesmagumų Trinerio 
Kartusis Vynas yra geriau
sia gyduolė. Jis visuomet pa
gelbsti. Mr. Alex Futo rašė 
mums kovo 29 d. iš Harco, 
III.: “Koliai mano sveikata 
remiasi ant Trinerio Kar
čiojo Vyno ir be kurio nega7 
liu būt, todėl suteikite kai
ną visos dėžės”. Kitas Tri
nerio gyduolių rėmėjas pra^ 
neša. Mr. Joseph Fosnick, 
kuris rašė kovo 18 iš Pacos- 
co, Wash.:* “Trinerio gyduo
lės labai geros. Apie 3 sa
vaitės atgal nusipirkau Tri
nerio Kosulio Sedativą, ka
dangi turėjau didelį kosulį 
ir patemijau, kad ant ryto
jaus jaučiuosi geriau. Išvar- 
tojau tik pusę butelio ir ko
sulys pranyko”. Jūsų vaisti
ninkas arba vaistų pardavė
jas aprūpins visomis Trine- 
rid“ gyduolėmis.

Nupiginta ant kiekvieno Siuto 1
J* A neiantaln vieni Lri*aiitiiirHiir Apsiautalo visoj krautuvėj

Amalgamated drabužių išdirbinio darbininkai sutiko dirbti už 10% mažiau algos 
nuo ateinančio geg. 1 dienos, remdamiesi numažinimu 10% ant visų pragyvenimo 
reikmenų.

Sol Ellis & Sons
2114 iki 2120 So. State St,

Tel.: Victory 2454.

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

Turner Bros
Clothing Co

Yra pirmutinė Chicagoj, suteikdama viešą-
publikai pasinaudojimą šiuo 10 nuo

šimčių nupiginimu.
Ateik ir pasirink puikiausią siutų arba apsiautalą iš 
mysų viso Stako už 
či

šį ekstra sutaupymų 10 nuošim- 
musų ir taip žemų kainų.

Pasirinkimas naujausių modelių, naujausio audeklo 
ir naujausių spalVų, visokio dydžio, įžymių išdirbėjų.

Kuppenhcimers, Kart, Shaffner & Marx, 
Stradford, Fashion, Park etc.

Siutai Apsiautalą!
Su dejoms kelinėms

$27.50 $33.50
$22.50

$28.50
$37.50 $42.50

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei ii raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimą aidų,
Jei skaitant ar siuvant akis skal

da, tuomet reikalaukit akinią.

John J. Smetana
Akinią specialistas 

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

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

ANCHOR- DONALDSON

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

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą. 
CARONIA ............:.......  Geg. 13
SAXONIA ..... ................. . Geg. 25

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

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
SCYTHE ........................ Bal. 25
CAMERONIA ................... Geg. 6

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuja į Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
MAURETANIA Bal. 25, Geg. 16 
AQUITANIA .... Geg. 2, Geg. 23

Per Angliją ar Hamburgą į Dan
zigą $106.50 į Liepoją $107. Tak
sų $5.00.

S. W. kampas Roosevelt Road & Halsted St
liomis iki 12 dieną.

Daug stogų dengimo popierų turime ant rankų.

TURNER BROS. CLOTHING už 
kainos Grąfo- 

Laikrodžius,

Buffles galima gauti visose aptiekose po 65o. bonk?, arba tiesiog 
iš išdirbėjų per paštp už 75o. bonkp.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. & 3Sth St. Brooklyn. N. Y.

NAUDOKITE 
Ar Jum* Galvos 
naudokite Rttfflu 
Ar Jtpų Plaukai oleaka?
NAUDOKITE JįlįffleS 

Ar Jip Norite Apeau/ouMuos
NAUDOKITE Ruffles Ligų

III II 1111

DOVANA Atkeliavu- f

Adresas

Reumatizmas Sausgeie

stoties,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
I«L Kedrie M02

A. MASALSKIS 
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel.: Boulevard 4139

NAUDOKITE 
ymui gaivos odos sveikai ir kvarii 
NAUDOKITE ĮįttffUs

JŪSŲ PASKUTINĖ 
PROGA.

Nieįto nepaliksime, viskas turi 
būti parduota.

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

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

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

Tik pamislykit — vyrų ir vaikinų 
kotai vertės $18, dabar už $5. Vyrų 
ir vaikinų siutai $22.50, dabar už 
$7.50. Kiti siutai ir kotai iki $35.00.

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

Vaikų siutai ir overkotai dabar 
mažiau negu mes mokėjome.

Vyrams darbinės ir šventadienės 
kelnės nuo $2.50 ir daugiau.

Vyrų ir vaikinų Mackinavvs $10.00 
dabar $4.50.

Skrynios ir siutkeisai dabar už 
pirktą kainą.

Atminkite, kad tai yra musų galu
tinis išpardavimas y* 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. t •

S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

Ashland
Jewelry
& Music 

Store
Parduodame 

pusę 
nolas,
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.
4537 S. Ashland Av.

Chicago, U), j

KAIP UŽLAIKYTI GRINDIS SVARIAI
Nereikia taip tankiai šveisti, kadangi blizgėjimas nepriima 

purvo, atrodo gražiai raudonai geltonas, 
KUOMET IŠMALEVOJAT SU

PILSEN AUKSINIU GELTONU ALIEJUM 1
* -p....... ....  . -J’“PATARNAUJAMA VISOSE

MALEVŲ KRAUTUVĖSE
KareŲNovak & Son

T išdirbėjai
1652-45 Blue Island Avė.

DIDŽIAUSIA MALEVŲ KRAUTUVĖ
Nuvežam ir prisiunčiam visur

■iintnnniiini ■nttnnnnnii

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo
Chroniško
Nervingumo
Kraujo 
šlapumo 

ir

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

geriausį gy-

I AIVAIfnRTCęAtP^0 > Klaipėdą $107.00 LAIVAMJnlUj Piliavą $106.50, į Liepojtj $107.00
Tūkstančiai lietuvių ir lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugrįžti į Tėvynę per musu Didžiausią Lietuvišką Įstaigą, ant di- 
žiausių ir greičiausių keturkamininių laivų, tiesiog be persėdimo!!!

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

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

Tel. Nevada 3177
Rezid. Tol. Albany 8610

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu 
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

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

Kas prisius mums 
10 Rerų antraSų 
savo pažįstamų ža

dančių važiuoti 
Lietuvon, siųsti 
pinigus ar parsi- 
traukt I gimdnes, 
tas apturės pui
kią dovaną.

n Išgauname pašpor- 
tus ir taksų paliu
dijus.
sius iš kitur patin
karną ant 
pri statome _
ir palydime ant lai-i 
vo. Prirengiant vis
ką kas reikalinga 
kelionei.
Siunčiame pinigus 
ir partraukiame gi
mines iš Lietuvos į 
Ameriką kuo£i*ei- 

j) čiausia.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0. 

r'

5 kambarių namui dratus iėva- 
džiojame pilnai su CKQ 
fixtures ***

Darbą gvarantuoj ame 
Elektriėkam darbui 

7101 * 
1892Telefonai Boulevard

1619 W. 47th Street
Ant limokesčių, jei pagei

daujama.

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

Paino Tablets
Skausmas prašalinamas, vartojant 
PAINO TABLETS: galvos skaudęji- 
mą, nugarkaulio, muskulų nusilpi- 
mo, rheumatizmo, neuralgijos ir nuo 
kitokių skausmų. Geriausias vaistas 
nuo šalčio ir influenzos: taipgi vidu
rių Huosavimą. Vienas išbandymas 
pertikrins jus. Gaunamas yra visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus.
PAINO CHEMICAL CO.

