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Anglijos geležinkeliečiai ir tran
sporto darbininkai streikuos
Valdžia šaukia kariuomenes rezervus
Turkai vėl puola graikus

Anglijos geležinkeliečiai ir
transporto darbinikai
nutarė streikuot. i

Turkai vėl puola ant
graiky.

I,

Pirmas Lietuvių Die nraštis Amerikoje

under the Act of March 3, 1879.

huii
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Skerdykly darbininky
vadas sumuštas.

130 žuvo susirėmime už
tikėjimą.

CHICAGO. — Vakar dieną
prie 35 ir Ashland Avė. galbūt
mirtinai tapo sumuštas Stan
ley Rokosz,
50 m., 3308 S.
Morgan St., biznio agentas lokalo 554 ir buvęs prezidentas
skerdyklų darbininkų distrikto tarybos No. 9, mėsos kirtė
jų ir pjaustytojų unijos. Užpolikas privažiavo prie jo taksikabu ir iššokęs iš automobiliaus kelis sykius uždavė jam
į galvų bolių lazda. Kada Ro
kosz sukrito, mušeika įšoko į
automobilių ir juo pabėgo.
Rokoszą nugabenta į ligonbutį, bet nesitikima,
kad jis
gyvens, nes galvos kiaušas yra
sutrupintas. Jis yra be sąmo
nės.
Rokosz užėmė taryboje vietą
Jono Kukulskio, kada tasis ta
po užmuštas pereitais metais
prie savo namų. Manoma, kad
ir šis užpuolimas ant Rokosz
turi bendro su Kikulskio už
mušimu.
Sakoma, kad Rokoszui jau
daug sykių buvę prigrąsinta
mirtimi, todėl jis ir pasitrau
kęs iš tarybos prezidentystės
pereitą sausio mėn.
Kaip užmušimas Kikulskio,
taip šis užpuolimas ant Ro
kosz tapo padaryti tuo laiku,
kada tari) unijos ir skerdyklų
savininkų eina ginčai už algas
ir darbo sąlygas. Ir veikiausia,
kad abu tie puolimai ant dar
bininkų vadų yra padaryti vei
kiančių unijose privatinių šhipų-mušeikų.

LONDONAS, bal. 7. — Indi
jos raštinė viešai paskelbė ra
portą, kad mušis Nankana, In
dijoj, kuriame žuvo 130 žmo
nių užmuštais, ištiko tarp dvie
jų frakcijų sikhų. Senieji si*
khai, daugiausia vedėjai dide
lių ir pelningų dvarų ir globė
jai turtingų šventviečių, tikri
no, kad kol eina religines pa
reigas, jie turi valdyti dvarus
ir tik vieni semti iš jų naudą.
.Reformininkai gi tvirtino, kad
dvarai priklauso bendruome
nei ir kad jų pelnas turi eiti
to tikėjimo žmonėms. Refor
mininkai pagalioos užpuolė ant
niekurių šventviečių ir jų ku
nigus, tų dvarų valdytojus iš
vijo. Tada senieji sikhai susi
būrė ir užpuolė ant Nankana
šverrtav'ietės. šitame susirėmi
me ir žuvo tiek daug žmonių.
Smulkmenų susirėmimo neži
noma, bet senieji sikhai ir jų
kunigai, mahantai, sako, kad
jie laimėjo mūšį.

Isnik, į pietvakarius nuo is- True translation filed with the postat Chicago,. III., April 9, 1921
mid, netoli Marmoros jurų, master
as required by the ąct of Oct. 6, 1917
tapo paimtas turkų naciona
listų, sako oficialinis paskelbi
mas. Gynusieji miestų graikai
Nori apmainyti auksą ir bran- Kikulskio įpėdinis galbūt mir Dvi indų frakcijos susikovė už
pabėgo, palikdami daug me
tinai sužeistas mušeikos.
turtingas šventvietes.
gmenis ant Amerikos mašinų,
džiagos ir belaisvių.

Ministerinis krizis
Vengrijoje.

Parlamentas paleistas iki pre-

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., April 9, 1921 m ienas nepasitars su regentu.
as required by the act of Oct. 6, 1917
Reikalauja ištirti Karolio

Rusja turi brangmeny
pirklybai.

sako

bolševikų pirklybos
delegatas..

Sovietų
RYMAS, bal. 8.
Rusija nori tuoj piikti iŠ Jung
tinių Valstijų už daugelį miBUDAPEŠTAS,
bal. 8. — lionų dolerių prekių, mokėdaVengrijos nacionalinis seimas , ma už jas auksu,
brangiais
savo
užuojauta
angliaka
tapo
uždarytas iki' regentas
Nebenorjs važiuoti ir kariauti Į Hortliy ir premjeras Paul Tc- akmenimis ir platinu. Labiau
siams.
Valdžia, kaip matyt, yra nu- prieš bolševikus. Bolševikai pa loky nepasitars apie ministeri- sia pageidaujamomis prekėmis
yra mašinos, garvežiai, ūkio
sisprendusi nenusilenkti darbi
nį krizį, kuris lųlo iš priežas padargai, elektros reikmenis ir
ėmė Erivan.
ninkams ir griebtis kad ir aš
ties ex-karaliaus Karolio sugrį dinamo mašinos.
triausių priemonių,
kad tik
KONSTANTINOPOLIS, bal. žimo į Vengriją,
Sovietų valdžia sutinka su
kaip nors darbininkų streiką 8.— Bolševikai paėmė Erivan,
Seimo posėdyj ketverge ta teikti elektros apšvietimo mo
Generalinis jų streikas prasi sulaužius. Ji deklamuoja apie Kaukaze, ant senojo Rusijos- po perskaityta pficialinė nota
kompani,šaliai
dės utarninke. Valdžia šaukia* gręsiančių
nelaimę ir rpm«kijos rubežiaus.
' nuo premjero. oje premjeras nopolį Amerikos
norinčioms
pastatyti
si kariuomenės ir savanorių, esančiai tvarkai pavojų,
bet Į Odessa ir visa apygarda per sako, kad skaito valdžios tvir- joms,
.
elektros dirbtuves miestuose.
kad jie sulaužytų streiką.
kartu su visu atkaklumu gina 50 niy|jų aplinkui miestą, te-. tunią esant pavojuje, delei niekasyklų savininkų interesus. &aus tapO paliuosuota nuo bol-. kurių įpinisterių ryšių su da- Ji taipjau darytų koncesijų ka
LONDONAS, bal. 8. — Ang Lloyd George ypač šėlsta kam. §evjklt Dabar ta apygarda yra . bui tiniais nuotikiais. Jis todėl syklose ir miestuose. Taip pa
padėtyj, angliakasiai atsisako leisti dirblija atsidūrė tokioj
vaidžios — viešpatauja taip turįs duoti paisiulymų apie val- reiškė Vorovski, Rusijos pirklybinis delegatas Italijoje.
kad gali bilc valandų kilti re ti pumpuotojams, nes esą dau vadinamoji rami anarchija.
džią regentui ir todėl turįs pra“Mes labai pageidautumėm
voliucija. Valdžia tai supranta gelį kasyklų
pradedama už
Sakoma, kad franeuzai no- syti seimą uždaryti iki regenir ji rengiasi, kad galima ją tvenkti ir pridaryta joms di rėjo pasiųsti į Odessą Vramge- tas nebus padaręs savo nuos- duoti koncesijas Siberijoje, ka
dangi šalis ten yra menkai ap
butų paskandinti kraujuje.
delių nuostolių.
lio kareivius, ‘bet V vangelis tam prendžio.
Kilus geležinkeliečių ir tran pasipriešino. Kalbama net, kad
Patariamas .premiero Lloyd
Seimas tuojaus išpildė tų gyventa,” sakė Vorovski, “bet
šiaurinėj
Rusijoj yra pilna
George, karalius
Jurgis jau sporto darbininkų streikui, prie Vrangelis
galbūt
panauods prašymą.
yra prirengęs kariškąją prok jų gali dar prisidėti daugybės prievartą, kad neleidus jo ka
Šio miesto laikraščiai
jau miškų, kuriuos galima ekspor
tuoti apskritus metus per Murlamaciją, paseklbiančią šalį e- kitų darbininkų ir visoje šaly reivius į ten gabenti.
paskelbė manifestą, kurį, su
padėtis,
sant bėdoj ir pašaukiančių prie je pasidaryti tokia
valdžios leidimu, išleido Karo
“Sovietų Rusija šiandie ma
kad
dabartinė
valdžia
galės
jos
ginklo kariuomenės ir laivyne
PANAMA ATMETĖ AMERI lis prieš apleidžiant šalį.
eksportuoti į
rezervus ir orines spėkas, taip neatlaikyti ir turės pasitraukti.
Ūkininkų grupė seime parei žai ką turi
KOS PASIŪLYMĄ.
jau atsišaukiančių visus pilie To Lloyd George labiausia bi
kalavo ištirti visas aplinkybes, Jungt. Valstijas, taip kad pirklyba turi būti aprubežiuota, bet
čius
stoti
savanoriais
j josi ir todėl daromi yra visi
PANAMA, bal. 7. — Užru surištas su sugrįžimu Karokad bežinių reikalų ministerijos at liaus. Buvo įnešta rezoliucija, ji gali pasiūlyti brangių meta
skubaus
reikalo
kariuo kariniai prisirengimai,
lų, daugiausia platino, ir alie
menę, organizuojamų
trims nors pagelba kariuomenės nu- sakymas į paskiausią
Jungt. kad tų incidentą skaityti už
jaus iš Kaukazo. Batumas da
mėnesiams, kurios pareiga bus veikus darbininkus.
Valstijų sekretoriaus Hughes baigtu, bet ji tapo atmesta.
Anglijos valdžiai tad atėjo notą, dar kartą pakartojantis Karolio
pildyti policijos ir konstabelių
priešininkai turėjo bar yra bolševikų rankose. Mes
taisome pervadas
iš Baku į
priedermes. Premjeras taipjau rusti valanda.
Panamos
atsisakymą priimti apie jį savo agentus ir jie žino
Ratuinų ir neužilgo galėsime
rengiasi pašaukti
savanorius
Baltojo
Namo nuosprendį, kas turėjo ryšių su Karoliu ir
patiekti didelėj skalėj aliejaus
dirbti prie transporto ir gele
su todėl jie reikalauja, kad tie
True translatton filed with the post- kaipo pamatų taryboms
žinkelių. Karaliaus proklama rtastė? at CMcatfd, TTT., April 1921 Uosta Rica apie rubežitfs, tapo žmonės butų nubausti
kaipo .Jungt. Valstijoms?’
“Kokia yra galimybe,
kad
cija bus svarstoma parlamen as reqaired by the act of Oct. 6, 1917 vienbalsiai
šiandie užigirtas šalies išdavikai. Jie kaltina,
te panedėlyje.
kad ir valdžia nieko neveikė sovietų valdžia pripažintų caro
Panamos seime.
valdžios užtrauktąsias skolas?”
prieš
ex-karalių,
nes
leido
jam
Seimas
pareiškė,
kad
nežiū

Tuo pačiu laiku geležinkelie
paklausta Vorovskio.
Steinamangere
•
laikyti
visą
rint
kokios
nė
butų
pasekmės,
čiai ir transporto darbininkai
“Aš manau, kad jokios,” at
jis yra pasirengęs išlaikyti te- dvarą ir dalintis titulus. Taipjau
nutarė
paskelbti generalinį
sakė jis.
ritorialę čiclybę. Tikimąsi, kad su nuožvalga žiūrima į rolę
streikų, kad pagelbėjus anglia
“Ar jus pradėjote pirklybines
kasiams. Jie paved*? savo pil Visa graikų armija yra pavoju atsakymas bus pasiųstas į Wa- vyskupo Mikės, kuris dar per tarybas su Italija?” vėl pak
kalėdas pamoksle pranašavo,
domą jai tarybai paskelbti strei je. Graikų padėtis yra bloga. shingtoną ryto.
lausta jo.
Pirmas siuntinis ginklų ir kad : ex-karalius sugrįš apie
kų. kada matys reikalų ir jei
“Dar ne,” atsake jis. “Mes
Velykas.
$
PARYŽIUS,
bal.
18.
—
Pa

amunicijos,
užsakytų
laike
kijo reikalaus angliakasiai. Po
negalėjome gauti vietos, o agi
pasitarimui su angliakasiais, J. sak Franci jos užrubežinių rei virčių su Costa Rica, jau pa
tacija prieš mus neleido Ita
Thomas, geležinkeliečių vado kalų ministerijos gautų žinių, siekė Panamą.
True translation filed with the post- lijos valdžiai daryti ką-nors
Turkijos
nacionalistai
atnauji

master at Chicago, III., April 9, 1921 atvirai.
vas, paskelbė, kad geležinkelie
Užrubežinių reikalų
as required by the act of Oct. 6. 1917
čių ir transporto
darbininkų no savo puolimų ant graikų
DR. SUN YAT ŠEN CHINIJOS SVARSTO BALKANŲ UNIJĄ. ministeris grafas Sforza priė
streikas bus paskelbtas utarnin Brusa sektore, Mažojoj Azijoj.
mė mane privatiniai ir atsipra
PREZIDENTU.
Matomas
čia
susirūpinimas
ke, jei iki to laiko valdžia ne
šė už egzaminavimą musų ba
Graikijos
SOFIJA, bal. 8. — Albani gažo mums atvykstant.
pradės tarybų su' angliakasiais. už saugumų visų
Vy
HONOLULU, bal. 7. — Vie jos delegacija Bielgrade svars
ekspedicinių spėkų.
pagrindai susitarimui
Premieras Lloyd George dar
Aplankytasis graikų pralai tos chiniečių laikraštis gavo iš to su serbais apie įkūrimą Ju- riausi
sykį bandė
atsikreipti prie mėjimas yra daug didesnis, ne Cantono žinią, kad esantis Can- go Slavijos-Albanijos sąjungos. jau tapo,, nustatyti Londone.”
“Ar jus galite daug ekspor
angliakasių ir kvietė juos į ta gu išpradžių manyta, spren tone Chinijos parlamentas iš Nesenai čia buvo laikoma di
rybas su kasyklų savininkais, džiant iš vėliausių žinių. Sako rinko Dr. Sun Yat Šeri Chini delis susirinkimais, surengtas tuoti į Italiją?”
“Taip. Italijos marketas nė
bet angliakasiai atsisakė, da- ma, kad 6,000 sužeistų graikų jos respublikos prezidentu. Dr. slavų ir kitų kultūrinių drau
dangi pakvietime buvo nužy yra Brussa ligonbučiuose,
Sun. Yat Šen buvo Chinijos gijų, kuriame jugo slavai kal ra didelis. Mes galime ką-nors
Jungt. Valstijoms
mėta sųlyga, kad bus svarsto
laikinasis prezidentas, kada ta bėjo už tą pieną, nurodydami, pasiūlyti.
ma apie kasyklų , saugumą. Saukiasi Amerikos pagelbos. monarchija tapo
paversta į kad tam dabar yra patogus mes siūlome daugiausia mar
kelę išdirbiniams.”
Angliakasiai gi nori pradėti ta
ATHENAI, bal. 8— Sužeis respublikų.
laikas.
rybas nesurištomis rankomis ir tieji graikai atvyksta tokiame
[Jis nebus prezidentu visos
Bulgarija jau senai nori su ITALAI AREŠTUOJA RUSUS.
be jokių iš kalno pastatytą są- dideliame skaičiuje iš Smyr- Chinijos, o tik pietinės jos da
sitarti su Jugo-Slavija.
na ir Brusa frontų, kad ligon- lies, kuri nepripažįsta Pekino
Susirinkime priimta rezoliu
Trilypė sąjunga turi sekamai bučiai negali jų apžiūrėti.
RYMAS, bal. 8. — Ligurijos
valdžios ir, kaip matyt, ren
cijos,
kad
abiejų
šalių
intere

narių: angliakasių federacija
2,000 sužeistųjų atvyko į giasi galutinai nuo šiaurinės sai diktuoja artimesnę abiejų apygardoj, arti Genoa, polici
800,000 narių, geležinkeliečių Piraeus ketverge,
ja išblaškė organizacijų rusų,
bet jiems Chinijos atsisakyti].
šalių
ekonominę,
kultuirnę
ir
unija 300,000 ir transporto dar nėra vietos ligonbučiuose.
lenkų ir vengrų bolševikų, ku
politinę
uniją,
prie
demokrati

bininkų unija 250,000 narių.
rie veikė išvien su
Italijos
UŽPUOLA SOCIALISTUS.
Karalienė Sofija atsišaukė į
nės
federacijos,
užtikrinančios
Tos sąjungos streikas
palies Amerikos Raudonąjį 4 Kryžių
anarchistais, kad sukėlus Italikiekvienai
tautai
pilną
lokalę
mažiausia 5,000,000 darbininkų Paryžiuje prašydama slaugyto
Iš
joje revoliuciją. Daugiau
LONDONAS, bal. 8.
nepriklausomybę.
ir sustabdys šalyje visą judėji jų ir 4 klesos daktarų tapo pa Rymo prąnešaftia, kad kefcver100 rusų ir lenkų tapo arešPremjeras
Stambuliski
prita

mą, kadangi sustabdys ne tik šauktos tarnybon.
tuota. Pas juos esą rasta daug
go naktį kraštutinieji tautinin
ria
Jugo
Slavijos
ir
Bulgarijos
geležinkelius, bet taipjau gatpinigų ir kompromituojančių
kai Padvoje sudegino darbinin
sąjungai.
Bet
tokios
sąjungos
Turkai
paėmė
Išnik.
vekarius, omnibusus, laivus ir
dokumentų.
kų tarybos raštinę.
pasisekimas
priklauso
daugiau

abelnai visas šalies susisiekimo
Socialistai tuojaus paskelbė
ANGORA, bal. 8.— Turkijos
Bielgrado
politikų
priemones. Transporto darbi nacionalistų spėkų komanduo- generalinį streiką ir surengė sia nuo
Anglija geria.
nuosprendžio.
ninkai prižadėjo, kad jie aprū tojas Erzerųme, Kiazim Kąra demonstraciją, esą tikslu su
pins Londonu maistu.
WASHINGTON, bal. 7. —
Bekir atvyko į čia vesdamas deginti vieną tautininkų kliuPINIGŲKUBSAS.
Londono
elektros ir gaso kavalerijos divizijų, po paste bą. Demonstracija susitiko su
Sulig pirklybos departamento
Vakar,
bal.
8
d.,
užsienio
pinidarbininkai irgi rengiasi pas bėtino maršavimo per Armė tautininkų paroda, įvyko susi S kaina, perkant jų ne mažlaū kaip gautomis žiniomis, Anglija pe
kelbti streiką,
kad išreiškus niją. Jis tapo pašauktas į va rėmimas, kuriame 1 žmogus
25,000 dolerių, batikų buvo skai reitais metais pragėrė $400,toma
Amerikos pingais šiaip:
000,000 daugiau, negu 1919 m.
karinį frontų nacionalistų val liko užmuštas ir daug sužeista.
Anglijos 1 svaras ......
.. $3.92
džios, kada graikai
pradėjo
Austrijos 100 kronų ..
$0.27% Ji pereitais metais svaigalams
SOCIALDEMOKRATAS.
Belgijos
100
kronų
už
..
$7.45 išleido $2,285,050, o 1919 m.
savo
ofensivų į rytus
nuo 124 UŽMUŠTI AUTOMOBILIŲ
Danijos
100
kronų
....
$18-18
Musų draugų laikraštis Iš
$2.60}$1,878,469,000. Nors ir padidė
Smyrnos ir Brusa.
Finų 100 markių .....
Kauno. Kiekvienas darbininkas
Francijos 100 frankų
$7.08 jo svaigalų vartojimas, bet jų
CHICAGO.— Nuo naujų me
Kiažim buvo pasitiktas mies
Italijos 100 lirų ......
.. $4.37
prtvalMų j| perskaityti. Num.
24 mioš.
te didžausiu entuziazmu ir jam tų iki kovo 31 d. Cook pavie
Lietuvos 100 auksinų
.. $1)65 visgi sunaudojama
Jau af^jo Socialdemokrato 1, mėtyta gėlės gatvėse. Jis sako, te automobiliai
Lenkų 100 markių ...
.. $0.14 mažiau, negu prieš karą.
užmušė 124
■
Norvegų
100
kronų
.
$16.12
2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 numeriai.
kad nėra reikalo bijotis bolše žmones, arba 52 daugiau, negu
Olandų 100 guldSnų
$34.62
šveicarų
100
kronų
•,
$17.35
tuo
pačiu
laiku
pereitais
mevikų
puolimo
ant
šiaurinės
Ma

Gaunamas Naujienų ofise.
Skaitykite ir Platinkite
Švedų 100 kronų ...
$23.63
tais.
žosios Azijos.
Vokiečių 100 markių
NAUJIENAS
$1.65
)7
*........-I—

II

Chicago/llL, Subata, Balandžio (Aprftj 9 d., 1921
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1739 South Halsted Street* Chicago, Illinois
Pirmas Lietuvių Die nra štiš Amerikoje

—“.................................................