1824 Wabansia Avė., 
Chicago, UI.

■MĮHMNAUJAS METASB
NAUJA IDĖJA®"

Nauja knygylė, kuri turėtų būti 
kiekvieno lietuvio namuose yra 
išsiuntinėjama veltui. Ižpilclylc 
kuponą žemiu ir pasiųsk pas 
MANUFACTURERS PATENT CO 
520 FIFTII AVĖ., NEW YORK
Vardas .................... —

z 1514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Loąii Are^ 

CHICAflO, JLL.

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

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

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

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

Knyga: “ŠALTINIS *SVEI- ■ 
KATOS”, augalais gydytiea, ■ 
kaina 50 centą. ■

J tįsti n Kulis ■
3259 So. Halsted St. Chicago. III, 5
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Keliaujantiems
LIETUVON.

Didžiausis Ekskiuršinas iš 
Chicagos iki Kauno. -

Lietuvos Maisto ‘ Bendrovė 
rengia didžiausią Ekskiuršiną. 
Specialiai vagonai iš Chicagos į 
New York (vien dėl lietuvių). 
Iš New York biL «> (June) 
13 d., 1922 ant didžiausio laivo 
Aųuitania iki Plliavos su 2 pa
lydovais iš pat Chicagos, kūne 
patarnaus Visoj kelionėj. Gali 
važiuoti moterys su vaikais, vai
kai be tėvų, visiems bus suteik
tas patarnavimas iki pat vie
tos. ? *

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

Kurie važiuos per Lietuvos 
Maistff Bendrovę birželio 13 d., 
tai visas patarnavimas bus dy
kai. *

PATARNAUSIME JUMS 
Kaipo

Universal Auto Sales Co.
5001-5 So.^Vestern Boul.

REO SPEEDVVAGON

J. H. ALISZAUSK1S
Parduodame Moon Reo ir Pasažierią ■ 

Automobilius
Reo Speed Wagons, Vartoti automobiliai 

ir trokai.

Kiekvienas gali įgyti gerą gramafoną įmokant 
1 dolerį — likusius ant lengvų išmokėjimų. Didelis 
pasirinkimas gramafonų geriausių išdirbysčių. Lie
tuviškų rekordų, j)iano rolių, auksinių daiktų ir tt.

Juozapas F. Sudrik
Halsted St.,

|| VELTUI SEZONO PASAS 
Įėjimui į 'vartotų automobilių parodą.

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

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

ATDARI AUTOMOBILIAI
1921 Oakland touring demonstratorius .......................................... $800

I 1921 Oakland touring permalevotas .................................................. 700
1920-5 pas. toūr. perdirbtas ir permalevotas ...............!.................. 550
1920 Oakland roadster perdirbtas ir permalevotas .............  500
1919 Oakland Roadster ...................................................................... 325
1919 5 pas. Oakland touring.................................................................  250
1919 Oakland touring ........................ ........... .......................................... \200

UŽDARYTI AUTOMOBILIAI >
1921 Oakland Sedan permalevotas ...............................  L..* 950 \
1920 4 pas. Coupe, permalevotas................f........ I...... ....... ...........  850
1920 Oakland Sedan permaleyotas .... :........ ..... ....... .'.........  800
1920 Oakland Coupe perdirbtas ....... :....................>>........................... 750
1919 Oakland Sedan .........  ,......... t..-:;...?:'..:...................................  450

atdara Vakarais ir nedėlioj visą dieną. 
LYJA AR GIEDRA.

OAKLAND MOTOR CAR CO.
2426-28 Michigan Avė., • ' Calumet 5310

k------------------------- ------------------:------------------------------------,-----

URŠULĖ MATIKONIENĖ 
po tėvais Baniunaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu balan
džio 19 dieną, 7-tą vai. vakare, 1922 
m., turėdama 22 metus. Paėjo iš 
Kauno ręd., Utenos apskr., Skemanh 
vaisė., Skemanių miestelio. Ameriko, 
išgyveno 9 metus; 5 metai vedus. 
Uršulė buvo darbšti ir laisva; pri
klausė prie kelią progresyvių drau
gysčių. Paliko dideliame nubudime 
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, 
III., į tautiškas kapines. Giminės, 
draugai ir pažįstami kviečiami daly
vauti laidotuvėse.

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

Tebūnie jai lengva Amerikos že
melė.

SIUNČIA LAIVELIUS IR 
MAISTĄ GELBĖTIS NUO 

ĘOTVINIO.
Užvakar pasiųsta McKinley 

Parko laiveliai Beardstovvn gy
ventojams gelbėtis nuo potvi- 
nio. Be to maisto dėl 300 žmo
nių -penkioms dienoms pasiųs
ta Naplcs miestelio gyvento
jams. 

— į IW— ,, ,,,w u I . - - - ---- - .... - ,

Detroit, Michigan
(Apgarsinimas)

PRANEŠIMAS.

Advokatas Anthony Nelson, 
teisių patarėjas, praneša visuo
menei apie perkėlimą savo ofiso. 
Taipgi drauge su juom p. Jonas 
J. Bayorinas, gerai žinomas De
troito lietuviams, kaipo dealeris 
Real Estate ir užlaikytojas ge- 
nerališko Insurance ofisų, abu
du persikelia po 1001 First Na
tional Banko name, Detroit, 
Mich. / \

Ponas Bayorinas yra, No ta ry 
Public, ves Real Estate ir Gene- 
rališką (visuotiną) insuronce 
biznius. Taipgi suteigs 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- 
redą ir subatą. *

JIEŠKAU jflko MORCIUNO, pa
einančio iš kaimo Laukminiškių, Pan
dėlio vaisė, ir parapijos Rokiškio ap. 
Senas laikas kaip Amerikoj, girdėjau, 
kad gyveno Califomijoj. Jei kas ži
not ,ar pats malonėkit atsišaukti, nes 
yra svarbių žinių iš laetuvos sekančiu 
adresu: Morta, Kalaina-Strazdienė, 
9562 Oakland Avė., Detroit, Mich.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietavis Aldą Specialistai

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai-
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

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

Piliava, Kaunas ir Vilnius
4 --------------------

Jei jus manote važiuoti Lietuvon 
pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad lavakorte butų pirkta pas The 
Koyal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita“ir“Oro- 
pęsn”, 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.

PRALEIDO PUSĘ
... LAIKO LOVOJE

Farmerio moteris pasakoja 
kaip Lydia E. Pinkliam Ve- 
getable Compound padarė 

gera moteria.

Carter’s Creek, Tenn. — “Trys me- 
tai atgal, buvau beveik invalydė. Pra

leidau pusę laiko 
lovoj, nes buvau už 
pulta nesmagumų, 
kuriuos moteris tu 
lame amžyje turi 
perleisti. Ėmiau Ly 
dia E. Pinkham Ve 
getable Compound 
miltelius ir varto
jau Lydia E. Pink
ham Sanative 
Wash. Dabar gerai 
jaučiuosi jau per

porą metų. Galiu dirbti taip, kaip 
ir jaunesnė ir aš, kaipo farmerio mo
teris, turiu užtektinai darbo apdirbime 
savo daržo, augint vištukus dr stubos 
darbą atlikti. Jus galite pagarsint Šį 
mano laišką, nes esu prisirenguskkuom 
tik galima gelbėt kitas moteris, nes 
esu linksma ir laiminga nuo paskuti
nių nesmagumų, kurie jau praėjo“.— 
Mrs. E. T. GALLOWAY, Corter’s 
Creek, Tenn.

Daugybės moterų turi daug ką da
ryt, jei yra apnyktos tokiomis mote
riškomis negalėmis, tokiais simpto
mais kaip pirma Gallovvay kuriai ro
dėsi mažiausia dalykėlis kalnais.