Vrangels atsisakąs
kariauti.

sugrĮžimą.

True translation filed with the postmaster at Chicago, III., April 9, 1921
as required by the act of Oct. 6, 1917

NAUJAS PAVOJUS VLA
DIVOSTOKUI.
Japonai nugiklavo miliciją, o
juodašimčiai renkasi už
miesto.

TOKJO, bal. 8. — “Mes ga
vome žinių iš Vladivostoko,
sulig kurių Japonijos karcivią;
daro /eiktflingų
žingsnių tik
palaikymui tvarkos,” pasakė
užrubežinių reikalų vice-minisPALEIS PARLAMENTĄ.
teris Hanibara. “Niekas nero
do, kad jie darytų kitokių
LONDONAS, bal. 7. — Iš žingsnių. Vėliausios žinios sa
Rymo šiandie pranešama, kad ko, kad sukilimas ten tapo nu

Italijos .premieras Giolitti gal malšintas.”
būt paleis parlamentą ir pas
Vladivostoko milicija, po iš

kirs naujus rinkimus gegužio
15 d. Jis .esą tikisi, kad nau
juose rinkimuose daugiau vietų
laimės liberalai, o mažiau so
cialistai ir klerikalai.

4 ŽMONĖS UŽMUŠTI.
SOMERSET, Ky., bal. 6. —
4 žmonės liko užmušti ir 30
sužeista
susidaužius šiandie
ties New River, Tenn. South
ern geležinkelio traukiniui.

vaikymui
Kapell-Semionovo
bandų, tapo nuginkluota japo
nų, kurie daboja miestą. Kiti
reakcionieriai renkasi kaimuo
se, kur japonai draudžia mili
cijai veikti.
Sukilimas ištiko laike tary
bų tarp Japonijos ir Rusų val
džių apie Rusų protestą. Kad
japonų kareiviai užėmė neut
ralius zonus palei geležinkelius.
Japonai tvirtino, kad tas už
draudimas paliečia vien tik ru
sus, o ne Japonijos kareivius.

Auksinai neužilgo
pabrangsię.
Yra laukiama, kad Vokietijos markės, o
kartu ir Lietuvos auksinai, turėsią pakilti kaino
je bėgyje pusantro mėnesio, ir kad ju kaina bu
sianti augsčiausia
to, kaip Amerikos valdžia
paskelbs taiką su Vokietija.
Visiems, kas tik siunčia pinigus Lietuvon,
vertėtų pasiskubinti su pinigų siuntimu ar išsimainymu.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiama pinigai greičiaus pasieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

—

Kas dedasi
Lietuvoj.

.JĮJ...1

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

Svetainė atsidarys 6 vai. vak. Pradžia nuo 7 v. vak.

ko tautos vėliavų, pasakydamas !
atatinkamų kalbų. Kariuome
nes dalis peržengė. zonos sienų
su dainomis ir muzika. Prie
Palangos įvyko nepaprastai ši rdingas ir gražus Palangos
ventojų sutikimas musų ka
riuomenės ir vyriausybės ti tstovų,’kurie žengė tarp ligiauęių žaliumynų gjrlendų ir bu
vo apibarstomi gėlėmis. Baž
nyčiose įvyko trumpos pa mal
dos.
ią ir šventorius
tikrai skendo žaliumynuose. Iš
bažnyčios iškilminga eisena vi
si nuvyko ant Birutės Kalno.
Po pamaldų Birutės koplytėt

Inžanga tik 75c. ypatai.
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I Puikus Koncertas ir Dalius
t

įvyks

Nedėlioj’, Balandžio-April 10 d,, 1921
Mildos Svetainėje ant 2 ir 3 luby,
po No. 3138 So. Halsted St.

Pradžia 6 vai. vak., ir tęsis iki vėlumai nakties.
—

-

-

-- -

-

—

—
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Dainuos Jaunos Birutės Choras vadovaujant p-lei S. Staniuliutei.
Griežš puiki muzika lietuviškus ir angliškus šokius.
Inžanga 35c. ypatai.
Kviečia KOMITETAS.

NEPAPRASTA

RavizoriuS

'

..J

Subata, Balandžio
9 d., 1921
...............■ —
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vedėjai
Buvę A- Petratb ir S. L. Fabiopąs

Siyntimąs pinigų, laiva
kortes, pašportai ir tt.
NOTARIJUŠAS
Real Estate, Paskolos,
Insulinai ir tt.
809 W. 35th S’t., Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar.’Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 8 po pietų.

C.S.P.S. (Schopl) svet., ant 48 ir S. Honore st
Pradžia 7:30 vai. vak.

Gerbiamieji: Visi esate kviečiami atsilankyti ant šio puikaus
perstatymo ir’ prisijuokti lig sočiai. Nes Ravizorius yra vienas iš
juokingiausių ir puikiausių komedijų Lietuvių Scenoje.
Taipgi T. K. L. prie to jau senai rengiasi.
Todėl atsilankiusieji busite pilnai užganėdinti.
Po teatro bus šokiai.
Kviečia visus T. K. LIEJU VA.

Penkių veiksmų juokinga Komedija
— Rengia —

Teatrališkas Kliubas Lietuva

relilka per raudonumo, kardtl, per pusllukles, prakaitavimo, oką bloglaus, per ne
paliaujamo nležiojimo, smolklmo ir degi
mo.. Ligonis yra priverstas kasyti apimtas
dalis kūno, o tas tik padara blogiuus. Nekontėklto tuos kankinimus. Pasinaudokite

Severa’s

ESKO
(pirmiau Severo Odos Mostis) ta apsaugoJąti mostį dėl odos niežu ir veikiai pasiek
site geidinga pašalpa- Tūkstančiais žmo
nių, kuri vartoji ta mostĮ dėl yvairiu odos
niežą, yra visai užganėdinti. Jie rada Jos
giara pašokiną — ta pat Ir jus atrasti.
Pardavinieta visose gerose aptlekose.
Prekė 50 centai.

W. F. SEVLRA CO.
CEDAR RAP1DS, IOWA

PROGA

29 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6890
Vak.: 812 W. 33rd
Chicago
• Tel. Yards 4681.

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

“Gyvenimo Verpete

$100 VICTORY BONDSAL

Penkių Veiksmų Drama iš Amerikos Lietuvių Gyvenimo.

— Rengia —

L. S. M. RATELIS

S

Nedėlioj, Balandžio 10, ’21

Duodame dolerį ant dole
rio už Victory Bondsus.
Klauskit P. M. Kaičio.
LIBERTY LAND &
INVESTMĖNT CO.,
3301 So. Halsted Street,
Chicago, 111.
Tel.: Boulevard 6775
lllllllllllllllllllllllllllllllllllili
n-

158 E. lOTta ir Indiana Avenue.
Dui’ys atsidarys 5:30 vai. vak.
IVfdžia 6:30 valandą vakaro.
Inžanga 75c. ir 50c. Po pertsatymui šokiai.
Gi
Šis veikalas statomas pirmu sykiu Rosoland'e. Veikalas perstata Amerikos LieTodėl kviečiame visus atsilankyti ant šio
tuvių gyvenimą ir yra labai užimantis.
Kviečia visus, L. S. M. RATELIS.
vakaro.
Atsilankydami ncsltėluoklte, nes lošimas prasidės paskirtu laiku.
- PASARGA:

Ir

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

*
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Chas. Strumil Svetainėj
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Ruatta & Serenelli

Didelis Kepurinis Su Dovanomis Balius

817 Blue Island Avė.

Rengia Draugystė Šventos Petronėlės
Įvyks Nedėlioję, Balandžio 17-tą dieną, 1921
Liberty Svetainėje, kampas Union Avė., ir 30-ta gatvė

A.SHUSHO
AKUŠERKA

Inžanga 35c.

Pradžia 6 vai. vąk.

Kviečiame publiką skaitlingai atsilankyti, nes vakaras bus labai linksmas, o priegtani, galima ir
dovaną laimėt.
T
Kviečia KOMITETAS.

Tel. Austin 737

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 lubos
Chicago, Illinois.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoju

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 vai.
valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

_ _

Gyvenimas yra
tuščias, kada pranyksta regėjimas.
*>
Mes vartojam
pagerintą
Ophthalmometer. Ypatinga doma atKreipiame į vai
kus. Vai.: nu<į 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4649 S. Ashland Avė. kamp. 47 SL
Teleplione Yards 4317
Boulevard 6437
■••it—įa.

T. Pullman 5432

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.
Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedčldienius.

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

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kamp. Marshfield av.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospcct 1157
jau.

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTU

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Moteriškų, Vyriškų,
■ DR. G. M. GLASER S Specialistas
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Praktikuoja 29 metai
j Ofisas: 3354 So. Halsted S’t. Chicago.
Telephone Drover 9693
! !
Ofisas:
.
Valandos:
10—11 ryto; 2—3 po pietį
; 3149 S. Morgan St., kertė 32 St. h
7
—
8
vak.
Nedėliomis 10—12 dieną.
‘ J
Chicago, Illinois.
n
1 ,
SPECIALISTAS:
■
Moteriškų ir Vyriškų
'
■ t
Taipgi Chroniškų Ligų.
'
' '
OFISO VALANDOS:
2 Nuo 10 ryto iki 8 po pietų, 6—8 ■
H vakare. Nedėliomis nuo 9—2 ■
po piet.
!
1900 So. Halsted St.
Telephone Yards 687
1
Tel. Canal 2118
............. ; — ■
........ :
<■ ' . .ygjįfr...... t
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Canal 257
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Naktinis Tel. Canal 2118
Tel. Prospcct 346o

Ofiso Tel. ‘McKinley 76

DR. I. H. GINDICH
DENTISTAS
Mos savo darbą gvšrantuojame
Kalbame visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kedzie Avc., Chicago, III.
Arti 38th Street.

DR. YUSKA

B

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,
Dirbtuves atstovai.

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės.
Musų dirbtuvės prisakė mums parduoti musų visą sandėlį
Augštos Rųšies Victrolas Tiesiok Publikai už bilę kainą, kad išpur
davus musų visuotiną sandėlį.
Štai yra stebėtina proga nusipirkti Augštos Rūšies Gvarantuotą Victrolą už mažiau negu dirbtuvėj prekiuoja.
Delko mokėt augŠtas kainas arba pirkti nuo taip vadinamų
“Starage Houses”, kuomet jus galit pirkti Tiesiai nuo musų tikrai
naują Victrolą gvarantuolą ant dešimt metų, vertą krautuvėj $200
tiktai už $35.00 pridedant rekordus dovanai ir adatėles, ir atsimin
kite, jus galite pasirinkti iš'100 mašinų.
Nepraleiskite šios stebėtinos progos, apsimokės jums ateiti,
nepaisant kur gyvenat.
Mes taipjau turime po ranka apie 2-0 augštos rūšies tikros
skuros parlor setų, kuriuos mums dirbtuvė prisakė’parduot už bile
kainą, kad tik juos išbaigus, čia yra tikrai proga gyvenimo ir
mes patariame nepraleisti tai.
Mes pristatome dovanai kur tik nori ii4 taipjau pasiunčiamo

C. O. D. Mes laikome atdarą kasdieną iki devynių vakaro, nedčliomis rfuo 10 ryto iki 4 po pietų. Mes imame Liberty Banda.
$8.00 verčios rekordų ekstra dovanai kiekvienam, kuris atsP

Tiktai

«35

neS žį popietį.

:_____________________________________________ _ _

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

JOSEPH C. SOBOL '

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 22
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris. .
Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1835 W.
18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal
8110 arba 357
DR. P. Z. ZALATORIS
Telephonai:
Naktimis: Drexel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
t 950 - Di
Djover 4136
Valandos:
10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
GYVENIMAS:------3412Jalsted
S. 14_______
St.
piet. 6 iki 9 vakare.
VAL.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.
Nedėliomis
nuo 9 iki 12 ryto.
--------------- --------------------- ---------- /
1821 S. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.
PENTUOJU IR PPPJERUOJU
Pirmos klesos darbą gvarantudju.
Visos popieros u$ 50% numušimą.
TeL Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v.
Sam polius parodysime jūsų na
Tel. Oak Purk 8423
muose ir apkainavimą suteikiame
Res. 615 So. Humpherey Avc.,
veltui.
DR, AB1GAIL TRAXLER
Fhysiciąn and Surgeon
Pašaukit
Specialistė moterų ir vaikų ligų.

$200.00 Viktrola tiktai $35.00.
(Įvarant uotą dešimčiai metų, dovanai 26 rekordai 300 adatėlių.
Deimantinė adatėle.

Tiktai

■■■■■

Balius 1

DR. M. HEĘZMAN

LABA!

■'

Nedėlioj, Balandžiq (April) lOtą d., 1921

Rengia

Vyskupo Valančausko Pašelpinė Draugystė

n

Puikus Teatras ir Balius

Iškilmės prie Palangos
atsiėmimo.

....—,

..Į—.'''U

šis Maskaradų Balius bus vienas {žymiausių, nes yra skiriamos augštų kainų do
vanos, kurios bus duodamos grupėms ir pavieniams.
Minėtos dovanos bus įvairus
rankų darbo daiktais ir pinigais — ABELNAI $500.00 VERTĖJTodėl mes drąsiai kviečiame gerbiamą Chicagos lietuvių visuomenę dalyvauti viršminėtame Maskaradų baliuje, o mes iškalno užtikriname, kad linkimu vakaru ir do
vanomis visi busite pilnai užgnėdinti.Širdingai kviečia visus Rengimo KOMITETAS

Rengia L. M. P. S. 29 kuopa,
Nedėlioj, 10 d. Balandžio-April, 1921 ir.
Meldažio Svet., 2242 W. 23rd PI.

bos: Seimo atstovo Staugaičio,
DUODAME LIETUVIAMS
Vidaus Reikalų Ministerio,’ Sie
nos Komisijos nario Ant. Sme
ŽINOTI.
tonos, Krašto Apsaugos Ministerio Žuko ir Klaipėdos atsto*
v•
• K
vo. Palangiečių vardu svei
Kad Lietuvių Tautos Katali
kino Kunigas Kasparavičius. kų Bažnyčios buvusiame susirin
Ant Birutės kalno tapo iškelta kime balandžio 4 d., 1921, Baž
[Paštu per Lietuvos Informacijų
Biurą Wa.> hįngtone].
Valstybes (“vėliava. 31 gaubi- nytinėje svetainėje, tapo išrink
WASHINGTONAS, bal. 2.— cų šuyis pagerbė iškilmes. Lie ta valdyba ir trosčiai įgalioti •
Balandžio 2 dienų gauta iš tuvaitės Įteikė valdžios atsto- pirkimui bažnyčios. Pirkimas J
Kauno “Eltos” kablegramas.
užsibaigs šių savaitę. Bažnyčios*
Čion plačiai aprašoma, prie ko buvo pakilęs. Kalbose buvo nuosavybė liekasi lietuvių. Tai
kių iškilmių visas Palangos pa nuoširdus jausmai. Pakalnės
pirmas žingsnis lietuvių istori
jūris tapo kovo 31 dienų per aikštėje išsirikiavo kariuomenė joj. Lietuvių Tautos Katalikų
imtas Lietuvos Valdžios žinion.
Bažnyčia Įsteigta Jo Malonybės
“Dvyliktų valandų visi inu- mes. Visi nuvyko pasveikinti kun. Vyskupo S. B. Mickevi
sų
val tižios atsto- jura.
Nepaprastai stiprus ve čiaus^ DD. pastangomis. Kitos
vai ir kariuomenės dalis atvy jas neįstengė sudrumsti paki
lietuvių kolonijos turėjo proga
ko prie neutralūs zonos sic lusio ūpo. šeštų valandų va pirmiaus savo bažnytinius rei
nos, kur ties triumfaliniais var karo bažnyčias svetainėj Pa
kalus sutvarkyti, bet mes didtais Lietuvos n aidžia buvo su langos visuomenė iškėlė pietus miestyj tik dabar tai padarome
tikta Palangos valdybos atsto svečiams. Buvo padėkos kal
permatę dalykus.
vų, kuriems sienų komisijos bų. —Elta.
Bažnyčia randasi prie kampo
atstovas Yčas su armijos vadu
[Prie taip iškilmingo aprašy
Žukauskiu ir Lietuvos vyriau mo vargu ar galima kas nors 35tos gatvės ir Union Av. Kvie
sybės atstovais priešakyje įtei- bepridėti. Galima butų prie čiame visus Chjcagpč lietuvius
tos progos priminti Amerikoj susilieti su mumis ir tvarkyti
lietuviams, kad gerai butų čion ‘patys savo reikalus,r o nesiduoti-»
sutverus kokia nors “Palangos išnaudoti save aęehtams, taip
draugų bendrove’’, kuri pasi pasivadinusiais “lietuvių kunirūpintų ne tik padailinimu šio gaiš”, kurie tarnauja sveti
gražaus Pąlangos pajūrio, bet miems, o savo tautos yra prie
ir prie įtaisymo tinkamų kelių šai. Todėl, žalyn su kraujageir geležinkelio ant musų pa riais. Lai žydi liuosybė, meilė
jūrio kranto. Čion plati dirva Dievo ir artimo.
CHAITLEN
pasidarbuoti įvairiems preky
Krautuvė kriaučiams trimingų,
vilnonės materijos, siūlai, Šilkas ir bininkams ir pramonininkams
Severos Gyduoles užlaiko
imulkmenos.
šeimynos
ir tasai kiaušiams yra jau ke
šapos įrengimai — nauji ir var
. sveikata.
*'
c
toti: stalai, šėpos, mašinos ir pro liamas tarp Amerikos Lietuvių
sai. Žemiausioms kainoms. Daug
Prekybos ir Pramonės Tarybos
Odos niežu ligas
metų ant 1642 Blue Island avė.
tarpe 16 ir 18-tos gatvių.
narių. — Lietuvos Informacijų
Tel. Canal 1348
yra tankiai nepakiančiamas. Jos apsi- R
. -J Biuras].
--------- —j.--, ■ l, ■ .... „
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f Maskaradin

SALOČIAI, Pasv, ap.

Nusibodo mūšų ūkininkams
“samogonka’^ir alutis, tai su
sitarę atidarė smuklę, nors
savivaldybe tam priešinosi.
Vasario 9 d. atidaryto] smuk
lėj linksminosi uiklininkai:
Skulta, Lanka, Jakubonis ir
Rutkevelis. Skulta tų pačių
dienų pasimirė smuklėje, Linka pabaigė savo dienas 10 va
sario. Kitu du ūkininku ir da
bar tebesirginėja. Tai jums
ir smuklė! Bednuomenė savo
vaęgų vargsta; rugių purui mo
kama IK)—160 auks., uždar
bių gi jokių nėra. Su malko
mis dar pikčiau. Valdžia iki
šiam laikui neparduoda miško,
—-tai musų urėdų darbai. Bednuomenė dėl to baisiai ken
čia, nes neturi miškuose už
darbio ir pagalios negauna ku
ro net valgiui išsivirti. Malkų
tur būt susilauktiime Vely
koms.— Neišnaudotojas.

NAUJIENOS, Chicago, ŪL

- ------

Seeley Q854 visada.

------------

-

---------- --

------ ------- -....... --- - -

1669 Uluc Island Avė.,

Kampas ,18-tos
tk
.

____ —....................................................................................

CHICAGO.
....... - ■
'—

.........

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

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

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
j-yto ir nuo 7 iki 9 v. vak.

3325 So. Halsted St., ęWc»gO, U|.
....... .................... .....4—t -»

Jei tamistos pardavėjas ne
turi jų, prisiųsk pinigus, kru
tinės mierą (ant drabužių),
o mes pasiųsime vieną išineginirttui.
Persiuntimą ap
mokame.
TTEMO HYGrKMC-FAftHlON INSTITUTE
Pejt. M ' 23 Irvine Plac*
NewY.rk
■' i
.. .
—....
■■ ..... i..........

.... ........
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NAUJIENOS, Chicago, HL

—n . r.
Tel. Yards 3654

KORESPONDENCIJOS

Kodėl? Kodėl? Kodėl?
Daugelis tūkstančių lietuvių laiko šį banką

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

INDIANA HAKBOR, IND.

Vienu iš geriausių Amerikoje.
Susi v. Uet. Amerikoj 185
kuopa laikė savo mėnesinį susirinkųnų, kuriame nutarta
sumažinti įstojamąją kuopon
mokesnį pusiau. Vietos lietu
viai, kurie dar nėra S. L. A.
185 kuopos nariai, turėtų čia
numažinto įstojimo mokesnio
proga pasinaudoti. Kuopa sa
vo reguliarius mitingus laiko
pirmą nedėldienį kiekvieno mė
nesio, Katherene House salėj.
Be to, šiame susirinkime bu
vo perskaitytas šerno Draugų
Būrelio laiškas jiegų netekusio
musų rašytojo Šerno reikalu.
Kuopa nutarė ir iš iždo pasky
rė tuo tarpui 10 dolerių. Aukų
iš narių nebuvo rinkta, nes
'šiuo laiku pas mus siaučia ne
darbas. Vienok draugai neatsi

Kadangi jautiesi kaip namie, nors nekalbi nei žodžio angliškai.

Kaip lietuviškai kalba šiame banke.
KADANGI šis senas ir tvirtas valstijinis bankas yra po kontro
le ir egzaminavimu valstijos valdžios.
KADANGI, gali atsiimti savo pinigus iš šio banko, kada tik nori.
KADANGI čia apsiėjimas su tamista yra mandagus.
Ar guli huti geresnis bankas?

PEOPLES i BANK
DIDELIS BANKAS
ant Kampo
47ds ir Ashland Av.
Chicago, Illinois

£■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
B Telefonas: Drover 7012

Ė DR. C. Z. VE2ELIS Ė
Lietuvis Dentistas

{

4712 South Ashland Ave^

arti 47-tos gatvės

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS

sako nuo aukojimo ir kiek vė

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas

Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160

liau mes gausiau sušelpsime
savo gerbiamų rašytojį. — P.

Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedel. 10 iki 12 ryto

S. Rindokas, Sekr. 3716 Bcach

Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.

st., Ind. Harbor..

Telephone McKinley 262

.

DALTIC STATES BANĮf
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00
JOk

ESAME VIRŠININKAI
UŽIAIKYTOIAI

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas
Rytinėse Valstijose.
Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
lius galima prisiųsti per paštą.
Siunčiame Pinigus į Lietuvą Žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų
perlaidas.
Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Prigelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir
kitokius dokumentus.

JuodŲ Vynuogių

■ Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. ■
Nedėlioms 10 — 12.
'
Gyvenimo Tel. Yards 5093.

Telefonuok ar rašyk
klausdamas kainų

F. E. NELLIS & GO,

——

Apsauga Padėtiems Pinigams

S
ecur
ity
B
ank
■■■■■■■■■■B
OF CHICAGO

111 W. South Water St.,
Chicago.
F. E. Nellis Jr.
Otto Annoreno

Milvvaukce Avė. cor. Carpenter St
NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM

VĖL NAUJIENA.

3% PELNO ANT PADĖTŲ

PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainomą Svetimšaliu Pinigai
Atdara panedelials ir subatomis iki 8 vai. vak
4

PATARNAVIMUI

BANKAS

Capital & Surplius 250,000.00
THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK
114-th Place ir Michigan Avė.
VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, President
DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashior
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

DIREKTORIAI:
Fred M. Cartar
David J. Harris
James H. G a tel y
Fred Farr •
Joseph T. Spikar

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

Atidarą Seredos Vakarais

“*

Visokiuose užrubežinių dalykų reikaluose, kreipkitės į

INDEPENDENCE STATE BANK

Norėdami skaitytojams parodyt mu
sų draugiškumą, suteikti naudą, ir
padaryt vieni kitus artimesniais; mes
sumanėme naują dalykėlį, kurį tiki
me visiems kas tik pas mus atsilan
kys ir nusipirks, taip jau žema kaina
madingus, tvirtus ir geriausio darbo
čeverykus.
Mes tai darysime tik
per trumpą laiką, tat pasiskubinkite
išnaudoti tą progą, štai paduodame
kuponą; ir kas tik pirks pas’mus vy
riškus ar moteriškus 'čeverykus —
mokėdamas už juos priduos šį kupo
ną, gaus 50 centų pigiau, ant poros.

INDEPENDENCE STATE BANK
T

Namai: 8323 So. Halsted st.
Telefonas; Drover 1810

ofise atliekama sekami reikalai:
PARDAVIMAS, PIRKIMAS ir MAINYMAS išdirbtų ir neišdirb
tų farmų, lotų, Ir namų.
APDRAUlftMAS (Insurance) namų, rakandų ir automobilių nuo
ugnies, vėtrų, perkūno, vogimo ir kitų nelaimių.
PARDAVIMAS ir PIRKIMAS augštos vertės mortgečių ir bondsų, nešančių nuo 6% iki 8% metams pelno.
PINIGŲ SIUNTIMAS į Lietuvą ir kitas dalis svieto pagal die
nos kursą.
IAIVAKORČIŲ PARDAVIMAS ant visų linijų.
Su augščiau minėtais reikalais visada kreipkitės kasdien nuo 9
vai. ryto iki 6 vai. vakaro; panedėliajs, utaminkais, ketvergais ir su
batomis iki 9 vai. vakaro; nedėliomis iki 8 vai. po piet.
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775

TETER BROS SHOE STORE
3415 So. Halsted St.
Tik žiūrėk ir skaityk!
Jei manai Lietuvon važiuoti tai
pirk iš musų Biuro laivakortę, kaina
Lietuvon tik $108.25 ir augščiau. Iki

MELROSE P ARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO 9UTAUPYMĄ TVIRTAME

VIETINIAME BANKE.

3% palukio mokama už padėtus pinigus
PINIGŲ SIUNTIMAS - APSAUGOS SPINTOS
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS

Bankas su Laikrodžiu

Męs kalbame Lietuviškai

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

L.EKTRA

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

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine
A. BARTKUS, Eres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III

Lietuvos.
Geriausia ir lengviausia
yra atvažiuoti per Canada. Pasitikę
keleivį duodam brolišką patarnavimą
ir keleivį užganėdinam savo prigim
toje kalboje.
Dabar yra geriausis
laikas pasiųsti laivakortę ir atitrauk
ti gimines iš Lietuvos.
So

ir

nepavidekit

Jie jūsų pra-

aniems

Amerikos.

Matai jau pavasaris.

Tavo giminės prašo tavęs, kad pa
vasarį reikalams pasiustumei pinigų,

ir kada siųsti, tai siųsk per musų
Biurą.
Atsiųsk doleriais, o mes
gavę juos pasiųsime Lietuvon auksi
nais, palei tos dienos kursą, Lietuvon
per mus siųsti pinigai yra išmokami
į 28 dienas ir priėmėjo parašą prista
tėm. Kas siųs $1000 ar daugiau, tam
speciliška pigumą padarom.
Pinigus ir klausdamas informacijų
užrašyk taip:

SIUNTIMAS
LIETUVON
Nėra Ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau siųstų pinigus
pas mus.

PASPORTUS gauname už dyką.

Rašykite ar ateikite ant šio adreso:

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

136 E. 42-nd Street
NEW YORK, N.

$400 Cash

Suteiks tau locną nan.-.| piety-vakarinėje miesto

dalyje, netoli moky-

klos ir gražiausių miesto parkų.
Jei gali prirodyt mums, kad esi teisingas ir rimtas ir nori nu
stoti mokėjęs rendas.

Rašyk arba atsišauk prio

LAKE SHORE REALTY CO
202 S. State St., Room 918

C. P. SZYDLOWSKI

TION BUREAU,
New Castle, Pa.

KAZIMIERAS KARPAVIČIUS ir
F. TEKORIUS pranešame, kad per
kėlėme čeverykų taisymo dirbtuvę
nuo 8244 So. Halsted St., prie 813
W. 85th St., arti Halsted St. Kvie
čiame savo senus kostumerius, taip
gi ir naujus atsilankyti su reikalu.
Persikelsime balandžio 9 d., subatoj.

Malonėsite suteikti pilnas informacijas, kaip galiu įsigyti
namą lengvais išnvokesčiais.
Vardas...............

Antrašas __ ___

Miestas ir Valst

Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, UI.

.. ---—T- ------------------------------------- --------- >4

Telephone Yards 5332 I

1

E DR. M. STUPNICKI :
‘
1

3107 So. Morgan S t.,
Chicago, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ■
ir nuo 5 iki 8 vakare.

Boulevard 8448

! DR. V. A. ŠIMKUS ■

Kreipkitės į lietuvių įstaigą.

DR. S. BIEŽIS

Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Procentai išmokami du kartu į metus '
Akušėras
m
bile vienoj bankoj.
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti ■ 3203 So. Halsted St., Chicago. ■
ir leng\ais išmokėjimais
J Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8 jj
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
J
Perkame, parduodame, mainome ir
duodame informacijas apie įvairių !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
komp. šėrus.______________________

Pcoples Investment Co.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
220 S. State et.
Room 1422
Tel. Harrison 2024
Chicago, III. Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
Kasdien ir nedėliomis nuo 12 iki 3 landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110
po piet.
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandosnuo 10 iki 12 dieną.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1 1 Telephone Yards 1532

tuvos TELEGRAFIŠKAI ir paprastai.
į Lietuvą ir iš Lietuvos.

. .......

Pirmo Morgečio
Aukso Bondsus

Milionai auksinų siunčiama į visas dalis Lie-

PARDUODAME PIGIAUSIAI LAIVAKORTES

1

už padėtus pinigus, jeigu pirksi musų
rekomenduojamus, užtikrintus

ir kur greičiau pinigai butų išmokami Lietuvoj, negu

ATLANTIC AMERICAN INFORMA

Gen. Del.,

Gausi 11 Ir 85

--..

Dr.AJ.KARALIUS

H

4

Kuponas vertas 50 ceiity
Su kiekviena pora vyriškų ar mote
riškų čeverykų. Pirkdamas nerodyk
jo iki mokėsi už pirkinį.

Ofisas: 127 No. Dearborn st
11 lubos.
Telefonas Central 4411

1

£

Tel. Boulevard 2160

KAZ. GUGIS

3157—59—61 Roosevclt Rd., Chicago.

Liberty Land&InvestmentCo

A1. 1

Skolinu ir surandu paskolas
pirmiems ir antriems motgičiams.
Atperku ir parūpinu mortgičius.
Atperku įvairių kompanijų
Serus.

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

Liepojaus $132.00. Esam specialistai
patarnavime, atitraukimo giminių iŠ

ČIUŽENS STATE BANK

MORG1CIA1
PASKOLOS

g Mandagiam Apsiėjimui
Member Federal Reserve System

Karus lotais ar mažiau

mnnnrnrS

DAKTARAS

1424 So. Halsted St.

■

(Sultanas)

New York, N. Y.

s

LIETUVIS

: DR. J. SARPALIUS :

Slyvų nuo 30 iki 100
Taipgi be sėklų razinkų

KAMPAS 25-TOS GATVES

Tel. Canal 65

;

(Grapes)

BALTIC STATES BANK
....................... ....... HMIMU.HmilliMMIffl.ll....h|l|hiihim>^

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Džiovintu

BANKO VALANDOS: Šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki3 popiety.
SUBATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vaF. vakare.
PANEDĖLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

294 — 8th Avenue

■

Į IR Iš LIETUVOS
du ir daugiau išplaukimų kas savaiti
tiesioginiais laivais į ir iš ANTWERPO, HARVE ir ANGLIJOS, turi
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
LIETUVOS MIESTAIS.
Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles
kambaryj.
Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.
Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC
OCEAN SERVICES, LIMITED.
40 N. Dearborn St., Chicago, UI.

S

DR. J. KULIS

Į Į
i |
g
i
i
■

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyrų. Specialiai gydo limpančias, senas ir paslaptfngas vyrų ligas.
3259 So. Halsted St., Chicago.

!
|
S
S

■

I ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Tel. Pullman 342

DR. I. E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10900 Michigan Avė., Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30
i]d 8:80 vak.

*F

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ
savo giminėm* LIETUVON,
kreipkitės Į J. E. Bruževi
čiaus aptieks:
VVAUKEGAN

PHARMAGY,
1005 Marion Street,
VVaokegan.m.