Jei patiriate savo negalę, nervišku
mą ir arzumą, be ambicijos tad gerai 
išbąndykit Vegetablą Compound. Ti
kime, kad jis daug pagelbės, nes dau
geliui yra pagelbėjęs.

Pranešimai
Cicero Lietuvių'Kooperacijos vi

suotinas šėrininkų bertaininis susirin
kimas įvyks panedėlio vakare, balan
džio 24, 7:30 vai., mažoje Liuosybės 
svet., 14 ir 49 Court, Cicero. Visi šė- 
rlnlnkai susirinkit laiku, nes bus svar
stoma daug svarbių dalykų.

— Walter »Strnmillo, rašt.• X

Kapitonas Ladas Natkevičius ir 
mokytojas/Bolys Žygelis šiandien at
važiuoja Chicagon 4:30 Michigan 
Central traukiniu ant Illinois Central 
stoties, Michigan Avė. ir 12ta gatvė. 
Visi Svečius sutikti Komiteto nariai 
malonėsite laiku susirinkti, kad su
tikus svečius.

— .Komiteto Valdyba.

Gary ir Apielinkes Lietuviams.— 
L. M. S. A. 1 kuopa, Valparaiso, 
lnd„ rengia vakarą, kuris įvyks su
batoj, balandžio 22 d., 1520 Grand 
Str. Tolleston, Ind. Pradžia 7:00 v. 
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, deklemacijų, muzikos ir 
dainų.—-Kviečia Komitetas.

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

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

L. JS. S. 33 kp. sekr. B. Songaila.
•• ... r

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

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.

Brightpn Park. — Subatoj balan
džio 22/ McKinley Park svetainėj. 
Ateities žiedo Draugijėle rengia 
Šaunų teatrą ir balių. Pradžia 7 
v. v. Programas bus išpildytas pa
čių A. Ž. narių. »

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

, —Ateities žiedas.

KENOSHA, Wis. — Lietuvių Ko- 
peratyve Namo Bendrove kelia ban- 
kietą nedėlioj, balandžio 23 d., 2:30 
yal. po pietų/ Milwaukce avė. ir 
No. Main st. Bus gražus programa®. 
Kviečiame vietos ir apielinkės lie
tuvius. be pažvalgų skirtumų atsi
lankyti.—Komitetas.

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

Rašt. A. Grebelis.

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

minėjimą darbininkų šventės Pir
mosios Gegužės, panedėly, geg. 1 
dieną Mildos svetainėj, Halsted ir 
32ra gatve. 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 pietų paprastoj svet. Malo
nėkite visi laiku susirinkti, nes bus 
balsavimui Centrtf“ Valdybos ir seimo 
delegatų rinkimai.

— P. Akstinas, Fin. Rašt.

North Sidės 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). A — Komitetas.

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

Nedėlioj, bal. 23, 9:45 v. r. bus 
imami orkestro paveikslai. Visi na
riai malonėKite laiku susirinkt papra
stoj svetainėj. — Raštininke.,

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.

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

ASMENĮ! JIESKOJIMaF
JIEŠKAU SAVO BROLIO JONO 

Džiovėnio, 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,

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO TIKRO BROLIO 

Albino Grušo, Kauno rėd., Šiau
lių apskr., Verdulių kaimo. Aš 
atvažiavau į Su v. Valst. kovo 18 d., 
1922, tad nofėčia sueiti savo brolį. 
Prašau pažįstamų, draugų, kas jį ži 
not, malonėkit pranešti jo antra-

Miss URŠULĖ GRUŠAITĖ 
1324 Arnold St., Chicago Ileights, III.

APSIVEOIMAI. ■
JIEŠKAU APSiyEDIMUI Ma

giuos ar našlės, nepaisau kad ir 
vaikučių turėtų, bile tik dora mo
teris. Aš esu jaunas našlys ir tu
riu savo biznį Real Estate. Sena 
ar jauna, rašykite adresuodainos: 

S. SLONKSNIS,
3437 Wallace St., Chicago. 

Tel. yards 2242.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS

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

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

Prie progos turiu pranešti, kad už
laikau geriausią išdirbystę dresių, 
koutų, skirtų taipgi darome ant už
sakymo. Perkanti pas hius, bus už
siganėdinusi, nes tai musų ilgų metų 
patyrimas.

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

Viso labo
G. S. BURBA,

• 3214 So. Halsted St.,
Tel. Boulevard 2469.

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

Kreipkitės:
5216 So. Westem Avė.

PARDAVIMUIARBA RENDAI 
puikiai įrengta groseme. Biznis ge
rai išdirbtas. Lietuvių tirštai ap
gyventa. Gera proga lietuviui įsi
gyti biznį.

Atsišaukite greitai
L. D. S., 

4413 So. Francisco Avė.

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

Atsišaukite greitai
PAUL P. BALTUTIS AND CO., 

901 W. 33rd St., 
Phone Yards 4669

PRANEŠU SAVO DRAUGAMS 
ir pažįstamiems, taipgi šios 
apielinkes 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 
lietuvį. • 

s MITCIIELL - CARNNELL 
Motor automobilius 7 sėdynių 
parsiduoda, viskas geras stovyj. 
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. Honorc, Lafayettc 1762 
2nd fl. front.

KAS TURIT PARDUOT UŽ PRI- 
einamą kainą Lalio žodyną abi dalis 
vienoj knygoj arba kas sutiktų mai- 
nyt ant kitokių knygų . Turiu viso
kio turinio. Atsišaukite laišku ar 
ypatiškai nuo 5 iki 8 vai. vaK. išski
riant subatą ir nedeldienį. Paul A. 
Gudas, 2005 String St.

GERB. LIETUVIAI! JEIGU NO- 
rite gauti teisingą patarnavimą, .mel
džiam kreiptis pas mus; turim ant 
pardavimo namų, lotų ir biznių arba 
mainom ant automobilių, praperčių ir 
lotų: M. Donauskas, 901 W. 33rd St., 
Chicago. Te. Yards 4669.

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St.

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

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

NARIU MAINYT ANT MAŽO NA- 
mo arba ant kelių lotų savo auto
mobilių taisymo biznį su visais į- 
rankiais ir automobiliais. Biznis iš
dirbta labai gerai ir neša gerą pel
ną. Kas įsigys tą biznį, tas nesi
gailės. Galima matyt nuo 8 ryto 
iki 5 vai. vak. 1547 W. 51-st St., 
Tel.: Boulevard 2282: vakąrais ir 
nedaliomis klauskit J. Vilimas 2- 
os lubos iš fronto.

4501! S. Paulina St.

PARDAVIMUI SAVASTIS, KRAU- 
tuvė iš priekio ir 4 pagyvenimui kam
bariai. Gera vieta bizniui labjausia 
buČeroei ir grosemei. Elektros švfbsa, 
gasas, maudyne, telefonas ir kiti visi 
parankamai. Kaina $4,000. 2443 W. 
71st St. Tel. Stewart 0461. •

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MAINOME, PARDUODAME 

namus, farmas, bučemes, automobi
lius ir kitokius biznius. Turime na
mų didžiausiame pasirinkime. Taip
gi, padąrom visokius kontraktus, 
egzaminavojam, apstraktus ir kito
kius dalukus. Pas imis pigiausia ir 
teisingiausia patarnavimas. * < 
BRIDGEĘORT REAL ESTATE COi, 

80'8 West 33rd Place 
arti Halsted St.

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

kasdieną.

JIEŠKO PARTNERIU

REIKIA PARTNERIŲ NE SU 
mažiau, kaip su $1,000 į sekamus 
biznius: groserį, barbornę (paimta), 
restaurantą, hardvvare, vaisių ir dar
žovių, dry goods, kvietkinę, keptuvę, 
saldainių krautuvėn, salyklos ir apy
nių, vaistinę, 5 ir 10c. krautvę, bučer- 
nę (paimta), čeverykų krautuvę, gro- 
serį unalevos, šepečių ir liakerio, mu
zikalių instrumentų krautuvę, gatavų 
moteriškų drapanų krautuvėn.

Kiekvienas turi būt patyręs tame 
biznyje į kurį'mano stoti. Taipgi, 
turi mokėt gerai angliškai kalbėti. 
Kas norėtų į kitus biznius įstot, tai 
turi matyt mane, bal. 23 nedėlioj, nuo 
1 iki 9 vai. vak.

SIMANAS SAVAGE, 
3348 Lpwe Avė.,

• Chicago.

REIKIA PARTNERIO į BUČER- 
nčs ir grosernčs biznį. Biznis ge
rai išdirbtas, visokių tautų apgy
venta; įplaukų $400 į savaitę. Vie
nam per sunku. Kapitalo daug ne
reikia, o jei kas norės tai visą biz
nį parduosiu.

P. LABAN, 
10707 Michigan Avė/ Roseland, 111.

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU KAMBARIO prie blai

vos šeimynos 18tos gatvės apie- 
linkėj, arba , ant Bridgeporto, su 
valgiu. Turinti kąmbarL praneški
te į Bridgeporto Naujienų Skyrių 
3210 So. Halsted St., pažymėdami 
numerį 1J)5.

REDKAiLINGAS KAMBARYS 
merginai. "Praneškite laišku 

1739 S. Halsted St.
Boję 13.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON kambarys prie ma

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

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

RENDAI KAMBARYS PRIE 
dviejų žmonių šeimynos. Galės nau
dotis visais namų parankumais. La
bai puiki vieta, ypatingai švariai už
silaikančiai mergiifai. Rašykit ar 
ateikit: sub., ned., arba vakarais. 
742 N. Taylor Avė., arti Division ir 
Austin, Oak Park, III.

iRENiDAI SKlLEiPE KAMBA- 
ris už prižiūrėjimą. Kreipki
tės:

’ 1919 Hunrboldt Blvd.

RENDON -PRIEKINIS KAM- 
barys, prie mažos šeimynos, 
tinkamas 2 arba 1 vaikinui. 
Atsišaukite:

2941 So. Union Avė.

IŠREDAVOJIMUI
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.

ANT RENDOS 5 KAMBARIŲ 
flatas ant antinį lubų; šviesus, vėliau
si įtaisymai $32.00 į mėnesį. 2244 
Charleston St. netoli N. Oakley Avė. 
paklauskit ant pilamų lubų.

Tel. Humbold 6706.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų sortavimui 
popierų.

Kreipkitės:
( 1451 So. Peoria St.

REIKIA MERGINŲ IR MOTERŲ 
į gerus namus dirbti, kaipo Hydo 
Park, Woodlawn, Kenwood ir South 
Shore. Alga $7—$18‘į savaitę. Už- 
užsiregistarvimą nereikia mokėt. Ne
daug reikia mokėti kudmet pasam- 
doma. Woodlawn Emp. Bureau, 
1204 E. 47th St.

REIKIA DARBININKŲ_________ MOTERŲ
B1£iIKAjIjAUJU 'patyrusios 

merginos į Kcal Estate ofisą. 
Geistina, kati mokėtų lietuvių, 
anglų ir lenkų kalbas. Atsi
šaukite: ; .

1443 N. Paulina St.
?•'—-Į—Į------ —Į----*------------------------------- -----------------------

MiO'ITlRYS gali uždirbti ge% 
rus pinigus pilną ar atliekamą 
laiką dirbdamos— pandavojant 
ąllover žiurstus savo draugėm. 
Tel. Harrison 3779.
21 E. Van Buren St., Room 805

REIKIA DARBININKUVYRŲ_________ 2.
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 pdntokysim 
atsišaukit į ofifcą. Liberty J^and <& In- 
vestment Co., 3301 So. Halsted St.

............      i
REIKALINGI agentai dirbti 

ant komišino pardavojime alaus 
reikmenų. Krefpkites Mr. James 
Frederick, South Side Ice & 
Breverage Co. 3700 S.Halsted st. 
- "j—    —-■1 • —i

REIKIA patyrusio, pirmaran- 
kio virėjo.

Kreipkitės:
2325 S. Leavitt St.

REIKALINGAS BARBEBIS 
dirbti vakarais) gera mokestis, 
pastovus darbas; turi broli pa- 
tyrę8- >,
2320 S. Leavitt St., Chicago.

RAKANDAI
RAKANDAI, 3 WILTON KAURAI 

odos ir velouro vidurinio kambario se
tai, grojikUs 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.

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

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pjaną, su prijungta ukulele, 
Šėputė, roliams-ix’ 10 metų gvaranta- 
vhnas ir didelis dubcltava springsa 
phonographas su rekordais ir dai- 
mantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinei setas, daining ir bed 
ruim-io. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan
gams užlaidai etc. Parduosiu ant syk 
ar atskirai. Rezidencija 1022 South 
Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai su pečium už labai 
žemą kainą.

1036 E. 93rd St., 
Tel.: Chesterfield 2822

AUTOMOBILIAI
PERKAME AUTOMOBILIUS

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

DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY,

• 1401 E. 67th St.
PARDAVIMUI Olympion mašina 

1919 m. 5 pasažierių, 5 naujos cord 
gumos ir visi kiti extros, 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.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS, 
Chandler 7 arba 5 sėdynių, visas ge
rame stovyje, naujas viršus .nauji 
tairai ,taip kaip naujas, kaip pirkau 
mokėjau $1200 ,dabar parduodu už 
$600.00. Galite matyt vakarais.

z 2423 W. 46th St. x

PARDAVIMUI OVEBLAND 5 pa- 
sažierių gerame stovyje, taip kaip 
naujas; važiuotas tik 6,000 mylių; 
5 nauji tajerai. Del svarbios prie
žasties turiu parduoti pigiai. Kas* 
pirmesnis, tas būt laimingesnis. 
Kreipkite^:

B. P. 4530 S. Paulha St.

CROW ELKHART AUTOMOBI- 
lius 1922 m. 5 pasažierų, sportiško 
modelio, įtaisytas 2 bamperiais, extra 
tairis, užrakinamas ir tt. Kaina 
$1,575.00'. Parduosiu už $800.00. 
Kreipkitės vakąre po 5:30; 2647 W. 
39 St., netoli Archer Avė. 

r ” r -- - 'd
TURIU labai gerą 1 tono tro

bą tinkantį bučernei, grosernei, 
duonini ir t.t., kadangi užda
rytas. Paaukausiu tik už $150. 
Taigi yra dižiausis bargenas 
Chicagoj. 905 N. Racine Avc.

į
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI
DIDŽIAUSIS BARGENAS

Pardavimui bučemė ir grosemė su 
namu. Parduosiu pigiai ,arba mainy
siu ant mažesnio namo, arba bile biz
nio ar automobilio. Biznis cash ir 
randasi tarpe visokių tautų. Labai 
graži vieta apsigyvenimui. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vietos.

5252 So. Artesian Avė. e
BUČERIŲ ATIDAI.

Kas norit parduot bučemę ir gro- 
sernę, tuojaus atsišaukit per laišką 
Naujienų Bridgeporto Skyrių

3210 So. Halsted St. 
Pažymėdami J. G. 

Chicago, III.
PARSIDUODA GROSERNĖ VISO- 

kįų tautų apgyventoj vietoj. Visas 
įtaisymas pirmos klesos, visas biznis 
varomas “cash”. Priežastį pardavi
mo patirsit ant vietos. Parduosiu 
gana pigiai. %

Kreipkitės:
- 1803 W. 47 St.