Telefonas Pullman 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan Av., Roseland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
____________________________ -

___________________________________

Akušerka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas:
3333 So. Halsted St., Chicago, I1L
Phone: Boulevard 4121
i

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

i .

i i*Wy

---------------------------------------
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jungų narių miniose. 0 po me ateis proletarų viešpata
litikos dirvoje bolševizmas vimo gadynė ir atneš Lietu
«M IITMUARIAN DAILY NKVD
vos darbininkams laimės
visai neprigijo.
'*tbil
had
Daily
tuMt
fhmda
v
b»
»ta
(E?bl
Bet kokių pasekmių davė dienas. Opiausius gyvenimo
profesiniam Lietuvos darbi reikalus buvo stengiamasi
■kflter £. MgaMa
judėjimui bolševikiš rišti revoliucinėmis rezoliu
1789 80. HA TED STM ninkų
kų elementų vadovavimas cijomis”. (Žiur. Apžvalgą.)
CJUCAGO, ILLINOIS.
sąjungų centre? Labai blo Kaip matome, dabar jau
Ttlephone Roosevdt 8500
gų. Tie elementai nesugebė ne tiktai socialdemokratai, o
Subacriptian Rftou
jo suvienyti vienoje organi ir visai skirtinga nuo jų sro
Į8JN per year in Canada.
I74MT per year outside of Chicaae. zacijoje Lietuvos darbinin vė, griežtai kritikuoja profe
18.00 per year in Chlcage.
kus. Jie net nemokėjo išlai sinio darbininkų judėjimo
le per flepy.
kyti organizacijoje tą dar vadus ir kelia aikštėn jo
bininkų dalį, kuri pradžioje ydas.
buvo įstojusi į ją. Net pats Tos ydos buvo senai ma
Naujienos eina kasdien, Ifaktriant
Mdildienius. Leldila Naujieną Een- bolševikuojančiojo Centrali- tyt, bet iki šiol nebuvo dar
drovi, 1789 So. Halated 8t. Chicago, nio Biuro organas kiek lai
bininkų judėjime pakanka
HL — Telefonas: Roosevelt 8500.
1"“1 1
—-■■-■■■e ko atgal turėjo pripažinti,
mo pasiryžimo pradėt atvirą
kad “masinio profesinio dar kovą su jomis. Peikti partybininkų judėjimo Lietuvoje viškumą profesinėse sąjun
beveik nėra”.
gose ir “revoliucines rezo
Šitą faktą dabar patvirti liucijas” buvo dagi pavojin
na ir kitas profesinio Lietu- ga, nes tai galėjo užtraukti
Vos darbininkų judėjimo or ant žmogaus, drįstančio nu
ganas, “Profesiniai Reika- rodyti tuos blogumus, vardą
lai”, kuris sako, kad tasai “social-išdaviko” ir “kontrjudėjimas per paskutinius revoliucionierio”. Dabar temetus “ne vieno žingsnio ne čiaus dalykai priėjo prie to,
padarė pirmyn — atbulai, kad toliaus užtylėt tas ydas
galima sakyt, nužengė at pasidarė nebegalima.
Netuvon ir kitur nisi—
gal”. Darbininkų sąjungos Reiškia, pats gyvenimas
(Atpiginta)
Kutams
v
-- -- nn
esančios daugelyje vietų su- parodė, kad bolševikiški vei
Pusei meti
- - -- Trims minėdama
- - UI silpnėjusios arba net visai kimo budai neša pragaištį
Pinigus reikia siusti palu Money
iširusios. (Žiur. Apžvalgą.) darbininkų judėjimui.
Orderiu, kartu su užsakymu.
Ir kodėl taip įvyko? Dėl
■" . ............. ■■■
i ne—
to, sako augščiaus paminėDarbininkų judėji tasai laikraštis, kad kaikumo trukdytojai.
rie “darbininkų draugai”
stengėsi įnešti j profesinį
SOCIALDEMO
Tuo laiku, kada mūsiškiai judėjimą grynai partijos da LIETUVOS
KRATAI IR UNIJOS/
komunistai ėmė sukauti apie lykus, paversti profesines
tai, kad Lietuvos darbininkų sąjungas “savo ' * ei jos kro- Lietuvos
Socialdemokratų
judėjimas pakrypęs į bolše meliais”.
Partijos konferencija, kuri įvy
vizmo vagą ir kad socialde Pažymėdama tą patį fak ko vasario 26—28 dieną Kau
mokratai netekę jame įta tą, Lietuvos Socialdemokra ne, priėmė sekamą rezoliuci
kos, mes matome tenai kaip tų Pąftijos konferencija ją apie profesinį , darbininkų
tiktai priešingą reiškinį. Ta dar aiškiau apibudina tų judėjimą:
me judėjime pradeda vis neva “darbininkų draugų”
“Konferencija skaito, kad
aiškiaus apsireikšti nepasi pragaištingą
profesinėms profesinės darbininkų sąjun
tenkinimas bolševikuojan- sąjungoms veikimą. Savo re gos yra vienas geriausių bū
čiats • vadais ir jų veikimo zoliucijoje ji sako: “Lig šiol dų surišti Lietuvos darbinio- ,
kus ir masines proletarų
budais.
profesinio judėjimo viršū organizacijas ir sustiprinti
Bolševizmas arba komu nėse dažnai vyravo noras jų galybę.
“Konferensija nVano, kad
nizmas Lietuvoje niekuomet vesti Lietuvos profesines są
profesinių organizacijų kova
neturėjo kiek žymesnio pa jungas netinkamu keliu. Bu už klasinius darbininkų rei
sisekimo. Darbininkų masės vo rūpinamasi tik sukursty kalus bus geriausia priemo
nepritarė jam. Jam pavyko ti darbininkuose nepasiten ne ginti kasdieninius Lietu
įsigalėt tiktai profesinių są kinimo ūpą, tik žadinti juo vos darbininkų reikalus, ge
jungų viršūnėse, bet ne su se viltį, kad ryt-poryt savai rinti jų padėtį, kelti jų kla

HAIOO* 'M i.)'

| Apžvalga \

ST. PšIBISEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
Pirmoji dalis.

NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)
šitas žmogus—tavo fatum! Juo, pu teisybės neli
kai... Juk ir aš turėjau tokia^-pat mintis, ir to
kius pat palinkimus... bet tavo smegenys pasi
rodė stipresnės...
Nutilo ir pasižiurėjo į Gordoną. Tasai sė
dėjo upei judindamas ir žiurėjo stačiai priešais
save.
— (iordone, tu tiki tuo, ką darai?
•— Kodėl tu to klausi?
‘— Man reikia tai žinoti. Aš nenoriu, kad
tit virvute mane vedžiotum!
— Tik nerekauk taip! Stebėtinai tu egzal
tuotas žmogus... Niekuomet nereikia klausti,
tiki ar ne... Yra tikėjimas, to pakanka. Tikėji
mo niekuomet ncpiiineti; vaš net neprileidžiu,
kad jį butų galima prastoti. Ar visa esybė,
visa siela, visi jos instinktai taip prisipildę tam
tikrais įsitikrinimais, o kiekvienas nervas taip
persisunkęs tam tikru dogma t u, kad yra rei
kalas būtinai ką-nors veikti, net sapne, nenoro
mis, viskam prieštaraujant, — arba ne... Pir
mame atsitikime męs turime dalyką su tikėji
mu, o antrame... taip, juk antro atsitikimo vi
siškai nėra. Milijonai žmonių nustojo teoretiš
kai tikėję į gera, ir vienok daro gerus darbus,
nes turi grynai instinktivinį tikėjimą, nes pats
geras darbas yra .tikėjimas. Bet aš visai nelinkęš filosofuoti. Ir be to, aš visai nenoriu tave
.vedžioti už virvutės. Aš noriu griauti ne dėl
to/ kad kurti ant griuvėsių, bet griauti dėl pa
ties griuvimo. Nes griovimas yra mano dogmatas, mano tikėjimas, mano religija. Gali būt,
kad aš klystu, pats to nejausdamas siekiu ge
roj gali būt, kad apačioj to visa slepiasi minįįj ąpie žmoniją — tas man vistįek. Aš trokštu

tik griovimo. Beto, aš neturiu noro dar kartą
sakyti tau tą, ką jau tiek kartų kartojau. Tu
jieškai visokių atsišnekėjimu, prieštaringumų,
stačiai tik dėlto, kad esi įsimylėjęs... o meilė
— kaip ten nebūtų — vaizdiną savaimį tik
realinę tikrenybę... Meile — laimės troškimas,
gyvasties, smagumų, to visa, ką tu taip nieki
nai dar pusę metų atgal (pabraukiu: pusę me
tų)... lie, he, be, kodėl gi ištiktųjų nebūti ir tau
laimingam? Nereikia tiktai meluoti ir jieškoti
priežasties dabartinio tavo ūpo, kur kitoj vie
toj... Bet tu taip išbalęs... Gal persirengsi?
— Ne, ačiū, aš tuojau išeinu.
Ostapas nuleido galvą, paskui pasižiurėjo į
Gordoną kaž-kokiu keistu šiptclėjimu.
— Klausyk, vienok... Juk jijė manęs ne
myli?
— Kas?
— filė.
— Ne!
— Tu įsitikrinęs?
— Man rodosi, kad taip.
Ostapas kimiai nusijuokė.
— Ar dar ji vis tavo mylimoji?
i Gordonas regimai nekantravo; akys jo ži>bėjo.
— Sakyk!?
Gordonas nieko neatsakė, bet lengvai šiptelėjo.
— Ko tu juokiesi? — suriko Ostapas.
— Aš nesijuokiu. Ne, ne... Man tik keista,
kad panašiose valandose visi žmonės stato tą
patį klausimą toj pačioj formoj. Taip, man
žinomas tas įniršimas, stengimosi suteršti juod
žiausiomis mintimis moteriškę, ‘puolusią mote
riškę...
— Taip... taip... tu ir tatai pažįsti? Ha, ha,
ha!... O, tu labai gudrus!...
Ostapas staigų pasidarė rimtas.
— Klausyk, Gordonai, aš padarysiu vįsa,
ko tik tu norėsi, bet tu‘atsakysi man į kelis
klausimus.
— Klausk!
/
— Tą kartą, kuomet ji neva važiavo į Lon
doną pas draugę, juk ištiktųjų ji buvo pas ta
ve, nors ir buvo paleistas gandas, buk tu išva
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ti visas darbininkų jėgas ir
sinę sąmonę, drutinti (vieny
ųenešti j tą darbą partinės
bės jausmą ir auklėti darbi
kovos.“
ninkuose susipratusius ir
drąsius savo siekimų kovo
KRITIKA PROFESINIO JU
tojus.
DĖJIMO LIETUVOJE.
i “Konferencija
supranta,
kad valdžia darbininkų prie
Nesenai
ini sąmoningai trukdo- pro
fesinių organizacijų
vysty- minėjome,

mes
kad

žiavęs į Ameriką — ar ne?
— Taip, buvo pas mane.
— Tu norėjai ją vesti?
— Taip.
* — Kodėlgi nevedei?
— Todėl, kad ji pirmiau buvo kito.
— Ir tau pakako spėkų ištrukti iš jos glė
bių?
— Taip.
— Iš kur tu gavai tos spėkos?
— Iš paties savęs, iš tikėjimo, kursai nėra
išaiškinamas, bet vis tik jisai — faktas, jisai
— spėkit, kur gali viską nuveikti, neklausda
mas proto liepimų.
Ostapas gere be perstojimo, taipais godžiau
indomumu dirstelėdamas į Gordoną; paskui
nuleido galvą ant krutinės.
Ilgai tylėjo.
-r- Tu ilgėjaisi grožybes, — pagalios pra
bilo Ostapas, tartum svarstydamas savo mintis.
— Aš suprantu tave. Aš taipgi ilgėjausi tos lai
mės, laimės susivienijimo dviejų sielų. Bet tas
yra galimu tiktai su tyra moteriške, kuri dar
jie kartą nemylėjo, kuri dar niekam nebuvo at
sidavus. Ar iic tiesa?
— Taip.
•
\
— O kiekviena kitokia meilė, meilė mo
teriškės, kuri jau pirmiau buvo kito mylėtino,
nedaugiau kaip surrogatas?
— Taip.
— Kodėl?
— Dėlto, kad laimė pirmutinio atsidavimo
yra tuo-pat laiku vienatinis akies mirksnis, kuo
met jautrumas gražus, — gražus, supranti?
— Vienatinis?
— Taip. Moteriške visuomet atsiduoda pir
mam, su sąmone, ar be sąmonės; pirmosios
meiles ugninis ženklas visuomet pasilieka jos
sieloj; o laikyti glėby moteriškę, kurios siela
priklauso pirmutmiąjam— bjauru.
■— Bjauru? — Ostapas įsmeigė į jį savo
akis, pilnas neapsakomo kentėjimo.
— Taip, — atsakė Gordonas kurčiu balsu,
— Jijė neapkenčia tavęs! — tarė Ostapas,
tartum nenoroms ir nesusiprasdamas.
Gordonas nusišypsojo.

Taigi Mariampolės profesi
nių sąjungų organas pripažįsta,
kįul profesinis Lietuvos dar
bininkų judėjimas yra labai
susilpnėjęs. Ir jisai randa dvi

bai ir labai sumažino uždar
ių...”

šioje vietoje to susilpn&jimo priežastis: fvalMaria mpolčje d|ios persekiojimas ir kaiku-

pra<l<5jo eiti naujas laikraštis,
pašvęstas profesinio darbininkų
judėjimo reikalams, ir vadina
si “Profesiniai Reikalai”. Jo
pakraipa yra nelabai aiški, bet
matyt, kad jisai nepritaria ne
komunistams, nė socialdemo
“Iš kitos pusės Konferen
kratams.
cija mano, kad iki šiol pro
fesinės darbininkų sąjungos
Antrame to laikraštėlio nu
Lietuvoje permažai rūpinosi meryje tečiaus yra <lalykų, į
savo narius šviesti ir kelti kuriuos verta atkreipti domę.
jų susipratimą, nesugebėjo Ižengianijam jo straipsnyje,
jų surišti į tamprias organi pa v. randame Lietuvos profe
zacijas, nepratino jų prie sinio darbininkų judėjimo kri
patvarios kovos už savo rei tiką, kurioje yra išreikšta daug
kalus, nemokėjo sąjungų liesos. Tenai tarp kitko sako
darbuotėn įtraukti platesnės ma:
•
. *
darbininkų minios.
“Tokioj susilpnėjimo padė
“Konferencija skaito, kad
tyj yra dabar Lietuvos dar
lig šiol profesinio judėjimo
bo klasės profesinis judėji
viršūnėse dažnai vyravo no
mas. Daugelyje vietų jis at
ras vesti Uetuvos profesi
rodo* lyg ir apmiręs, profes.
sąjungų nariai iškrikę, neži
nes sąjungas netinkamu ke
liu. Buvo rūpinamasi tik
no ką pradėti, ko griebtis.
Kaip prieita prie tokio iš
sukurstyti darbininkuose ne
pasitenkinimo ūpą, tik ža
krikimo? — Priežastys tos
pačios. Ponai, klerikalai ir
dinti juose viltį, kad rytporyt savaime ateis proleta
buržujai, turėdami savo ran
rų viešpatavimo gadynė ir
kose krašto valdžią, nega
atneš Lietuvos darbininkams
lėjo ramiai žiūrėti į beau
laimės dienas.
Opiausius
gantį, bestįprėjantį profesinį
gyvenimo reikalus buvo sten
darbo klasės judėjimą. Jie
giamasi rišti revoliucinėmis
matė, kad taip susiorganiza
vus darbo klasė nesiduos
rezoliucijomis.
“Konferencija mano, kad
mulkinama, nesiduos išnau
toks darbas nekuria profe
dojama, pavergiama, nesu
sinio judėjimo, o tik jį
tiks, kad visoki biznieriai
griauna, kelia plačiose darbi
krautų sau turtus josios
ninkų miniose nepasitikėji
kruvinu prakaitu. Ir prasi
mo, be vaisių gaišina jų
dėjo profesinio judėjimo per
pasiryžimą kovoti už savo
sekiojimai. Profesinių są
jungų darbas visokiais bu
reikalui. ’
V
dais trukdomas, jų darbuo
Tad L. S.-D. P. Konferen
toja areštuojami, išsiuntinė
cija nutarė:
1. Partija privalo kuo tik
jami, spauda varžoma, už
galėdama padėti esamoms
daromi laikraščiai, neleidžia
ma susivažiavimų, skleidžia
prof. sąjungoms išnaujo. su
sitvarkyti, kurti naujas ir
ma įvairių provokacijų ga
ujų ir 1.1, ir t.t. Profesinių
aktingai jose dalyvauti;
2. dalyvaudami profesinia
sąjungų susilpnėjimui dar
nemažai padėjo kairiųjų
me darbe, partijos nariai pri
žmonių, tariamųjų darbinin
valo žadinti darbininkuose
kų draugų, pastangos įnešti
savo klasės reikalų suprati
į profesinį judėjimą grynai
mą, aiškinti profesinio judė
partijos uždavinių, padaryti
jimo tikruosius uždavinius,
sąjungas savo partijos kropratinti sąjungų narius iŠmeliais. Tokie žmonės daug
vieno ginti savo reikalus;
padėjo prof. sąjungas iš
3. dirbant prof. sąjungose,
griauti ir sąmoningai, ar
partijos nariai privalo vieny
mos ir jie naudoja tam tiks
lui visokius priekabius. Prieš
tokį profesinio judėjimo
slopinimą (Lietuvoje Konfe
rencija reiškia griežčiausio
protesto.

tome, kad per paskutinius
metus tas'judėjimas nė vie
no žingsnio nepadarė pir
myn. Atbulai, galima sa
kyt, nužengė atgal, nes daug
kame susilpnėjo arba net iš
iro sąjungos, daug kur la

nesąmoningai atliko dąrbo
klasei pragaištingą darbą.”

rių “darbininkų draugų“ pa
stangas padaryti sąjungas “sa
vo partijos kromeliais“.
Įdomu, kad tokią pat nuo
monę apie profesines sąjun
gas išreiškė ir (Lietuvos Social
demokratų Partijos konferenci
ja (žiur. augščiau Išspausdin
tąją konferencijos rezoliuci
ją).
Kitame straipsnyje, tilpu
siam tam pačiam “Profesinių
Reikalų“ numeryje, yra aiški
nama, kodėl profesinės sąjun
gos neprivalo būt ’ verčiamos
partijos įstaigomis. Tenai skai
tome:

“Kad stipriai susiorganiza
vus visai darbo klasei, tai rei
kia rasti tuos bendrus rei
kalus, kurie rištų visus dar
bininkus ir darbo valstiečius
bendrai kovai. Todėl pro
fesinėse sąjungose negalima
iškišti kurias nors pažiūras,
tikybą, ar partijos reikalus Ir
reikalauti, kad jie butų visų
priimti. Tie žmbnės, kurie
tą bando daryti, nesupranta,
ar nenori suprasti darbo kla?
sės vienybės reikalingumo
savo išsiliuosavimo kovai.
Negalima manyt, kad visi
darbininkai ir darbo vals
tiečiai butų nulipinti kurio
nors vieno Jono pavidalu,
kad visi jie vienaip jaustų
ir vienaip galvotų.
“Darbininkų profesinis ju
dėjimas turi remtis vien eko
nominiais pagrindais, kurie
visai darbo klasei yra aiškus,
apčiuopiami ir vienodi...“
Toliaus straipsnis nurodo, •
kokių būna blogų pasekmių,
kuomet mėginama įnešti į pro
fesines sąjungas partijos arba
tikybos reikalus:
, “Ne mažiau, nei daugiau,,
kaip darbo klasės vienybės
ardymą neša ^toksai organi
zacijos būdas. Su juo eina
klasinis nesusipratimas ir
bendras darbininkų ir darbo
valstiečių pajėgų nukritimas.
“Tokių žymių turėjo ir
daug kapic dar turi Lietuvos
darbininkų profesinis judė
jimas. Ir mes aiškiai ma

— O savo sielos gilumoj tu pabaigei su ja?
— paklausė Ostapas po ilgam tylėjimui,.
Gordonas neatsakė. Tiktai išgėrė stiklą iki
dugnui. Vėl abudu nutilo.
— Kad tik tu nesusirgtam, Ostapai. Tu toks
išblyškęs. Pastaruoju laiko tavo reikalai, tur
būt, nekaip eina?
Ostapas krūptelėjo ir metė į jį betikslį
žvilgsnį.
— Kūdikio mirtip, turbut, labai tave su
purtė?
Ostapo veidas mirtinai nubalo, rankos su
drebėjo, akys nepaprastai išsiplėtė.
Gordonas pasižiurėjo į jį nustebęs.
— Tu bijaisi, — jisai tarė. — Aš visuo
met tėmijau, kad tu kaž-ko bijaisi.
— Ar-gi aš bijausi?
— Taip, z— šiptelėjo Gordonas.
— Ko tu juokiesi?
— Aš nesijuokiu. Aš myliu žmones, kurie
visuomet ko-nors bijosi. Tas gerai, labai gerai.
— Kodėl?
— Todėl, kad tokie žmonės... — Gordo
nas staigu nutilo ir nusišypsojo.
Valandėlę laiko juodu atydžiai žiurėjo
viens į kitą.
Pagalios Gordonas nuleido akis.
— Todėl, kad tokie žmonės priklauso man,
— tarė jis truputį lukterėjęs.
— Tau ?
— Taip. Man.
— Ne, aš ne tavo! Nenoriu aš tavo darbo.
Nenoriu Imti tavo įrankiu.
Kraštuose Gordono lupų kaž-kas lengvai
sudrebėjo.
— Tu nesupratai manęs. Aš ne tai turė
jau omenyj. Aš tik manau, kad męs visi esame
surišti viens su kitu. Męs... taip, męs, kuriems
yrą ko gailėtis, skaudžiai gailėtis; kuriems ka
žin ko baisu — vištide ko: žandaro ar sąžines,
ypatiškų instinktų arba kalėjimo...
Ostapas atsietojo.
— Tu išeini?
— Taip.
— Gal dar stiklą arbatos?