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.

SALIUTAS ant pardavimo 
arba mainymo 
liaus arini loto.

2702 W.

ant automobi-

47th St

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
fixtunaiS7 Biznis išdirbtas per il
gus metus, lietuvių ir lenkų apgyven
ta ir netoli nuo trijų didelių dirbtu
vių. Renda nebrangi 4 kambariai 
pagyvenimui. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos, Frank Latvėnas, 
511 Emlyn PI., E. Chicago, Ind. /

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj, biznis nuo senai ir gerai iš
dirbtas; maišytų tautų apgyventa, 
rendos $50.00, 5 ruimai gyvenimui, 
lysas ant 3 metų, parduosiu pi
giai. Priežastį pardavimo patirsi
te ant vietos. Kreipkitės į Natri ie
nų Skvriu ant Town of Lake 1614 
\V 46th St., No. 8. Tel. Bvld. 0672.

PARDAVIMUI SALIUNAS la 
bai geroj vietoj, biznis išdirb
tas. Parduosiu pigiai, nes iš
važiuoju į kitą miestą. Lysas 
ant 2l/z metų. Atsišaukite.

1457 Sangamon Avė.

NAMAI-ZEME.

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

MMAI-ZEME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI daržovių 
vaisių krautuvė, gera vieta 
lietuvio.

Atsišaukite:
3244 So. Halsted St.

ir 
dėl

PARDA VIMIJI SALIUNAS 
visokių taiuitų žmonių užeina
ma. Pardavimo priežastis — 
važiuoju Lietuvon.

5343 S. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė, parduosiu už pirmą pasiu- 
lijimą, nes esu priverstas į greitą lai
ką, keliauju į Lietuvą.

.Kreipkitės po num.
3537 S. Wallace St.

'PARjDAVUMUI sacliunas 
r didelė svetainė prie saliuno; 
geriausia vieta ant Town of 
Laike. Atsišaukite:

4600 So. Wood St.

PARDAVIMUI ARKLYS — VEŽI- 
mas ir 2 pakinktai. Parduosiu 
giai nes įsigijau troką ir turiu 
tuštinti vietą, kur arklis stovi dėl 
radžio. Galima matyti.

915 W 32nd St. bučernė, 
Stanislovo Mosenos

pi- 
iš- 

ge-

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI RESTORANAS Vi
sas arba pusė biznio, 
venta 
tus. 
dėsnį

Tirštai apgy- 
vieta, biznis išdirbtas per 6 me- 
Parduosiu greit, nes einu į ,di- 
biznj. * 
10822 So. Michigan Avė., 

i Roseland.
PARDAVIMUI KEPTUVĖ. GE- 

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

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir Gro
semė, geroj vietoj, prie bažnyčios. 
Žmonių užeinama vieta, biznis 
cash. Turi būti greitai* parduota. 
Kreipkitės:

1741 W. 67 St., 
Tel.: Prospect 3380.

PARSIDUODA KRIAUČIŲ ša7 
pos įtaisai: 4 mašinos varomos elek
tros spėka ir motoras, stalai, krėslai 
ir kitokie parsiduoda pigiai, 
žastį natirsit ant vietos.

Atsišaukitė:
5351 Shields Avė.

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

Atsišaukite:
8655 So. Halsted St.

Prie-

tau- 
par-

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 $3,000. Kaina $7,000.

Mūrinis namas 3 flatai po G kam
barius, elektriką, vanos ir kiti palan
kumai. Kaina tik $6,500.

Mūrinis namas 2 aukštų 1 flatas G 
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 
puses. Reikia įmokėti tik $4,000, Kai
na $12,000.

Mūrinis namas, iš fronto 5 kam
bariu flatas, ’iš užpakalio 4 kambarių, 
maudynės ir olektrjka, ant 27 pėdų 
loto. Kaina tik $4,G00.

Viršminėti namc.i randasi ant Britl- 
geporto

YPATINGAS BARGENAS
Gražus mūrinis namas 2 aukštų ant 

2 lotų; 2 flatai po 6 kambarius ir 2 
flatai po 7 kambarius, apšiklyinąs 
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 užmeka 
už namą.

Mūrinis namas ant kampo ir šalę 
tuščias lotas; elektriką, maudynės; 
ant pirmo floro Storas ir pagyveni
mas užpakalyj, qnt viršaus 4 flatai 
po 5 kambarius ir garadžius dviems 
karam užpakalyj lotu; pečiais 
domas. 
nesį.

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

Tamstai laikas pradėti mokė
ti randą pačiam sau I ir tuomi 
išgelbėti savo šeimyną nuo skur
do, bado, dulikių ir kitų smelk
iu, 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 apiclinkes 
79-ta gatvė ir Ashland Avė., 66- 
ta gatvė ir Western 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- 
mokėjįmus ir mėnesinės sąskai
tas surengiame be jokių kliū
čių. Gaunate “deed” ir gvar- 
rantuotą “titie policy” su gva- 
rancija visoj Amerikoj žino
mos Chicagos Titie & Trust 
Kompanijoms, Duod'ame namus 
kokių tik Tamstos širdis trokš
ta — vieno, dviejų ir trijų gy
venimų. Dabar jau pradėjome 
statyti daug namų.

Kas norite pasiiidiidbti abel- 
nais pelnais atsišaukite pas 
mane ypatiškai, nes tokiu bildu 
sučėdysi daug pinigų. Rašyk 
arba telefonuok—

ADAM MARKŪNAS |
Sales Manager j

856 First National Bank Bldg., 
68 W. Monroc St., I

Telephone Bandolph 7400

PARDAVIMUI NAMAS
Dviejų pagyvenimų 2 po 6 ruimus, 

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

1837 Wilmot Avė.

apšil- 
į mė-

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAT- 
svmo dirbtuvėlė: yra naujos maši
nos. Nemokanti išmokinsiu pel
ningo darbo. Prnga (lel bedarbio 
su mažu knnitnb). 
progos. Afsišnuk't: 

10703 So. State 
Tel. Pullman 4699

Nepraleiskit*
Str.

Roseland
PARDAVIMUI GROSERNĖ, 

bučernč, namas ir prie jiamo 
lotais—parduodama gana pi

giai. Kreipki tęs į Naujienų 
To\vn of 'Lake Skyrių, 1614 W. 
46Ui Str. Phone Boulv. 0672.

PARDAVIMUI BARBERIO 2 
krėslai, sinka ir fixtures už $75. 
Kreipkitės:

J. NAUDŽIŪNAS, 
1971 Canalport Avė.

PARDUODU DIDELĮ GRA
ŽŲ šunį iš priežasties, kad 
turiu kur laikyti.

ne-

1827 W. 23-rd St.
PARDAVIMUI SALIUNAS 

garadžius labai geroj vietoj, 
duosiu pigiai.

Atsišaukite:
3101 W. 38th St.

IR
Par-

PARDAVIMUI SALIUNAS 
Pigiai, geroj vietoj. Kas pirmes
nis pasinaudosite šia proga1 
Skubinkite.

1400 So. Union Avė.

PARSIDUODA SALDINAS VIEN 
lietuviu apgyventoie vietoje — biz
nis išdirbtas per 20 metu. Parsiduo
da už prieinama kaina, nriežastj par
davimo dažinosite ant vietos. Sykiu 
parsiduoda ir automobilius.

Kreinkiigs:
4558 So. Marshfield Avė.

1 fla-

Rendos apie $180.00 
Kaina tik $15,000.