(Bus daugiau)

MĖGINA SUVALDYT
KOMENDANTUS.
Kauno
“Socialdemokrate“
nesenai buvo tilpęs paklausi
mas Lietuvos pašto vyriausy
bei apie tai, kad Telšių karo
komendanto įsakymu pašto
skyrius neišduoda žmonėms
pareinančių iš Amerikos “Nau
jienų“ ir “Keleivio“. Delei to
pakląuaimo “Socialdemokrato“
redakcija ir administracija ga
vo sekamą pašto valdybos pa
aiškinimą:
“Del tilpusios Tamstų lei
džiamajam laikrašty ‘Social
demokrato’ 7 Nr., straipsnio
^“Paklausimas! ajife neišdavi
mą adresetams sulig Telšių
Karo Komendanto įsakymo
kai kuriose pašto-telegrafo
įstaigose Amerikos laikraščių
‘Najienos’ ir ‘Keleivis’, Val
dyba Šiuo praneša, kad gat x vus apftj tai žinias, dar spa
lių m. buvo padaryti tam
tikri žygiai pašalinimui to
kių apsireiškimų, ir šio va
sario m. Krašto Apsaugos1
Ministerijos buvo duotas ko
mendantams įsakymas, ati
mantis jiem teises duoti Sia
mą dalyke by kokius įsa
kymus pašto-telegrafo įstai
goms.
Direktoriaus (jiarašas)
> Sekretoriaus (parašas).*’

•

Redakcijos Atsakymai.
B. Simokaičiui, Rockfd. —
Ačiū už iškarpą, žinią mes
jau buvome gavę iš Federuotosios Prcsos.
Wiskon Patirusiam, Atlantike. — Tamsta nepadavei savo
tikro vardo ir adreso Redakci
jos žiniai, dėlto koresponden
cijos nesuvartosime. Be to,
reikia rašyti rašalu ir tik ant
vienos popicrio puses.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS
Namu Ofiaat

Mittto Ofiaat

3323 S. Halsled SI. 127 N. Ourborn SI.
Tel. Boulevard 1310

TeL. Central 4411

DR. A. MONTVID
CHICAGO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
25 East Washington St.
MarshalI Field Annex
18th fl. Ruimas 1827
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362
2121 North Westem Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
X-Spinduliai. Phone Armitage 201'3
Rezidencijos telf. Albany 8716 ,

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis

DENTISTAS
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedėliomis pagal sutarimo.
3261 So. Palsted S t., Chicago, III.
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: PRANEŠIMAS:
Siunčiame pinigus Lie- i
■ tuvon, prisiuntimas užtik- ’
rintas.

Inšuruojame nuo ugnies, j
namus, rakandus ir auto- ■
■ mobilius.
5

■

,

Parduodame namus, sko- ■
■ liname pinigus.
JĮ

Evaldas & Pupauskas, ■
■
840 W. 33rd St,
E
S

Yards 2790

SKAITYKIT IR PLATINKIT
[Iš Federuotosios Presos]

“NAUJIENOS“

■

NAUJIENOJ. Chicago, m.

Subatfi, Balandžio 9, d., 1921

*

Namo Statymas Jau Atpinga

VIETA GERAM
GYVENIMUI.

Pavasaris.

2356 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka.

Pavasaris yra maloniausis ir
Tūkstančiai žmonių vaikščio
smagiausia laikas; jo laukia
ne tik žmones, ^bet ir kiekvie ja gatvėmis j ieškodami patoges
na gyvybė ant žemės. Pavasa nės gyvenimui vietos. Namų
ris atėjęs suteikia kožnam gy stoka, rendos augštos, pragyve
viui naujų gyvybę, (Veiklumų: nimas brangus, darbai silpnėja,
žolės pradeda leisti daigelius, vienok žmonėms nė į galvų ne
gėlė ima žydėti išleisdamos ateina, kad ir su mažai pinigų
įvairios spalvos žiedelius. Vi galima įsigyt namų, kuriame gy
sokį vabalėliai ir kirminėliai venimas butų užtikrintas. Tai
pradeda krutėti pajutę pavasa yra pasirinkti gerų farmų kol da
rį. Paukščiai ima giedoti me jų yra Wisgpnsino Valstijoj, gar
džių šakose ir sukti sa(i liz sioj Oneida County, didžiausioj
Lietuvių kolonijoj, vien Lietu
delius.
1
žodžiu, atgija visa prigimtis, viais apgyvento miestelio Woodvisur virba, kruta, dūzgia, boro apielinkėj, kur paštorius
lietuvis ir visi bizniai yra lietu
trišta maloni gyvybė.
Bet šį pavasarį pažiūrėkime viški.
žemė yra pagarsėjus savo
į vienų gyvumų, kuris gamina
pasaulio turtus, kuris pastato derlingumti, auga viskas kas
augščiausius bokštus, iškasa iš pasėta ar pasodyta. žemė guli
žemės brangenybes ir nukala tarpe kelių ežerų, didelių ir ma
didžiausius geležies } įnagiais. žų, teka graži upė, yra miškų,
Kokių gi linksmybę ir džiaugs žemė yra lygi, galima dirbti vi
mų jam suteikia pavasaris? sų.
Jau daugelis šeimynų ten ap
Ypač šių metų pavasaris?
Kitais pavasariais darbinin sigyveno ir daugiau yra pasiren
kai nors ir menkai teuždirb gę važiuoti. Ilgai nemųstęs, jei
davo ir turėdavo dirbti suru gu da neišleidai seniau sutaukusiuose
fabrikuose,
prie pintus pinigus, ateik į musų ofi
Po
trenksmo mašinų ir karštų sų pasiteirauti šiandie.
liepsnojančių pečių, tarsi no švenčių išvažiuoja keli žmonėą
rinčių jį praryti ir taip pra žemės apžiūrėti ir tamista galė
eidavo jų pavasariai, tečiau jie si važiuoti kartu. Važiuok dabar
buvo smagus ir pasitenkinę kol dar yra’iš ko pasirinkti, kaip
patarlė sako: kas anksti kelia,
savo likimu. Bet kokia links
mybė darbininkams gali būti tam viskas dera. Mes padedame
pasidaryti pradžiai gyvenimų,
šį pavasarį, kada jie jau ke
lintų mėnesį bedaldbo vaikš duodame stubų dykai pirmiems
čioja? Kaip dabar darbinin metams ir išmokėjimai yra taip
lengvi, kad kiekvienas gali juos
kas gali būti linksmas, kuo
atmokėti savęs neskriaudžiant.
met tūkstančiai. bedarbių slan
Ateik tuoj aus į musų ofisų.
kioja mietsų gatvėmis ir vis
LIBERTY LAND AND
dar ta bedarbių armija didė
INVESTMENT CO.,
ja? Juk dabar randasi daug
3301 So. Halsted St.
darbininkių moterų ir kūdikių,
Tel.: Boulevard 6775
kurie kenčia badų ir vaikš
Chicago, III.
čioja nuskurusiais rūbais.
Bet ir toki likimo primygti
žmonės darbininkai suranda
smagesnę valandėlę pavasario
laiku. .Jie ima džiaugtis, kad
nors nuo šalčio jie bus apgin

2367 Birute ir Kur Bangpuoja Nemunėlis.

ti — šilti saulutes

LOTŲ KAINOS EIS BRANGYN
Dabar kaip tik laikas pirkti LOTUS.
Investinimas į lotus yra tai
SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS.
Dėk savo pinigus į LOTUS, kame jūsų pinigai
kelis kartus pasidaugins.
Stoka namų ir brangumas rendų priverčia žmo
nes statyti savo locnus namus. Da tokio namų sta
tymo Chicagoj nebuvo, kokio yra laukiama šį pava
sarį. Lotai be abejonės eis brangyn, šį pavasarį,
kaip tik oras daleis, prasidės spartus namų staty
mas, nes materijolas jau žymiai atpigo ir yra ženk
lų, kad da daugiau atpigs, kas paskatins da didesnį
namų statymų. Yra faktas, kad juo daugiau yra sta
ti ma namų, tuo Lotai darosi brangesni. Tad nelauk
damas pirk Lotų, arba daugiau musų puikiame Park
Garden Subdivisione; kur puikųsjnedžiai puošia vi
sų apielinkę; kur žolė žaliuoja irkvietkai žydi; kur
gatvės jau išrėžtos ir dideliais žaliuojančiais me
džiais išsodintos; kur jau yra daug namų pristaty
ta ; kur nėra aprubežiuota kokius namus galima sta
tyti; kur juodųjų žmonių neįleidžiama; kur galima
laikyti vištų ir gyvulių. Tai tikra darbo žmonių vie
ta, arti gatvekarių, arti kelių didelių dirbtuvių ir ki
ti parankumai. Šį pavasarį be abejonės čia prista
tys daugelį naujų namų, tad ateik į musų ofisų šian
die platesniam pasikalbėjimui ir važiuok pamatyti
tuos Lotus, persitikrink pats. Mes ne siūlom katę
maiše, bet atvirai.
•
•
PIRK KOL PIGIAI GALIMA NUPIRKTI
Lotai dabar parsiduoda nuo $275 ir augščiau (artymuose subdivisinuose panašus lotai parsiduoda po
$800). Busi savininku Loto įmokant $25 “cash” ir
likusius labai lengvais išmokėjimais. Priimame Li
berty Bondsus ir Liberty Land & Investment Co. se
rus pilnoj jų vertėj pirkinio LOTŲ.
Lietuviai, nepraleiskite taip puikios progos, atei
kite į bendrovės ofisų šiandie prie pačių savininkų,
kurie parodys jums tuos LOTUS ir patys pamaty
sit jų vertę.
LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.,
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775.

t

Gražiausi Lietuviški Rekordai
Kaina po 85c vienas
Įdainavo tenoras Mikas Petrauskas.
2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime Kovą.
2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit sveteliai.
2393 Saulelė Raudona ir Jojau Dieną.
2394 Už Silingel) ir Siu Nakcialy.
3848 Suktinis ir Valia Valužė
3350 Naujoji gadynė ir, Painius.,
-į
3623 Ilgu, ilgu man ant svieto ir Mano skarbas.
... ..
3797 Jau kad aš augau ir šią nedėlėlę.
3840 Ant Kalno Karklai siūbavo, šią naktelę per naktelę.
4272 Spragilų Daina ir Strazdelis.
4415 Pavasaryje ir Piemenėlis.
4474 Mielaširdystė ir Vai verčia, laužo.
3796 Eisiu mamei pasakysiu, Bemuželį nesvoliok.

DIDELI VAISINGI PLOTAI BEVEIK TAIP DIDELI KAIP
DEŠIMTS MIESTĄVU LOTU.

S1 $38750
$60 {mokėt: Likusius $6 kas mėnuo.

Schiff^StateBank
728 W. 12th St.,
Arti Halsted St.

ParankUusis

BANKAS CHICAGOJ

Įdainavo Marė Karužiutė, sop.
3625 Miškas ūžia ir Sudiev Lietuva,
8842 Avė Maria (lotyniškai) ir Sveika Marija.

R. URBONAS,

Įdainavo A. Kvedaras.

LIETUVYS FOTOGRAFAS
1721 W. 47th Sl„ Chjcago, III.
Phone Drover 3473

2224 Mano laivas ir {sveikatą.
3798 Kur vėjai pučia ir Esu garbingas vyras.

■bmbb^bbbbbmbbbmbbmbbmmbbmmbbmmbbbmmmmm/

Įdainavo Marė ir Jonas čižauskas.

Atdara dienomis iki 6 v. v.
Sub. ir Utarninke iki 8 vai.
Nedėlioj iki 12:30 pietų.
Pasidėk savo pinigus šin
TVIRTAN VALSTIJININ
BANKAN
3% mokame už padėtus
pinigus
Perviršis virš

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

$5,000,000.00

Pribuki! Rytoj, Nedėlioj, Balandžio 10-tą

, .

Įdainavo chorai S. Shimkaus, šv. Cecilijos ir etc.
Ant tėvelio dvaro ir Nesigraudink mergužėlę,
Ant kalno karklai siūbavo ir Pasisėjau žalią rūtą.
Oi Motinėlę ir Motuš, Motuš.
Oželis ir Mes padainuosim.1
Ko liūdi putinėlį, ko'liūdi ir Loja šunes ant kiemo..
Per giria girelę ir Linksminkimės.
Per šilą jojau fr Žydas statinėje.
Saulelė nusileido ir Parodos Maršas.
Vilniaus rūta ir Drinopolis. Maršas.

Įdainavo Jonas Butėnas, basso.
#362 Kur upelis teka, Viltis, ir Pasakyk mano mylimas krašte.
4914 Linksma diena mums nušvito ir Pulkim ant kelių.
,
4925 Daržely alyvų, ir Jėzau Kristau maloniausis.

šokių muzika.
4181
4363
4717
4796
2396
2395
2359
2530
2531
2707
2709
2653
2654

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

juos sušildys. Tatai visi mes
ir laukiame brangaus pavasa
rio. — XXIX.

4180 Medžiotojai; 2 dalis.

3905
3188
3189
3242
3290
2226
2227
2228
2840

■.***rĄ

Juodoj vaisingoj žemėj čionai augs bile-kas. žemė stovi augštai ir sausai; pakilumas yra pui-

Smarkus vyras ir Kur bakūžė samanota.
Velnias ne boba; 2 dalis.
Mano Palvyš, tai geras arklys, ir Smarkus vyras.
Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu.
Ant vienos galvos ir Zuavų maršas.

Tris berneliai ir Vakarinė Daina.
Skambančios -stygos ir Tu mano motinėlė.
Giedu dainelę ir Gegužinės daina.
O kur buvąi dėduk mano ir Ungarų šokis.

>VX> •' - Z

kus; apielinkės gražios. Tai yra geriausia vieta Tamstų namui už miesto — gyvenk čia ir dirbk
mieste. Tamstos moteris ir Šeimyna džiaugsis.

4535 Jaunavedžių pasiskundimas. Pas tardytoją.
4795 Liūdnas Gyvenimas yra Kotelyje
4926 Jaunikio Išsirinkimas ir Piršlybos.

3190
3244
3192
1247

Pirkite puikioj vietoj, prie Chicago, Burlington ir Quincy Gelžkelio. , Pirkite ten iš kur bus
arti atvažiuot į miestą. Pirkite kur turėsite daug vietos augijrfmui vištukų, laikimui daržo, ir tuo
sumažinsite pragyvenimo brangumą. Pirkite dabar, pirm negu žemės kaina pradės kilti augštyn — kas tikrai {vyks kaip tik Burlington traukiniai pradės bėgti i didžiulį naują $657)00.000
Union Stotį dabar budavojamąją. Tas reikš ge-riausią Priemsiestinę Komunikaciją, greitą pa
tarnavimą ir persėdimą J visas miesto dalis. Tas reikš augštesnes kainas už Priemiesčių Lotus ir
Ukes pagal visą Burlington Gelžkelį.

spinduliai

Komiškos dainos.
1170
1248
1249
2342
2343

Pirkit Sau Mažą Ūką arba Didelį
Priemiestyje Namui Lotą Dabar!

Alvito Ežero Bangos ir Pilviškių Valcas.
Kas Subatos Vakarą ir Jau Saulutė leidžias.
Virbaliaus Polka ir Sesutės Valcas.
Nedėlios Rytą, ir Del musų jaunimo.
Našlys ir Lapunėlė.
Bum čik-čik (Mazurka) ir Dėdienė (Polka).
Nemuno vilnys Valcas ir Sudiev Mazurka.
Kregždutė- Valcas ir Ant Bangų Valcas.
Liuosnoris medėjas Maršas ir Vėlevos nešėjas.
Kasėjas ir Kaimietis ir Teklytė Valcas.
Ant Dunojaus bangų (Valcas) ir Brangenybes Tvto-step.
Saulei nusileidžiant ir Mano mylimoji.
Onutė Polka ir Išreiškimas meilės.

Armonikos solo.
2651 Vilniaus Maršas ir Audra Mazurka.
2705 Visur Linksma ir šok į Ratą.
3316 Polka nuo Rudos ir MazrusiŠka Polka.

Armonikos duetas.

3626 Ant Šešupės kranto ir Lelijos žiedas.
3799 Vilniaus Polka ir Tamsioji naktis.
2581 Gražioji Polka ir Pavasario Rytas.

3317 Batų Cystytojas ir Saldus bučkis.

Ruskos.

2318 R^zluka.
3417 Padospanes.
I I
3998 Kadrilius (Dvi dalys).
Virš minėti rekordai; dabar turimo didelį stocką ir kiekvienam
ant pareikalavimo.
Adresuokite:
i
i*
’
"IT

JUOZAS F BUDRIK
3343 So. Halsted St.,
Chicago, UI.

Vi

J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvis Advokatas
Vakarais: 4509 S. Ashland Av.
Phone Yards 1058
Dienomis: Room 518 — 155
N. Clark St.,
Tel. Randolph 8507.
........... M.—M..M,.

Schiff'oDStateBank
728 W. 12th St
Arti Halsted St.,

,

/

ąsą

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

Nedėlioj, Balandžio 10-tą
Canal ir 16th Steet

i—.... ........
a Tel. Cicero 5963

m

DR. A. P. GURSKIS
Lietuvis Dentistas
4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. S
i
CICERO, ILL.
,
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak. g
- išskiriant nedėlias ir seredas.
*

!

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 $'o, Halsted St., Chicago, I1L
kampas 18th St. •
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257
i-ii

n............................ ...
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Pasidaryk sau vyną
Vynuogės, Vynuogės
Vynuogės-

I ■

Į

!

!

AMERICAN
LINE
ISF’ęSKUS
,.

9:53 iš ryto
10:39 iŠ ryto
11:34 iš ryto
1:46 po pietų
2:26 po pietų.
Nepamirškite musų žmonių su Raudonais ženklais. Gaukite DOVANAI į ten ir atgal —
(round trip) tikietus nuo jų. Jie bus ant augščiau minėtos stoties pirm traukiniui išeinant i
Westmont,
i

Džiovintų juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,
už prieinamą kainą'.
COYNE BROS.,
119 W. S. Water St.
Chicago, UI.
«

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

A. T. MCINTOSH & CO

1404 W. 18th Street

Gerbiamieji: Nepadėdami manęs po abligacijomis Tamstos galit pasiųst man pilnas informa
cijas apie Tamstų Dideles Priemiestines Ukes ant Burlington Gelžkelio linijos.
ADRESAS .1./..............................................................................................................................
VARDAR ir PAVARDE ............................................................................................................

patarnavimas.

NEW YORK — HAMBURG

Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams.

Dideli moderniški dubeltavais šriubaia garlaiviai

Phone Boulevard 491

‘

MANCHURIA

Išplaukia Balandžio 14, 1921

MANGOLIA.
Išplaukia Bal, 28

MINNEKAHDA (naujas)

vi Išplt^ks
Tiktai Sčia klosa
Trečia klesa, New York iki Liepojaus ............... $182.00
TvL?Aiab?leSa’ VN1™ .York iki Eitkūnų ................ $130.00

k!08°s keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą diderims ir^kudikianis^am^ary * įdaryti kambariai pateikiame mote
liui agentą“1^® 1 iompanJ,Oi ofis« u N- Deadborn St., arba »as vie-

Farnlos! Fanuos!! Pigios
Indiano, Michigano, Wisconsino, parduodame ant lengvo išmo
kėjimo, taipgi mainomo ir ant miesto namų.

Reikalaujantiem-s, da-

vadus prisiunčiame per laišką,

Yasulis & Klobuchar Co.
3605 Deodar St.,

Indiana Harbor, Ind.

ASHLAND JEWELRY
MUSIC STORE
Deimantai,
Laihroditai,

Auksyb*, Columbijoa Grafonolu ir
lietuviški naujau*!
rekordai.
4587 S. Aahland
Ave^
Chicago, III.

Subata, Balandžio 9 d., 1921
i

H. LEIBOVVITZ i CHICAGOS
ŽINIOS

JŪSŲ BUVĘS SENAS
PRIETELIUS
PATARĖJAS
Dabar yra naujame biz
nyje visokios rųšics
INSURANCEAPDRAUDA
Valandos nuo 10 ryto
iki 8 vai. vak. kasdien.

O^

V

8

ESORKA

Severa’s
Esorka

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, Iowa

iertr»r»rrgiem?ri?nrFriei?K

Sveikatai ir Linksmumui
4

South Side Bevcrage Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų ir silpniems
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja,
FREDERICK BROS,
3700-10 S. Halsted St.
Te!.: Boulevard 2538.
Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas
DR. B. M. ROSS
Specialistas
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo
užnuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis
privatinėmis ligomis.
35 So. Dearbom St., kampas Monroe St.
Crilly Buikling — ruimas 506. Imkite elevatorių

iki 5-tų lubų.,

t

Chicago, III.

DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
1 po piet. Utarninkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Kam be reikalo kantėti? Mano spe
cialia gydymo budau išgydi jau daug
Žmonių nuo kaspininšs kirmėlės, kurie
buvo nebetekę vilties pasveikti
Tūkstančiai žmonių nežino, kad Jie
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsi
gydo.

* Kirmėles ženklai
žmonės serganti taja biauria liga pa
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę
kjla, vemt verčia, valgyt neturi noru,
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.
Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu
laiku.
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip
taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street
Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 dieną.

Majoras nevykdins savo
sumanymo.
Majoras Thompson buvo su
manęs, kad kinografa parodžius
miesto -valdžios veikimą. Bet
užvakar jis patyrė, kad tas lėšuotų miestui $30,000. Todėl tą
sumanymą majoras atidėjo ki
tiems metams.

Nušautas vaikinas.
Samuel Caruso, 28 metų, 2252
Wentworth Avė., užvakar vaka
re tapo nušautas prie savo na
mų. Nepažįstami trys jauni
vyrai jį nušovė. Priežastis ne
žinoma.

Lietuviu Rateliuose
BRIDGEPORT.
Simano Daukanto Draugija
laikė mėnesinį susirinkimą ne
dalioj, bal. 3, Mark White
Square salėj. Apsvarsčius kuo
pos ir organizacijos reikalus
buvo perskaitytas Šerno Drau
gų Būrelio laiškas, kuriame
Būrelio komitetas nurodo į
vargingą padėtį musų užsitar
navusio rašytojo šerno ir pra
šo, kad lietuvių visuomenė at(Tąsa ant 7 pusi.)

Ar esi nervuotas, kenti galvos
skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akįs besiuvant, jei taip,
tuojaus turi pirimiausia pasiteirau
ti mano 15 metų patyrimo, kuris
suteiks tamistai geriausią patar
navimą.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės
Ligos gydoma specialisto
W. F. MONCRUFF, M. D.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU

JOHN J. SMETANA

FABIONAS IR MICKIEVICE, Vedėjai.
809 W. 35th St.,
(Halsted & 35th Sts),
Chicago, Illinois.
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauno .. ............ $117.00
Kainos laivakorčių
iš New Yorko iki Eydtkunų .............. $104.60
t

mas, gali atsitikti labai
(trumpame
laike. Jus negali
kitos negali tą patį padaryti”.
te ramiai laukti iki nebus
per vėlu. Pašalinimas ligos,
Plytų kaina nupiginta.
sutvirtinimas ištvermingu
Illinois Brick kompanija už mo jūsų sistemos, yra jūsų
vakar pareiškė Chicagai, kad pereiga. Kasdieninis vidurių
plytų prekę ji numažina dvide liuosų užlaikymas, padidins
šimts penkiais nuošimčiais. Tas, atsispyrimo jiegą ir suteiks
manoma, padrąsys chicagiečius didžiausią pagelbą kovoje su
statyti namuq. Tečiau namų sta nepageidaujamu svečių. Tritytojai dar uoliai tebesilaiko nerio Kartusis Vynas yra
prie senų algų. Ir praeitą seredą labiausia patikėtina gyduolė
savo susirinkime tarės, kad ir šiame reikale. Jos sudėtis
laikytis to nusistatymo.
kalba pati už save: cascara
sagrada ir kitos karčiosios
Unijos kreipiasi prie Hardingo šaknys padaro Trinerio Kar
dėl gelžkelių algų numažinimo.
tųjį Vyną geriausių vidurių
Gelžkelių darbininkų unijų at valytojų. Svarbiausiu daly
stovai užvakar turėjo Northern ku yra, kurio jus niekad ne
llotely konferenciją, kur nutarė privalote užmiršti tai, kad
kreiptis prie prezidento Hardin Trinerio Kartusis Vynas pago dėl kompanijų pasimojimoĮgelbsti nesįlpnydamas vidų
numažinti gelžkelių darbininkų rių, priešinai, priduos paakstinančią jiegQ. Reikalau
algas.
kite savo a|)tiekoriaus arba
vaistų pardavėjo, taipgi Tri
Kaišas nusižudė, kad
nerio Antiputrin. Sumaišykitų nevarginus.
kit jį su drumnu vandeniu
Užvakar nusižudė George (vieną dalį Antiputrin ir
Wenzel, 3642 W. Arthington keturias dalis vandenio).
gat., kuriam 11 metų atgal, kuo Yra geriausiu gargaliavimui
met jis buvo devynių metų am gerklės ir plovimui' nosies.
žiaus, automobilis sulaužė abidvi — Joseph Triner Company,
kojask^ki šiol jis buvo globoja 1333-45 So. Ashland Avė.,
mas MIvo tėvų, bet galios tas Chicago, III.

jam pii■ikirejo ir jis įsikišdamas
gaso dūdą į burną pribaigė savo
gyvenimą. Jis paliko sekantį
raštelį: “Gyvenimas nėra vertas
gyventi, kuomet toki amžini
skausmai vargina mano kojas.
Aš jus tik varginu ir darau
jums išlaidas, be jokios ateities
vilties. Man rodosi, yra geriau
palikti jumis visus.”

KAIP JUSĮI AKIS

,
Jau tūkstančiai išvažiavo per musų Biurą j Lietuvą ir šimtai išvažiuoja da
bar kas mėnesis. Visiems parupinam pašportus, sutvarkom. taksus ir pagelbstim išsiųsti bagažus. Pašportų padarime už savo darbą kainuojam tik $1.00.
Už bagažų ir taksų sutvarkymą mes nieko nekainuojam. KIEKVIENAS
ŽMOGUS VAŽIUOJANTIS PER MUMIS YRA APRŪPINTAS NUO LAI
KO SĖDIMO I TRAUKINI CHICAGOJE IKI PASIEKIA KAUNĄ

AKIŲ
AUSU
IR NOSIES
TONSIL1U
SPECIALISTAS

prekę, tai aš nesuprantu dėl ko

(pirmiau vadinama Severo Stomach Bitters)
jeigu imta pagal įsakymus, ne tik duos giarą
sveiką apetitą bet daug pagelbės gromula
vimo organams jųjų darbie gromuiavimu ir supanašdinimu ir
per tai nukreips kankimus po valgiui. Per daug įlgu metu tas
geras vaistas darodi ape savą vertį atsitikimuose dyspepsijos,
negrofnulavimo, užsikimšimo virduriu ir ypatyngai yra rekomendotas nusilpnejusems ir sveikyn einat ypatoms. Dvi mieras: 75 centai ir $1.50. Pardavinėtas Aptiekose ar rašyk įki

Gerk

Pirmu negu pradėsit rengties į kelionę, kreipkitės pas mus ir
viską ištirkit, tas jums nieko nekaštuos.

Duona turi būti pigesnė.
Idant žmones važiuodami per kelius rubežius nebūtų nutaksuojami už ve
Pirmininkas dėl brangaus pra
žamus pinigus, yra patartina, kad jie kiekvienas nusipirktų draftus Apie ta
gyvenimo komiteto Max Adojau buvo pranešta net Lietuvos valdžios. MES PARDUODAME TOK rus
movvski užvakar padavė suma
DRAFTUS PAGAL DIENOS KURSO UŽ KURIUOS PINIGUS IŠMOK A RF
nymą, kad duonos kaina butų
JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA BANKOSE
numažinta, kuomet Atlantic &
VALANDOS: Kasdieną 9 ryto iki 6 vakare.
VAKARAIS:
Utarn.^ Ketv. ir Subatomis iki 9 vai.
<
Pacific arbatos krautuvė pareiš
NEDfiLDIENIAIS: 9 ryto iki 3 po pietų.
kė, kad numažina nuo 10 iki 9c
už svarą duonos.
“Du mėnesiai atgal miltai bu
STIPRINK SAVO
vo parduodami po $12.50 stati
SISTEMĄ. .•
nę, dabar gi statinė miltų gau
FRANKLIN O. CARTER, M. D.
Pirmutinis
pranešimas
nama už $7.58 iki $8.50, — pa
sakė aldermanas. — Jeigu viena [pareikštas sveikatos žinovų,
didelė keptuvė gali numažinti kad nąujas “flu” atsilanky

Apie Groimilavimo.
Ne tas ką valgote arba kaip daug suvalgote,
bet maistas atsakančiai sugromulotas ir supanašdintas, duoda stiprumą ir gyvingumą
visam kunuį. Normaliskas maistinimas remase ant giaro gromulavimo o tas vėl remase ant normalisko veikimo vidurių ir gro
mulavimo organų.

ATIDAI VAŽIUOJANČIŲ Į LIETUVA

Lietuvaičių balius.
Amerikos Lietuvių Dukterų
organizacija užvakar vakare,'
balandžio 6 d., Masonic Hali
svet., 7832 S. Union gi., turėjo
balių, kuris prasidėjo po aštuonių ir tęsės iki po dvylikos. Įžan
ga buvo 75c y patai ir šokėjų bu
vo prisirinkus pilna svetainė,
nors ir tokia didelė. Tai buvo
gražus lietuvių jauninto būrys,
kokį kada pasitaiko matyti.

3824 West 12th St.
Chicago, 111.

‘SI

EINU Iš BIZNIO!
DIDELIS BARGENAS!

Didelė Eksplozija šalip musų
krautvės namo, sugadino ir mu
sų tavorą. Viskas turi būt par
duota, nepaisant nuostolių. Mes
užtikriname, kad uždarbio šiame
išpardavime nepadrysime. Vy
rų ir vaikinų siutai ir overkotai
$10, $15, $20, $25, $30, $35 ir
$40. Daugybė siutų ir overkotų po $5.50. Tikros odos išver
čiami kotai, kuriuos pardavojo
po $75, $85 ir $110, dabar $22.50.
Vyrams kelinės $3 ir augščiau.
Vaikams siutai $3.50 iki $15.
Apie 150 mažai dėvėtų siutų ir
overkotų ir lengvų kotų $7.50.
Atdara vakarais iki 8 vai.
Subatomis iki 9 vakaro.
Nedėldieniais iki 3 po pietų.
S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
Specialistas
alengvins airių (tempimą, kuria
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaiso
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai-

sitikimuose egzaminavimas daroma su
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama j
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 Iki 8 vakaro. NodSldieniais nuo 10 ryto ild 1 po piot.

Ofisas 1558 W. 47th SU kampas
Ashland Avė.
TeL Drover HU

Franklin O.
Carter, M. D.
Akių ir ausų
specialistas 23
metai prakti
koje prie State
St., Chicago.
Nemokėsit daugiau už akinius
I k .pertas, okulistas. Stiklus
nutekinsime savo laboratorijoj. Teisingu* stiklų pritaikymas, pra
šalins visas priežastis: galvos skaudėjimą, nerviškus nesmagumus,
akių pailsimą ir kitus nesmagumus, kurie kenkia jūsų sveikatai, ly
giai ir gadina jūsų akis. Reikia labai prižiūrėti. Akis egzaminuoju
VELTUI. Po egzaminavimo žinosite, kad akiniai padaryti jūsų akims,
ir atsakančiai tiks.
Auksuoti stiklai bile rųšies $4 iki $8.
Čysto aukso stiklai bile rųšics $6 iki $14.

Chroniškos Ligos

Tikra Diognoza
Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie AvėVai. 1—2; 7—9 po piet

ŽVAIRAS AKIS ATITAISAU

r. W, Yuszkiewicz

Pirmiau

Dabar

Nėra geresnio prirodymo mano gabumams, ką garsinu — atitai* sau žvairas akis — parodo tūli atsitikimai, kuriuos esu išgydęs šias
augštas ligas, šiame nuotikyj- ir visuose kituose nuotikiuose, maty
mas yra tikėjimas. Kamera patikrins, kad padarau, ką prižadu, kaipo
šie paveikslai parodo, pirmiau ir dabar.
Atitaisiau akis ir mato
kaip reikia ir atrodo gerai.
žemiau telpa tūlų vardai ir antrašai, kuriuos išgydžiau. Nuėję
pas juos bile kurį ir paklauskite.
Mr. Jacob Heersema, 7239 Peoria Mr. Henry Dietz, 5234 S. Maplowood Avė.
St.
M r. J. Hannus, groserninkas,
Mr. Milton Peterman, 1838 Marendo Avė., Forest Park, III.
5001 S. Honore St. telefonuok
jam.
M r. R. Allgeirer, 9916 Vincennes Mr. Envil John, Muzikalių Instru
Avė.
mentų pardavėjos, 4347 Lincoln
Miss Mclnnis, Lake Forest, III.
Avė. Telefonuok jam.
Daugiau pažymėtų nuotikių seka, kur du buvo išgydyti vienoje
šeimynoje:
Miss Lottie Gorski, ir jos sesuo, 1901 W. 17th St., Chicago, III.
Mr. A. F. Sindelar ir Miss Sindelar, 1715 String St, Chicago, III.
Miss Biehly ir jos sesuo, 3038 Justine St., Chicago, III.
Ar neturi šių pa
prastų akių nesma
gumų?
Apaugimų, vaik
čio, uždribę aičių
vokai šiukštus vokai
veliasi putomis ant
lėliukių,
šlapiuaja
akys, jei matysite
mane tuojau. Ati
dėliojimas yra pavo
jinga.
Mano kai
nos prieinamos ir
išlygos
tinkančios
jums. Visi žvairo
mis
akimis
mano
paties gydomi.

Prisiųsk kuponą
reikalaudamas vel
tui knygelės

Nurodau Šimtus
kitų laimingų žmo
nių, kurių akys ati
taisytos.

Franklin O.
Carter, M. D.
Akių specialistas ir
surgikas.
Specialistas akių,
ausų, nosies ir gerr
klės ligų.
120 So. State St.,
2-os lubos.
Chicago Vienos du
rys į šiaurius nuo

The Fair.
Vai. 9 iki 5.
Nedėk 10 iki 12.
Tėmykit sukančią
šviesą.

Franklin O.
Carter, M. D.

GYDAU visokias ligas vyrų ir mo
terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą,
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milwaukee Avė., Chicago, III
Phone: Humboldt 5849

! Rfiumatlzints Sauspls i

H

Nesikankylrite savęs skauamals, Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skaudėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mostis lengvai prašalina viršmiSėtas ligas; mums šiandie daųgybė žmonių siunčia padėkavonės pasveikę. Prekė 50e per
pačtą 55c arba dvi už |1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SYTIKATOS”, augalais gydytiee,
kaina 50 centų.
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Ckleigi, III. !

120 S. State St.
Malonėsite prisiųst
iliustruotą knygelę

“Žvairos Akys Ati
taisoma**.
Vardas ..................
Num.. ir gatvė
Miestas ar kaim.