GERAS PIRKIMAS
Mūrinis namas ant 2 lotų, 

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

Beveik naujas mūrinis namas 3 
aukštų, pečiais apšildomas, elektriką, 
vanos, f faltai po 6 kambarius, ant 
32 pėdų loto. Rendos $170 į menesį. 
Reikia įmokėti tik $6,000.. Kaina 
$17,000.

Platesnių žinių kreipkitės pas
S. L. FABIONAS CO.,

809 W. 35th St., 
Chicago, III.

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

iPARENiDAVOJU 5 kambarių 
flatą; elektra, gasas, vana ir 
visi įtaisymai. Geistina, kad 
butų ramus žmonės. Atsišau
kite 726 Park Avė. Kenosha, 
Wis.

^PARDAVIMUI ARBA IŠMAINY- 
mui 6 pagyvenimų bizniavas namas. 
Rendos neša $125.00 į mėnesį; įmo
kėti reikia $1,500 kitus kaip renda, 
arba mainysiu ant nelabai didelės 
farmos. Priimsiu lotus už pirmą 
įmokėsimą. Atsišaukite C. P. Su- 
romski & Co., 3346 So. Halsted St.

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

ANTON VISBARAS, 
3301 S. Halsted St.

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 
j mėnesį labai geroj vietoj prie Pub
lic mokyklos ir transportacijos centro. 
2217 Cortland St. Tel. Armitage 4157 
Ch. Babrowski. <

PARSIDUODA NAMAS
Labai gerame stovyje medinis na

mas dviejų pagyvenimų vienas 7 rui
mų kitas G, elektra, maudynės ir beiz- 
martas 8 pėdu aukščio, kaina $3500, 
rendos neša $45.00 mėnesyj: 2560 
Emerald Avė. Imas pagyvenimas. Sa
vininkas važiuoja ant pkės.

PARDAVIMUI NAUJAS BIZNIA- 
vas namas Brighton Park netoli 
teatro arba mainysiu ant 2-jų pagy
venimų arba rendavošiu — geros iš
lygos atsišaukit.

F. J. SZEMET 
4217 Archer Avė.

NEGIRDĖTI BARGENAI
2 flatų po 6 kamb. su visais įtai

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

Kaina $5,70'0. Įmokėt $1/200.
4 pagyvenimų 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. 
"To A KERTU _ PUIKI VIETA 
nuo Chicagos Ndrthwestem geležin
kelis eina pro farma, 1 mylia nuo di
delio miesto: visi budinkai nauji 12 
kambarių /Ivioin lubti namas: elektra 
nešviestas didele murina bame, patal
pina 30 gyvuliu, cimentinis floras, šilo 
ir kiti budinkai, 70 pkenn dirbamos, 
likusi gnnvklos; 3 arkliai. 9 m*džia- 
rnos karvės, kiaulės i»* vištas; daug 
visokiu geru mašinų. 6 arklių ,sylos 
"choline Už viską kartu
kaino $G.RQ0 — *3 30n reikia imokėt, 
likusiu (><vn ant ilro laiko. Mano su- 
siedai lietuviai. Savininkas,

JOS. MASSE,
Box 35, Camey, Mich.

GERA PROGA.
Parduosiu arba' mainysiu ant Chi

cagos prapertės, namo arba loto, ma$- 
no farma, 80 ar 120 akerių nedirbtos 
žemės, Oneida County Wisconsin, 
mė gera ir derlinga.

Atsišaukite pas
JULIUS CHEKEN, 
8801 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.

že-

DIDELIS BARGENAS COTTAGE 
mūrinė įrengta su, fomesu šiluma, 
elektra ir visais patogumais; cimen- 
tinis skiepas, 8 pėdų. $8,000. 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 įmo
kant ui 6 kambarių Keller ak
mens bungalow. Viskas moder
niška., vienas blokas nuo dviejų 
gatvekarių linijų. 6813 S. Cla- 
femont Avė. /
-- ----------------- -—j------------ -------------

FLORIDOS ŽEMĖ
Važiuoju į Floridą pirkt žemės na

mams. Noriu, kad keletas lietuvių 
važiuotu su manim, kad galėtume 
lietuviška kolonija užvesti. Važiuo
ju ten, kurt gausiu geros žemės pi
giai ir žiemos laike daržovės auga, 
kurias galinga parduoti už didelius 
pinigus. Arti geležinkeliai ir mar- 
ketai. Turiu išvažiuoti pirm pasku
tinės dienos šio mėnesio. Rašykit

FRANK GEISTAR
5406 .South Nordlca Avė.

arba telefonuokit Canal 4495

PARDAVTMŪI ŠIAUR-RJTINIS 
kampanas, Cicero ir Huron gatvės 
Moderniškas akmens plytų namas su 
skiepu, karšto vandenio šiluma $9,500 

HA T J,MAN & KLING
i 722 N. Cicero Avė.

Phone Austin 8717 ' J

PARDAVIMUI P1ČIAI MEDINIS 
ant 2 aukštų, G ir ,4 kambarių. Mau
dyne, gasas ,automobiliui barnė, ang
lims 2 šantčs, vištininkas. Rendos 
neša $41.00 į mėnesį. Lotas yra 
34x135 pėdų, labai patogioj vietoj, lie
tuvių ir kitų tautų apgyventa arti 
gatvekarių ir krautuvių už $3,000.00 
,ont lengvų išlygų. Namas randasi 
5902 S. La Šalie St.' Platesnių žinių 
kreipkitės šiuo adresu ♦>

JOHN JANKOWSKIS, • 
5959 S. Sangamdn St.

PARDAVIMUI: ‘‘COTTAGE”: 
gasas, elektros šviesa, žieminiai 
langai ir sieteliai. Užpalkaljniai 

; porčiaii aip(ka<lti. Atsišaukite

5122 S. Kilnia re Avė.

na- 
sa-
fie-

PARDAVIMUI
5 AKERIAI—104-ta gatvė, 

Šou tlnvcst—sus/tok mokoj ęs
vendą —pasibudavok savo 
mą—daryk pragyvenimą iš 
vasties koliai kįla vertė—
reikia miesto faksų mokėt —- 
riebi juoda žemė — naturališki 
vandens nubėgimui. Kaina $2,- 
200—$500 įmokelt$500 spalio 1- 
fną. Likusi bal 1-mą, 1924. 
Ne agentai. Tel.: Harrison 1136 
arba Ravenswood 9595 
rašykit W. H. Dahne— 
Throndale Avė.., Chicago.

arŲa
1630

$200.00 ĮMOKĖT.
Pamislykit affce tai! Ant 5 

akerių morkų nuo 12 ilki 15 
tonų ant akerio užauga. Tamė- 
čių 3(X) bušelių ant akerio; ko
pūstų nuo 8 iki 10 tonų akeriui.

Galit tuoj kraustytis ir sėti 
pavasarinius javus, Randasi 
prie State kelio, arti Elmhurst, 
C. & N.W. gelžkclio stoties. Li
kusius mėnesiniais išmokėji
mais jjagal išgalę. Kreipkitės į 
Naujienų ofisą box 14, 1739 
So. Halsted St.

Didžiausis bargenas Brighton 
Palike. Pardavimui muro na
mas 4 pagyvenimų, labai pi
giai. Visi moderniški įtaisymai. 
Atsišaukite greitai pas savinin
kų :5100 Archer Avė.

Lafayette 2014

PARDUODU DU MURINTU NA- 
mus ro 8 kambarius, po 2 pagyveni
mu ,tik-ką užbaigti hudavoti. Įtai
symas pagal valiausios mados, arba 
mainysiu ant bučemės ar grosernės. 
Taipgi, ] 
American, visai ne vartotas.

SAVININKAS PARDUODA mo
demišką 2 flatų medinį namą kieto 
medžio baigimo, elektros šviesa, 
garu šildoma, visokį įtaisymai, ge
ra apielinkė. Kaina $6,800.00, ant 
išmokėjimo. Kreipkitės pas saVTnln- 
ka

HARMON T. FORTNER 
8951 Lowe Avė.

Tel. Vincennes 5444

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
gerame stdvyj 5 ir5 kambariai; e- 
lektros šviesos, vanos ir cementuo
tas skiepas. Rendos atneša $50.00. 
Namo -kaina $4,500.00; prie namo 
yra lotas kaina $1,000.00. Kas no
ri, gali pirkti tik vidpo namą.

4633. S. Fairfėld Avė.
Tel.: Lafayette 7337

NEBRANGIAI.
Pardavimui graži ūkė, 

dirbamos žemės, Michigano vals
tijoj. Gali padaryti kelis tūkstan
čius vien tik iš augalų. Parduosiu 
ant lengvų išlygų arba mainysiu 
ant namo arba biznio. Atsišaukite 

5619 S. Lincoln St., Chicago, III.
Tel. Republic 4623.

PARDAVIMUI arba MAINYSIU 
ant gero namo farmą y 71 akeris, 
pirmos rūšies žemė už Kazimieri- 
nių Kapinių; su gyvuliais ir su 
naujomis mašinomis. Priežastis par 
davimo arba mainymo savininko 
yra senatvė. , . .

3344 Emerald Avė.
Tel. Yarfls 4292; ne agentas.

GERESNĖS FARMOS
Vienatinis būdas darbininkui žmo

gui palengvinti savo gyvenimą atei
tyj, tik ant farmų, kur Tamistos lau
kia sveikas 
ateitis.

Gana jau 
bosu, kuris 
dirbti.
gai darbą turėsi.*
dą mieste ir kvėpuoti blogą orą, kas 
kenkia Tajnistai ir Tamistos šeimy
nai.

Naudokis ‘proga pakol dar iš se
niai sutaupinti centai jieišsibaigė, nes 
kylant aukštyn pragyyenimui, o ma
žėjant darbams, o žmogui nedirban
čiam pinigai gali greitai išsibaigti.

Neatidėliok diena iš dienos, bet 
pirk farmą tuojaus, pakol pigiai gali

gyvenimas, turtas ir

nešti tą sunkų jungą po 
nuolatos ragina greičiau 

Gana bijoti ir mislyti ar il- 
Gana kęsti skur-

DIDELIS BARGENAS — PAAU- 
kausiu už $9,500; 2 flatai, mūras, fur- 
nace šiluma, 30 pėdų lotas, kietme- 
džio baigimu ,moderlniŠkos konstruk
cijos, geroj vietoj, netoli Humboldt 
Park ir visi gatvekarių parankamai.. 
Neparduodu per agentą. 840 North 
Richmond St. Tel. Humboldt 1393.

WISCONSIN
Reikia paros apsukrių agentų ge

rai apsipažinuęių su Wisconsin val
stijos miestais. Darbas lengvas, ge
ras uždarbis. Kreipkitės ypatiškai 
ar laišku J. Martin, c-o Hansen Ma- 
nufacturing Co., 1167 Sellick Avė., 
Kenosha, Wis.

80 akru nuPfrkti ir gauti geras išlygas. Ne-

PARDAVIMUI bizniavo prapertė, 
paaukaujama už $25,000, 2 aukštų 
kampinis mūrinis namas už $22,- 
000. Krautuvė ir skiepas; 2 flatai; 
2 ofisai, garadžius, pečiaus ir fur- 
naso šiluma. luotas 101x150, 3471 
Elston Avė., Tel. Juniper 2829.

Antros lubos. 
■ 1 ■"! - "" 

DIDĖLI* BARGENAS
Naujas mūrinis dviejų aukštų 

kampinis namas, ^Jdzniava gatvė, 
4 krautuvės 5 pagyvenimai ir ga
radžius 4 automobiliams. Rendos 
$3,300 į 'metus. Vertas $35,000, 
specialiai už $27,000. Įmokėt rei
kia $8,000. likusius randomis .išmo
kėsi. Labai gera vieta biznieriui. 
W. Waishwęll, 813—23rd Avė., Mel- 
rose Park III.

PARDAVIMUI TIKRI BARGENAI!
2 pagyvenmų muro namas be

veik naujas, po 5 kanibarius su vė
liausiais paraftkumais; kaina $7,-. 
800, reikia įmokėti $2,000 likusius 
kaip romią. . >

Naujai pastatytas 2 pagyvenimu 
muro-namas po 6 kambarius: kais
tu vandeniu apšildomas, su va
liausiais parankamais. Kaina $ii,- 
600; puiki vieta —<$2,000 įmokėti, 
likusius kaip rendą.

5 kambarių, puikus namelis su 
visais parankumais. Kaina $o.zuu, 
mažti dalį įmokėti, likusius kaip

Taipgi, turime didelį pasirinkimą 
visokių lotų rezidencijų ir biznio 
su mažu įmokūiąnu. Ar leS«v.alt;^; 
nesinials išmokėjimais. Kreipkitės, 

’ J. N. ZEWERT 
4400 So. Kedzie Avė., 
prie pat Archer Avė.

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas, 4 ruimai, didelis antaukš- 
tis ir skiepas, elektros šviesa, gasas 
ir maudynė; lotas 30xlŽ5 lietuvių ap; 
gyventa vieta, tik vienas blokas iki 
karui Archer Avė. Bargenas uz 
cash, 4952 S. Tripp Avė*.

PARDAVIMUI NAMAS. IR LO- 
tas, labai gerame stovyje; gyvena 8 
šeimynos;; namas riešą gerą pelną. 
Parduosiu už $6,200.00. Vieta 
1902 Allfort St.. Kreipkitės pas 

CHAS. GROEBNfeR, 
1434 W. 18 St.

yra

PUIKUS VIENSĖDŽIO 15 KAM- 
barių namas; akmeninis budinkas su 
visokiais modemiškais įtaisymais; 10 
akru žemės su medžiais. Daržas ir 
šaltinėlis, geriausia vieta, Cook Coun- 
ty paliai vieškeli, 20 mylių ilgio.

Kreipkitės į Naujienų ofisą nume
riu 15.

PARSIDUODA FARMA
Pusė akro žemės, vištininkas dėl 

500 vištų tinkamai įrengtas, beveik 
naujas 4 kambarių namas, skiepas ir 
viršus. Galima parduoti ar išrenduo- 
ti. Atsišaukit:

FRANK TOSNER, 
5844 Archer Avė.

PARDAVIMUI DU IMAMAI. VIE- 
nas mūrinis 4 pagyvenimų, o apa
čioj saliunas su visais įrengimais. O 
kitas namas medinis 3 pagyvenimų ir 
krautuvė. Priežastis pardavimo — 
moteries liga, važiuoju Lietuvon.

549 W. 18 St,

PARDAVIMUI NAMAS\ JBRIGH- 
ton Park apielinkėj, įnešti reikia visai 
maža sumą, o likusius ant labai leng
vų išmokėjimų; į mainus priimsiu 
automobilių arba lotą. Pardavimo 
priežastis — turiu kelis namus. Sa
vininkas randasi ant Imo floro. 
S. Warpot, 2908 W. 38th PI.

PARDAVIMUI 2 LOTAI, VIE- 
nas prie šv. Kazimiero klioštoriaus, 
67th ir Maplewood Avė., antras 49 
Avė ir Ct. Cicero, III. Parduosiu 
pigiai. Priežastis — važiuoju į Lie
tuvą. Atsišaukite: 3422 So. Ix>wc 
Avė. Phone Boulevard 3868.

sibijok, jeigu daug pinigų neturi, nes 
lietuvių bendrovė tamistai pagelbės 
visukuom ir busi aprūpintas, taip Il
giai kaip ir turtingas.