Valstija

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

ANTANAS VENCKUS
Paminėjimui metinių sukaktuviij mano mylimo brolelio,
kuris tapo gatvekario užmuštas,
balandžio-april 10 dieną, 1920.
Paėjo Kauno rėd., Tauragės ap.,
Šilalės vaisė., šeručių kaimo.
Amerikon pribuvo 1902 m. Ve
lionis buvo vedęs, turėjo 36 m.
amžiaus. Paliko moterį Veroni
ka ir tris mažus vaikelius: 2
sunu ir 1 dukterį; vieną brolį
Joną ir seserį Emiliją. Lietu
voje liko du broliu ir trys sese
ris ir sena motinėlę, 1 brolį An
glijoj. Tapo palaidotas bal. 15
d., 1920 iš narni} 819 W. 38rd
į šv. Kaznmdero kapines. Nors
metai praėjo, bet musų širdies
skausmas neužgeso. Ilsėkis mu
sų mylimas broleli ir lauk mu
sų, o mes tave nesulauksime.,
Nuliūdę švogeris ir sesuo,
Antanas ir
Emilija Griniai.

1801 So. Ashland Avė., Chicago.
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos
Kambarys 14-15-1^-17
Viršui PLATT’S Aptiekos
Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystės: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordu visokioms
kalboms, gramafonų ir auksi
nių visokių daigtų: žiedų ir
laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik

K. PIKELIS,
1907 So. Halsted St., Chicago, III.
TeL Monroe 2804

DR. W. F. KALIS2
Spedalimaei Moterų llfM Ir Chlr«rf!Ja
11U MILVAMUM ATM

CHICAMO.

DARBININKŲ ŽINIAI.
Kad aš T. J. Kučinskas tyrinėju ir
sutvarkau pasiskundimus sužeidi
muose kasyklose, dirbtuvėse ir tt.
visose Suvienytose Valstijose.
Kad turiu expertą legališkiems da
lykų atlikimams visose Suv. Valsti
jose. Ir reikale | teismą eiti.
ftsu sąryšyj su advokatu Harold O.
Mulks, Room 1117,
r * Trufit
Harris
Bldg.
111 W. Mon
Monroe St.
Chicago, ui.

PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė

Hotelis su 100 kambarių

Lankant musų pirtį, galima apsi
saugo t nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spindulis], nerviškumo,
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus,
inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Naujausiais musų įtaisymais,
Įtaisymais, gvan tuo j ame geriausią gydymą.
rantuojame
Moterų dienos_ tik Utarninkais
- J
dieną ir naktį.
Dienos dėl
‘ d vyrų — atdara Mokrloną dieną ir vi
išimant Utanrfnkus nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.

A. F. CZESNA,

1657 West 45-t* catrt, CMeafo, IU.
Telef. Boulevard 4552

!TAirjTEW58, Cfflcag®, ŪL

Subata, balandžio 9 d., 1921
. - sės
j

(Tąsa nuo 6-to puslp.)

kreiptų į tai savo domės ir ne
leistų jam, dabar jiegų nebe
tekusiam, varguose žūti. Ta
tai draugija tuojau be ilgų kal
bų paskyrė iŠ kasos $10, o na
riai dar nuo savęs $4.50 (au
kojo T. Petroševčius, P. Ke
rnį tis, T. Janulis ir J. Sinkevi
čių po 1 dol., P. Stravinskas
50 c.).
Simą no Daukanto Dr-ja gyvuoja jau 28 metai* narių turi tris šimtus suviršum. Drau
gija niekados neatsisako nau
dingų reikalų pareimti.
—Narys.

dolerių
prižadais
padaryti
jiepis dvigubus pinigus į mė
nesį laiko ar dar greičiau.
Kol Jonesi nėra
surastas,
joks kitas veikimas, sako, nė
ra galimas.
“Ar bus areštuoti ir kaltina
mi to Jonesio agentai, kurie
padėjo jam susirinkti tūkstan
čius, tas pilnai priklauso nuo
v jstijos advokato (prokuroi . ),
kurs vienas tegali nus] ręsti ką kaltinti, o ką nekalhnti,” — tiek tapo patirta iš
valstijos advokato ir iŠ komi
teto, kurs kalbėjosi su valstijos
rdvoką tu.

Sueis ncužilgio metai laiko
Valstijos advokato
ofisas
yra
pasirengęs
j ieškoti to nuo dienos kada “Lietuvos”
“agento” Jonesi, kurs išviliojo bendrovė buvo trijų jos direk
iš lietuvių šimtus tūkstančių torių patraukta bankruio^teis___________ t_____ ,_______ —

Capital & Surplus

$250,000.00
“Visi Lietuviai į Lietuvių Valstijinį Banką M
— LAI BŪNA MUSU OBALSIU.
REMKIME PATYS SAVį, O NE SVETIMTAUČIUS.
MUSŲ TURTAS APIE

$3,000,000.00.

UNIVERSAL STATE BANK
Kaipo Didžiausias Amerikoje Lietuvių Vdlstijinis Bankas
GERIAUSIAI PATARNAUS KIEKVIENAM
čia jūsų pinigai bus saugioje vietoje, nes tą saugumą užtikrina Su v.
Vai. Vahlžia, kuri irgi dalį savo pinigų laiko šiame Banke su tūkstan
čiais Chicagos ir kitų miestų lietuviais.
šiame Banke padėtus pinigus galima atsiimti ant
PIRMO PAREIKALAVIMO VISUS.

Taipgi nutarta, kad kaip tik
komitetas sužinos reikalingus
faktus, kad, tuojau sušauktų
viešą visų šėrininkų susirinki
mą tolesniam reikalo svarsty
mui ir kad į tą susirinkimą bu
tų pakviesti ir bendrovės di
rektoriai, nuo kurių pageidau
jama sužinoti, delko bendrove
buvo atiduota bankroto teisman.
Komitetas ištyręs visą dalyką, mato reikalingumą susirinkimo, todėl šiuomi kviečia
visus buvusius laikraščio “Lie
tuvos” šėrininkus ir direktorius
susirinkti panedėlyj, balandžio
11, 1921, 8 valandą vakare,
M. Mcldažio svetainėn, 2242 W.
23 PI., kur komitetas išduos
savo raportą. — Su pagarba,
“Lietuvos” Šėrininkų Komi
tetas.
M. Dūdas,
A. Radomskis,
Ben. Kazanauskis. »

GERIAUSIAI SIUNČIA PINIGUS
Lietuvon ir kitur tiktai Univeral Stato Bankas. Su pilna garantija.
Iš kitų miestų siųskite mums doleriais, o m«s išsiusime Lietuvon
SVARBUS PRANEŠIMAS? ’ Nuo 1, d. Balandžio šiame Banko
yra ‘ESTATE DEPARTMENTAS
čionais kiekvienas galės geriausiai atlikti sekančius reikalus:
Namų pardavimą ir pirkimą
Paskolas visokių rūšių
Insurance. Egzaminavimas abstraktų.
Patarimai visada suteikiami dykai.
BANKO VALANDOS:
'
mi
:
.
Kasdiena nuo 9 v. iŠ ryto iki 4 v. po pietų ir vakarais
Utaminkais nuo 6 iki 8:30. Subatomis visą dieną
iki 8:30 vakare.

UNIVERSAL STATE BANK
Chicago, III.

3252 So. Halsted St,

Ar Zinai

Uždavinys No. 7.
Elena Mičiuliutė mėgsta ge
riau matematiką ir todėl ji no
ri pakvosti žaislininkus šitokiu
uždavinėliu:
Jonas yra du kartu senesnis
už savo brolį Petrą. Dabartės*
kad atimkite nuo Jono 5 me
tus, o Petrui pridėsite 10 me
tų, tai abudu turės metų’po
lygiai.
Kaip atrodo uždavinys? Ele
na sako, kad kiekvienas mate
matikas gali akimirka jį galvoj
pądaryt, bet kas to negali, teimie kreidos ir lentą,argu pensilį ir popierio lakštų.

Naujieną?®
Ar žinai naujienų, kad Baltrus
Mikalauskas nupirko krautuvę
vyriškų aprėdalų, marškinių, kepurių ir visokių
smulkių daiktų. Viską parduodu už pusę kainos.
Tai kur jis pirko tą krautuvę? — O tai prie 3318
So. Halsted St.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visolfios rųšies paveikslus, siilyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmimo fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti
savo paveikslus gražiai padarytus tegul
kreipiasi į mane. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

3130 SO. HALSTED STREET

Į musų uždavinį No. 6, paskelbtą Naujienų 80 num., gauta jau nuo keleto teisingas išriŠimas, — nors to išrišimo čia
dar neskelbiame, kad davus
progos ir kitiems padirbėti.
Pirmutinis teisingą išrišimą
atsiuntė Juozapas Jo'kubonis,
726 W. 18-th St., o antra —
Ona Mikužiute, 12 metų paną,
2121 N. Western avė. Paskui
seka: Uršulė Vilkunienė, Kaz.
Jucius, L. Jakubauskis, Miss
Helena Virbicky (9 metų paN. Klimašauskas,
Vilinias,
Ed. Grushas,
Sharka, K. Jozakas.
Į uždavinį No. 5 teisingų at
sakymų dar atsiuntė iš toliau:
Fr. Kazlauskas iš Dės Moines,
Ta.; J. žigaitis iš Montrcalio,
Kanados, Olga Ažunaris (šešto
“grade” mokinė) iš Waterbury,
Conn.

Drover 6369.

•u

CASE AND MARTIN CO.
Kepėjai
Connecticut Pajų
(Pieš)
Mes darome pajus Connecticus budu Chicagoj.
Reikalaukit Case & Martin’o
Užsisakyk šiandien ant rytojaus.

: Rusiškos ir Turkiškos Vanos
■

12th STREET

ĮMSCS

Tel. Kedzie 89)2

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.,
CHICAGO, ILL.

S55
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T'! ASMENŲ JIESKOJIMAI

Miitiiikit Musu?
Todėl, nelauk nieko, o ateik tuojaus ir
užsiregistruok: savo orderį, o nesigailėsi, nes

aš žinau, kad sutinki su mano
PENKIAIS DAIKTAIS PASKUČIAUSIAIS
1. Geros gvarantoutos vilnonės materijos.
2. Tikrai atsakantis darbas.
3. Pritaikytas drapanų gulėjimas.
4. Vėliausios ir gražiausiems mados.
5. Gauti savo pinigų vertę.

Jei tamista pripažįstat minėtus Penkius Paskučiausius Daik
tus, tai kreipkitės tik tai pas mane.

Siuvu siutus nuo $60 iki $125 už $35 iki $82.50, todėl, kad netu- ’
riu didelių biznio išlaidų ir perku materijas dideliais ritiniais. Tu
riu geriausiai išlavintų sistemų padaryme geriausių drapanų su
mažesnėmis išlaidomis. Tos visos aplinkybės duoda jums progų
įsigyti geriausių siutų už prieinamų kainų.

ADOLPH MAUSNER
3241 So. Halsted St.

Tel.: Yards 3857.
Atdara nuo 8 iki 9 vai. vąk.

PRANEŠIMAS.
“LIETUVOS” LAIKRAŠČIO
šfiRININKAMS.

PanedSlyj, Balandžio 11, 1921,
8 valandą vakare, M. Meldažio
Svetainėje, 2242 West 23rd PI.,
Chicago, III., atsibus “Lietuvos”
laikraščio šėrininkų susirinki
mas kuriame bus aiškinama ben
drovės piniginis padėjimas ir
kas pratraukė bendrovę bankinito teisman. Ant šio susirinkimo
yra kviečiami visi bendrovės šgrininkai, o ypatingai direktoriai.
“Lietuvos” Šėrininkų Komitetas,
Mikas M. Dūdas,
A. Radomski,
Ben. Kazanauskaa

Chicago, III

P. S. Ką-tik apturėjome neapsakomai gražių ir daug materijų
vasariniams siutams ir lengvų Spring kotų. Todėl pasiskubinkite
būti pirmutiniais.
.
M

» .... f
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Iškirpk Šį apgarsinimu, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimą.

JIEŠKAU savo vyro Vladislovo
Gramalo, kuris prasišalino iŠ namų
rugpiučio 20, 1920.
Jis ketino va
žiuoti į Wis. pas gydytoją ir nesu
grįžo, nei nepraneša apie save.
Iš
amato, yra pardavinėtojas visokių
žolių, nešiodamas po stubas.
Kas
apie tokią ypatą žinotų, meldžiame
pranešti, už ką mes duosime $10 do
vanų.
ONA GRAMALIENE.
203 Central St., * Michigan City, Ind.
JIEŠKAU Juozapo ir Jono Volodkevičių, Kauno rėd., Jasonsko parapiios. J ieško pusbrolis Mykolas Volod:as. Malonės atsišaukti šiuo antrašu
JONAS ZOLINSKIS,
4637 So. Wood St.,
Chicago, IH.

JIEŠKAU savo vyro Leono Lauritėno (Lark), kuris paliko mane var
ge su dviem mažyčiais vaikučiais
rugpiučio 18 d. 1920 m.
Aš nogė
dama sutvarkyti ateities gyvenimą,
meldžiu, idant sugrįžtum ir jeigu ma
nai gyventi krūvoj, tavo klaida bus
dovanota, o jeigu išsižadi savo šei
mynos kurią paįs jš liueso noro pąsirinkai, tai taip ir pasakyk.
Atsišaukiu taipgi ir į geros širdies
žmonės, kad kur jį patėmįs, man pra
žmonės
neštų; už pranešimą gaus $50 atlygi
nimo. Jisai yra apie 6 pėdų augščio,
mažas, pariestos nosies, dideliais, biškį garbiniuotais plaukais, ant kaktos
turi randą, išsižiuri labai spurtas. Pa
eina iš Vilniaus rėd., Švenčionių pav.,
sulyg amato yra barberis, gali būti ir
maliorius, bet palinkimą turi saliuno
biznį.
Jisai išsivežė kito žmogaus
pačią su £ vaikais. Pulkarija Statkienė-Buividaitė iš Ylakių miestelio,
Mažeikių apsk., Kauno rėd., vaikų
vardai: E(lv. 8 metų ir Valentinas
(Wally) 6 m, , Moteris apie 5 pėdų ir
4 colių aug., kada važiavo buvo nu
kirptais plaukais, linksmo budo, apie
25 m. amžiaus.
NASTĖ LAURITĖNIENĖ,
12102 So. Edbrooke Avė., Chicago, III.
JIEŠKAU brolio Ignaco Navickio,
Telšių apskričio, Pavandanio parakvijos. Apie 10 metų atgal gyveno
Chicago, IJ1. ' KasJį
ils
pats meldžiu pranešti.
r
JONAS NAVICKAS,
Rt. 1, Box 72-o, *
Herrin, Įll.

JIESKO KAMBARIŲ

•r

PALIKTI STORAGIUJ
Atsišaukite kuogreičiausiai.

Didelis išparda-

,

vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir
pečių, — kaip nauji.
WESTERN FURNITURE STORAGE CO.
2810 W. Harrison St.,
Chicago, III.

Mes turime parduoti už neužmokijimą rendoe palaikymui dvi
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbamųjų mašiną) ai kuria
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda ai $35 Ir duosime Teitai
24 rekordą pasirinkime ir 200 adatą. Dauguma mašiną naujos ir
ąžtikrintos ant dešimties metą. Reikia jas pamatyt, kad apkaitu▼us. Nepraleisk Šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik ai $35 aag___
štos rųšies gvarantuotą kalbamąją majŲną. Taipgi, aies tarime
parduoti dešimti augštos rųšies tikros odos siklyčiai setą, lovų ir
■ lak | ra n
karpetų. šie setai yra visai nauji ir viliamrio išdirbimo. Mes parJ
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
* V Tai apsimokės ateiti, nežiūrint
pristatom veltai
sžiurint kur gyveni. Mes pristatėm
ra
j
apiellnkee, taipgi išsiunčiame C. O. D. ir ■ fta ■ ■ m
■ !■ H B ■ R i visas miesto dalis ir apielinkes^
ral jl WLB
daleidžiame peržiūrėti arba
rba užsimokėti
užsimokėti aplaikąa
aplaikąa siuntinį.
stalini.
Liberty Bcudsal priimami.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro Savaitdieniai iki 4r vai. po pietų.

JIEŠKAU kambario vienam vaiki
nui Cicero apielinkėj. Geistina, kad
pagamintų valgj.
Atsišaukite šiuo
antrašu.
1410 So. 49th Court,
Cicero, I1L

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI kapibarys vienam vaiki
nui, (valgio negaminame).
Su vi
sais parankumais. 3 blokai nuo Linkoln Parko. Paranki vieta biznieriui
vaikinui.
615 Center St.,
3-čios lubos.

Įieško Darbo
JIEŠKAU darbo; norėčiau gauti
darbą ant farmos, arba už vačmoną.
Esu patyręs tuose darbuose. Kam
reikia, atsišaukit.
G. GUSČIUS,
710 W. 14 PI.

Dr. J. J. Stalega išlaikė kvoti- . Chicagos Lietuvių Darbininkų Tąry. .
. ... . ztA r< \ f
bos komitetas savo posėdyje, laiky- North Side.
,,(e‘ — Vaikų Draugijėlė
mą ant bcivaistinio (D. C.) gy- Įam balandžio 4 d., nutarė padaryt
turės draugišką vakarą
dytojo ir praleidęs kiek laiko pasikalbėjimą apie padėtį Lietuvos nedėtoj,
(lytojo
nedelįoj,__ bal. 10 d., kaip 6:30 v. y.
f, ,
/ onvA .rtl.nSn;,.
. .
, Gelbėjimo
svetain.,
Gelbėjimo darbo
darbo Chicagoje
Chicagoje susutais
tais Liuosybes
Ijuosybe^_2Y
€?am.-’ 1822
1822 Wabansia
Wabansia
MOTERŲ
atlankyniui
savo
giminių
silg- draugais, kurie dalyvauja tame dar- Avė.
Programą išpildys draugijėlės
• v
v
i «
•
...............
•
i • • i
m ___1.......................... _
A
Viš•ybos atsto- naviai
nariai
P' Vadovystei wp-lės A.
rižęs
užsiims
praktikavimu
sa- tbe, ikaipo
Darbininkų Tarybos
”ai;!al,po
REIKIA moteries ar mergi
----------Po
program-o
draugiškas
vai Bendram Komitete ari■ba KomlU- Juliutės.
vo profesijos Virdcn, III.
nos namų darbui. Valgis, kamto skyriuose, šituo tikslu tie draugai pasilinksminimas visiems. Kviečia.
—
Komitetas.
yra kviečiami susirinkti Naujienų na
baris ir $10 į savaitę. Atsišau
me ateinantį ketvergą, 14 d. balandkite.
) žio, ne vėliaus kaip 8 vai. vakaro.
Dr-stės Palaimintos Lietuvos ber— Valdyba.
1730 So. Halsted St.
taininis susirinkimas įvyks nedėlioję,

REIKIA ŪABBIN1NKŲ

Pranešimai

Kas turite gerų galvosūkio’
Racine, Wis. —
Wardo Lietuvių Politikos svečias iš Lietuvos,
dalykėlių, siųskite šian — te- ir Ketvirto
Pašelpos Kliubas laikys savo mė atvyks pas mus ir
palaužo sau galvas ir kiti. Laiš- nesinį mitingą nedėlioj, balandžio 10 panedėly, balandžio
kitę žodžiu “Žaislas.”