Lietuvių bendrovė turi geriausias 
žemes dėl farmeriavimo, kurios ran
dasi labai gražiose vietose, prie mie
sto ant gerų kelių ir tarp daugelio 
gražių ežerų (Lake), prie kurių va
saros laiku privažiuoja daug svečių 
ant vakacijų. Vieta yra ne tik pa
ranki, bet ir linksma visiems patinka, 
kurie tik nuvažiuoja. Žemė labai ge
ra ant kurios viskas gerai auga. Per
kantiems žemę, kelionės išlaidos bus 
apmokamos.

Platesnių paaiškinimų, atsišaukite, 
ypatiškai, arba laišku, o mes prisiu
sime knygelę su paaiškinimais ir ma- 
pa veltui.
LIBERTY LAND & TNVESTMENT 

COMPANY,
So. Halsted St., Chicago, III.

STOGKAl-SEROS
PARDUODU 10 ŠERŲ “Pio

neer Fire Ins. Co. Parduosiu 
pigiai, nes išvažiuoju į Lietu
vą greitu laiku. Kreipkitės 
laišku: Naujienų ofisas 3210 S. 
Halsted No. 106.

MORTGEClAl -PASKOLOS

3301

LAIKAS BUDABOTI
Pirkite nuo mus lotą, o mes tamis

tai pabudavosime namą pagal Tamis
tos norą. Taip-gi ir pienai nieko ne
kaštuos. Nelauk ilgiau su budavoji- 
mu, nes jau daugiau neatpigs ilgai. 
Atpigo jau materijolas ir darbininkai, 
bet didesnis atpigimas ilgai nebus, 
nes kontraktai, yra daromi dėl me- 
džegos ir darbininkais ant ilgo laiko.

Budavok dabar ir gausi geras ren
čias. Kurie lauks atpigimo, tai Ta- 
mista per tą laiką jau turėsi išmo 
ketą namą. Mes visi žinome, kad 
žmonės negauna namų randavoti, dėl
to, kad namų yra permaŽai* Chica- 
gai ims nemažiau penki metai laiko 
prisivyti su budavojimu, kiek yra pa
silikus, nes per paskutinius keletą 
metų, visai mažai buvo budavota, o 
gyventojų skaitlius šimtais tūkstan
čių priaugo kas metai ir kas dien 
auga.

Dabar yra geriausias laikas pirkti 
lotai, pakol pigiai gali nupirkti. Lotų 
galima gauti dideliame pasirinkime, 
visose kolonijose: Ant Bridgeportu, 
Brighton Park. prie Marųuette 
Morgan Park ir kitose vietose, 
nos nuo $300 ir aukščiau ant 
lengvų išmokėjimų. Pirmiau 
kur kitur pirksite lota gaukite 
kainas, nes mes galime Tamistoms Į 
daug pftiigų sutaupyti. Už tai, kad. 
mer perkame šimtais lotų ant karto, ■ 
tni gauname už daug pigesnę kainą 
“Wholesale”. Tokiu budu ant kainų 
su mumis kiti negali susilyginti.

Atsišaukite platesnių paaiškinimu 
pas 
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY, 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6%

Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais.
kontraktus.

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

Perkame bondsus, notas ir

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.

Park, 
Kai- 
labai 
negu 

musų

MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO 

P-les E. Kazlauskaitės 
Lietuviška 

SIUVIMO IR KIRPIMO 
1 MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evelyn Academy of 
Gown Designing 

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

Chicago, III.

BARGENAI
Mūrinis naujas namas 5 ir 6 kam

bariai; furnice heat, sun parlor, va
nos, elektrikas — vėliausios mados 
įtaisymai. Turi būt parduotas į 3 
dienas labai pigiai. Pamatyk šitą 
namą.

3 flatų mūrinis naujas -namas po 5 
kambarius: elektriką, vanos, garad
žius ,2 lotai. Rendos $120 į mėnesį. 
Parsiduoda tik už $8,500.

Naujas mūrinis namas po 6 kamba
rius: elektra, vanos. Kaina $6,500; 
įmokėt $1,000.

Pardavimui bučemė su namu ir 
groseme geroje vietoje, geras biznis 
Parduosiu pigiai.

Naujas medinis namas 5 ir 6 kam
bariai: elektra, vanos, platus lotas; 
mainom ant lotų.

80 akrų farma su budinkais: gyvu
liais įr mašinerijoms; mainom ant 
miesto propertės.
UNITED LAND & INVESTMENT 

COMPANY,
4454 So. Westem Ąve., Chicago.

DIDELIS BARGENAS
2 pagyvenimų medinis namas, gara- 

džius ir 2 lotai. Kaina $2,700, ran
dasi prie Elizabeth St. netoli nuo 57 
gatvės, $1,000 įmokėti, likusius ant 
lengvų išmokėjimų.

2 lotai prie 33 gatvės tarpe Lowe ir 
Union 
džiaus.
ną.

Avės, gera vieta dėl gara- 
Parduosiu už numažintą kai-

J. A. BURKE, 
736 W. 35th St.

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

PARDUODU MŪRINĮ NAMĄ 2
PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS pagyvenimų po 6 kambarius su elek- 

2 pagyvenimų po 4 kambarius ,niedi- i maudynėmis ir skalbykla beiz- 
nis garadžius, 4 karams ir visi ra-' mantas, užpakalyje mūrinis namelis 
kandai. Viską parduosiu kartu pigiai kambarių. Kaina už abu $6,800 na- 
už $3.000. Savininkas į trumpą lai-; rn.as randasi 8206 Wallace St. Taip- 
ka apleidžia Suvienytas Valstijas. At- g’ turiu, pardavimui medinį namą 2 
sišaukit pas savininką. Jos. Kentra.j pagyvenimu 4 ir 5 kamb., elektra. 
819 W. 33rd St.

t. ,-------------- j 4 ir 5 kamb., elektra.
I atikStas beizmentas. parduosiu jį už 
Į 2209 dnl. Kreipkitės pas savininką. 

P A RDA VIMUI 10 KAMBARIU, St._________________ _
mūrinis namas $8,500. 5908 Groen St. | PARDAVIMUI 6 KAMBARIU RE- 
fumasu šildomas ..elektros šviesa, zidenHia, 2 lotai, elektra, maudv. 
kietmedžin trimingai ir grindys. Tin- nės, 2 karvės. 4 ožkns, vištų ir naukš- 
kantis didelei šeimynai arba (room- čiu. parsiduoda už $4.800. įmokėti

parduodu 1 tono troka Ali ing house), tuoj galima krkustytis. reikia $1,500. Randasi, labai gražioj 
. ’ . * . . ’ Meld- $1.000 ant 'rankos ir likusius pagal vietoj netoli šv. Kazimiero kliošto- j

žiam kreipktis^ pas savininką, 6012 S. sutarimą. Pamatykit savininką ant riaus. 64th ir Talman Avė. C. P. Su-
vietos. I romski & Co., 3346 So. Halsted St. 'Kedzie Avė. Tel. Republic 3733.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chfcagoj

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

Musų sistema yra geriausia. čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų- Išmokinant? 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.
PRIVATĖS’ AUTOMOBILIŲ

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

ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliikos ir Metuviikoa 

kalbą, aritmetikos, knygredystls, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikių!* 
ekonomijos, pilietystis, dailiaraiye- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po platų. Vakarais nuo <! 
iki 10 valandai.
8106 SO. HALSTED CHTCAGG.

LEVESKIO MOKYKLA
Mokina Lietuvių ir Anglų kalbu; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 

moklųa lietuvių gramatikos. 
8454 So. Halsted gatr.

arti 85tos gat.

v.p.p. moki