JIEŠKAU savo brolio Leono Son
gailos, Telšių apskr., Lieplaukės pa
rapijos, Vaiitaru kaimo.
Taipgi ir
antro brolio jieŠkau Petro Songailos.
Malonės atsišaukti.
ANNA PAGOJIENE,
919 W. 85th St.,
Chicago, III.

Atminkite, kad neužilgo bus karštas
oras, už tai prisirengkite iš anksto su vasa
riniais siutais', nes paskui bus per vėlu.
1. Kada mes busime apsunkyti su užsaky
mais.
2. Gražiausios materijoj bus išparduotos.
3. Kainos bus augštesnės.

“Lietuos” L<a.ikjra.š<*io

Šėrininkų Susirin
kimas.

Jonesi yra

man, bet iki šiol dalininkai ne
žinojo ir nežino kas yru da
roma su bendrovės turtu ir
kas rūpinasi dalininkų gerove.
Netekę kantrybės, kovę 31,
1921, būrys šėrininkų susirin
ko M. Meildažio svetainėje ir
pradėjo tartis, kas reikia da
ryti, idant apsaugojus save ir
kitus dalininkus.
Susirinkimo buvo išrinktas
šėrininkų komitetas: M. Dudas, A. Radomskis ir Ben. Kazapauskas. Tasai komitetas
tapo įgaliotas ištirti tikrą fi
nansinį bendrovės stovį, ir jei
gu matytų reikalinga pasekmingesniam vedimui, pasisam-

Senai laukiamas
D-ras D. Alseika,
laikys prakalbą
11 d., kaip 7:30
d., pirmą vai. po pietų, Mildos svet. vai. vak., Union Hali salėj. Visi vie
Kviečiame kuodaugiausiai naujų na tos lietuviai, ypatingai vilniečiai,
rių prisirašyti kliuban.
ateikite pasiklausyti. Inžanga dykai.
M. M. Yuodis, Prez.
— Komitetas.

• Town of Lake. — S. A. L. Ex-KaRoseland. — L. S. S. 137 kuopos
reivių pirma kuopa laikys savo mė mėnesinis susirinkimas bus nedėlioj,
nesinį susirinkimą balandžio 11 d., p. 10 balandžio, 10 vai. ryto “Aušroj”.
J. Ežerskio svet., 4600 S. Paulina St. Visi nariai atvykite laiku.
Visi nariai teiksitės susirinkti, nes
— Organizatorius.
turime svarbių reikalų. — Valdyba.

balandžio 10 d., paprastoj svetainėj.
Visi nariai privalo susirinkti, nes yra
REIKIA patyrusios pardavėjos.
svarbių Draugijos reikalų; taipgi ir
Turi
kalbėt lietuviškai ir lenkiškai.
norintys įstoti į musų organizaciją
Gera
alga ir nuolatinis darbas su ge
bus mielai priimti.
ra
vilčia
įsidirbimo.
— D. T. Danta, RaŠt.
Atsišaukite,
BACH’S DEPT. STORE,
Delei kai kurių labai svarbių prie
3645 So. Halsted St.,
žasčių Dramatiško Ratelio susirinki
Tel.: Yards 1322.
mas, turis turėjo įvykti pėtnyčioj, ba
landžilo 8 d. nįvyks.
Susirinkimas
erkelta ant seredos balandžio 13 d.
[ariai prašomi tai įsidomėti.
— A. Jusas, Sekr.

REIKIA DARBININKŲ

S

L. S. S. VIII Rajono Agitacijos Ko
mitetas šiuomi praneša draugams,
kad dar nesamdytųmėte svetainių
VIII Rajono tartam rengti T. Kučins
ko prakalbų maršrutui; palaukite dar,
kol įvyks Centralinio Komiteto susi
rinkimas.
— Agit. Komitetas.

Bridgcport. — “Jaunosiom Birutąs”
dainų repeticija bus nedėlioj, bal. 10
d., 2 vai. po piet, Mark Wh|te Sq.
svetinėj. Rašymo ir skaitymo lekci
jos prasidės 1 vai.
Reikalįnga, kad
fftųP visi1 nariai, — reikės dalyvauti
programe tą patį vakarą Mildos svet.,
4 .vai.
— S'. Staniu|įutė

Bridgeport. — Nedėlioj, bal. 10 d.,
3 v. po pietų “Pirmyn” mišrus Choras
iš Ndrth Side duoda koncertą Raymondo Čapelėj, 816 W. 31st gvė,
naudai “žiburėlio” ir Augštųjų kur
sų.
Be choro bus dar solistai, due
tai etc., f po vadovyste p. Diliaus.
Kviečiamo publiką gausiai atsilan
kyti.
— Komitetas.

ęhieagos Lietuvių .Draugijos Sei
tarpines IhišeĮpos mėnesini/' susirinkimas įvyks nedėliojo, 10 d. balandžio
2 vai. pę pietų Związek Polęk svet.,
1315 N.'Ashland Avė. Draugai malo
nėkite susirinkt laiku.
— X. Sliaikus,

J1EŠKAU Povilo Vaitekūno, Kauftorth Side. — L. G. D. mėnesinis
______ i no rėd., Panevėžio apskričio, Vaškų
20
susirinkimas bus laikomas nedėlioj, I parapijos, PapleŠkimų kaimo.
Kas pažįsta, prabal. 10, kaip 9:30 v. ryto. Draugės meti| Amerikoj.
ir draugai, visi susirinkite, nes turi- neškite.
me daug svarbių reikalų apsvarstyti.
M. ČIAPAS,
— Rašt. J. Čepaitis.
10740 Vinceness Avė., Chicago, 111.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

VYRŲ
REIKIA 10 agentų mokintis Real
Estate biznio. Gabus vyrai gali už
dirbti nuo $50.00 ir daugiau i savai
tę. Mes suteiksime visus nurodymus.
Atsišaukite greitai, nes dabar geriau
sias laikas pradėti.
LIBERTY LAND &
> INVESTMENT CO.,
3301 So. Halsted St.

REIKIA pirųiarankio bekerio
(kepėjo). Gera alga, geros są
lygos.
J. Jačiunskas
125 So. 13 Avė.
Muywood, III.

i

I

NAUJIENOS, Chicago, HL

REIKIA DARBININKŲ

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI

NAMAI-ZEME

Subata,
d., 1921
_ ■■■" ■■■ —Balandžio
■!■■■■ i ■9dba—
»■

NAMAI-ZEME,

NAMAI-ZEME.

NAMAI-ZEME

AUTOMOBILIŲ

PARDAVIMUI puiki grosernė lie
tuviu apgyventoj vietoj; biznis nuo
IŠPARDAVIMAS.
senai išdirbtas, netoli lietuviškos baž
nyčios. Pardavimo priežastis patir
REIKALAUJAME AGENTŲ
Atliekamu laiku tamsta gali užsi- 1918 — Dodge Sedan............... $1,200 site ant vietos.
H. STATKUS
dirbti po $50.00 ir daugiau į savaitę.' 1920 — Dodge trukas ............. . $975
Užsiėmimas smagus. Patyrimo agen- 1919 — Oldsmobile, 7 sėdynių $850 4484 So. Fairfield Avė., Chicago, III.
tavime nereikia.
11917 — Buick, 5 sėdynių ktyniu
....... ...........
650
220 S. State st., Ruimas 1422. Chicago 1916
16 — Apperson, 5 sėdynių . ... 300
PARDAVIMUI grosernė. LttAtsišaukite nuo 1 vai. pietų iki 6
vai. vakaro?
bai genis biznis. Pigu — tik
JOSEPH J. SLAKIS,
$500.00.
4156-66 Emerald Avė.

PARDAVIMUI pigiai mūrinė graži
SUSTOK MOKĖJAS AUGŠTAS
PARDAVIMUI stuba, tikras barge
PARDAVIMUI 2 pagyvenimų na
residencija 6 kambarių, kieto medžio, mas po 6 ir 6 kambarius. šiltas
nas. Turi būt tuojau parduota 5
RENDAS.
trimingai, maudynė, Brighton Parke, vanduo, vanos ir prausykla. Rendos
kambariai, didelis antaugštis, elektros
greitu laiku parsiduoda tik už $4500, neša j mėnesi $34.00, Kaina $2,600
šviesa, kietmedžio grindys ir 4 lotai
SU MAŽU įmokėjimu gali nusipirk- pusę inmokėt ir priimsiu lotą į mai
— pardavimui labai pigiai.
— $600 įmokėt, o kitus susitaikinsi
vieną iš sekančių namų, kurie par- ną. Atsišaukit greitai pas
ti
N. SIMON,
me lengvais išmokėjimais.
Namas
siduoda
po
sena
preke,
ir
paskui
te

J. ZACKER,
5525 So. Kolin Avė.
randasi
ant
Bridgeporto,
3720
So.
gul tau kiti rendas moka.
3301 So. Halsted St.
Emerald
Avė.
Kreipkitės
į
savinin

NAUJAS dviejų lubų augščio muro
ką,
3008
So.
Emerald
Avė.
PARDAVIMUI 4 lotai labai pui namas. Vėliausios mados, štymu ' PARDAVIMUI nauji mūriniai na
kioj vietoj, 79-ta gatvė ir Ashland šildomas, maudynes, elektros šviesa, mai
dviejų flatų po keturis rumus ir
Avė. ir 4 lotai prie šv. Kazimiero bufetai, konsolai, beismante skalby beismantas.
EXTRA EXTRA.
ištaisyti.
Vienuolyno ir lotas prie Westem klos. Rendos per menesj $140.00. Pinigais “kėš”Naujoviškai
Turi būti parduota į 5 dienas mū
$500, o rešta rendoElectric Co.
Visi po 80x125 pėdas. Randasi apie 54tą ir Sawyer Avė. mis. Kreipkitės:
rinis namas, akmeniniu prišakiu, ant
4620 Fairfield Avė.,
Gasas, suros, šaligatvei — viskas ap Parsiduoda už $10,800, su mažu jmodviejų pagyvenimų po 6 kambarius,
G. TATRO,
Chicago. •
mokėta. Atsišaukite greitai, parduo kėjimu.
gesas ir elektra, vanos, boileriai ir
4400 So. Kedzie Avė.
du ant lengvų išmokėjimų. Priimsiu
DVIEJŲ augštų muro namas, su
pečiai, dėl šildymo vandenio, cemen
augštu beismantu, 4 pag., po 4 kamb.
Liberty Bondsus už pilną jų kainą.
tuotas beismantas ir sinkos dėl plovi
PARDAVIMUI saliunas visokių
KAMPAS
J. AUGAITIS,
ir medinis cottago 4 kamb. iš užpaka
mo, viskas kaip nauji. Rendos neša
tautų apgyventoj vietoj kampas 53 ir
4456-4458 So. Honore St. pardavi į mėnesi $60. Vertas $7,000,. dabar
819 W. 33rd St.
lio. Rendos neša į mėnesj $G0. Ran
Halsted gatvių, užpakalyj gyvenami
dasi 3632 S. Ix>we Avė. Parsiduoda mui 2 namu ant syk ar atskirai. Sa parsiduoda už $5,200. Priežastis par
ruimai, pigi randa.
Parsiduoda la
Innrokėt $1000, likusius liunas su visais fixtures; pardavimo davimo patirsite ant vietos. Namas
už $5800.
TĖMYKITE.
ATDARA
bai pigiai.
Labai geras pirkinys, priežastis — senatvė.
randasi: 3810 So. Lowe Avė. Savi
kaip
renda.
Mes turime ant pardavimo lengvo Pamatyk be atidėliojimo.
5301
So.
Halsted
St.
.
A. BONDZINSKIS,
ninką galima matyti 1947 Wilmot Av.
DIENOMS,
mis išilgomis keletą medinių ir mū
Tel.: Stewart 8680.
NAUJAS
DVIEJŲ
lubų
augščio
antras flatas.
rinių namų.
VAKARAIS,
Galima matyti visados 4458 S. Honore
Muro
Namas
du
pag.
po
5
ir
6
kam.
PARDAVIMUI teatras su 360 sė
Turime viena bargeną: Namas ku
Street.
dynių, pelninga vieta. . Turi būt par riame randasi saliunas, geroje vietoje, Augštas beismantas. Baltos maudy
PARDAVIMUI pusė akero vištų
SAVAITDIENIAIS.
nės
ir
sinkos.
Elektros
šviesa.
Ar

duotas šią savaitę. Savininkas išva parsiduoda su bizniu ir fikČeriais.
farma su 5-ų kambarių stuba. Viš
SPECIALIS
žiuoja į Lietuvą Galima matytis sutos, karvė — viskas sykiu pusdykiai.
Nepaprasta proga tiktai atsišauki žuolo florai ir vidus įtaisytas. Randa
si 3609 Lowe Avė. Prekė tik $8400.
batoj nuo 7 iki 9 vai. vak. ir nedėlioj te pas:
IŠPARDAVIMAS
Taipgi, du lotu mainysiu ant auto
DU NAMAI vienas dviejų augštv;
nuo 2 iki 9 vai.
JOSEPH
J.
KRASOWSKI,
Vice-pres.
mobilio.
Platesnių žinių kreipkitės
VARTOTŲ KARŲ
muro namas, 4 pag. po kam. augštas
4140 West 26 St
pas savininką.
Universal State Bank,
Pardavimui lietuvių kolonijoj, Michi
Pardavimui ant išmokėjimo
3252 S. Halsted St.,
Chicago, Iii. beismantas. Toiletai ir kiti įtaisy
J. CHERNAUSKI,
mai. Antras dviejų augštų, medžio gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa 4038 So. Carol St.,
Iš 100 karų pasirinkimas
Berwyn, III.
namas, 2 pag. po 7 kam-. Maudynės, vininkų. Farmos gyvenamos ir ne
ILLINOIS FARMOS!
gesas, ir kiti geri įtaisymai. Rendos gyvenamos. Platesnių žinių klaus
ROADSTERS
TURĖSI kaimynus su kuriais su
per
abudu $90.00 j mėnesį. SavininSavinin kite per laišką, įdedant markę už 2
5 PASA2IERIŲ TOURING
sikalbėsi,
musų įsteigtoj kolonijoj
kas priims mažą namą arba lotą kai- centus.
7 PASAŽIERIŲ TOURING
Wisc.
Valst.
Derlinga žemė, tin
IŠVAŽIUOJU
Iš
MIESTO.
DIDELIS
BARGENAS
Parsiduoda abudu
po jmokėjimą.
TONY ZABELA,
COUPES
kanti
pienininkystei
ūkei su 250 pie
namai už $8000.
P. O. Box 1, Lake Co. Peacock, Mich. nininkystės įstaigų; geros
SEDANS
rinkos, ka
Stebuklinga
proga
porai
užvedan

DVIEJŲ lubų augščio medžio naKARAI ŽIEMINIAIS ŠONAIS
43 akerių, farma, gera stuba, nau
liai,
klimatas
ir
geležinkeliai
— siučiai
gyvenimą,
paaukausiu
savo
pui

DIDELIO ĮVAIRUMO
ja barnė, didelis sodas, 2 mylios nuo mas, 2 pag. po 4 ir 5 kam. Visi ge
liname
ant
lengvų
išmokesčiu.
Jūsų
kius 4 kambarių rakandus, visus sy miesto, nuolaidi žemė, prie didelio ri įtaisymai rendos į mėnesį $24.00.
pasekmės,
yra
musų
pasekmėmis.
kiu arba atskirai, kaip nauji suside geležinkelio. Kaina $3,500.00.
Prekė tik $1800. Inmokėt $800, liku
FARMOS, FARMOS.
Serippe-Booth
1920 Hudson
farmos tame pačiame pavie
da
iš trijų šmotų seklyčios seto, bu
Broliai lietuviai!
Atvažiuokite į Įrengtos
Westcott
Dixie Flyer
73 akeriai,
mylios nuo miesto sius kaip renda. Randasi 3620 Walte
kainuoja
nuo $100 iki $250 už ake
vo užmokėta $200, parduosius už $75.- prie didelio kelio; geri budinkai ir lace St.
Montanos valstija.
čia pigios far- li. Tamista
1920 Elgin Coupe,
Franklin
Templar (Cal.
gali pirkti apie $25 ir
)0, indų, kaurų, lovų, taipgi didelis visos mašinerijos, 3 arkliai, 6 melžia
TRIJŲ lubų augščio bizniavas, mū mos: 320 akerių farma su budinkais, uždirbti skirtingumą
Studebaker
Top)
patsai.
Apra
Elgin Sedan,
1920
Victrola, už kurį buvo užmokėta $225 mos karvės; komai, šienas ir viskas rinis namas, vienas Storas ir 5 flatai aptverta, anglies savo naudojimui,
Overland
Cale
šymus
pasiųsime
jūsų
kalboje
veltui.
už $50, su rekordais ir deimanto špil mažai farmai įrengimas. Didelis so 3 po 6 kamb. ir 2 pag. po 4 kamb. bėga upelis per vidurį. 200 akerių
1920 Elgin Sport M odei,
National
Drexel
reikia. *
ka...
Ateikit tuojaus,.. galite matyti das, upelis bęga per farmą ir prūdas. Maudynės, elektros šviesa ir visi ki išdirbta, šalip mane lietuvio tik už Agentų
Buick
Dodges
HOMEMAKE^
LAND COMPANY,
1919 Elgin Touring,
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir ne $7,300.00. Mažas įmokėsimas.
Reikia mažai įmokėt —
ti geri įtaisymai. Rendos neša į mė $4,000.
Velie
Apperson
Lithuanian
Department
dėlioj.
Elgin Taxicab,
25 akeriai, viena mylia nuo miesto nesį $150, gali nešti $200. Prekė tik nuo $500 iki $1,000. Juodžemis; tin
Chalmers
Willys-Knight
127
N.
Dearbom
St.,
Vertės $02,000, randasi ka kviečiams, linams ir šiaip viso
2810 W. Harrison St.
prie didelio kelio. 4 kambarių stuba, $14,000.
Maxwell
Marmon
Chicago,
III.
1920 Oakland Coupe,
kiems javams ir auginimui gyvulių.
nauja barnė ir kiti geri budinkai; vi 2857 So. Emerald Avė.,
Paige
Briacoe
Gyvulių
nereikia šerti nei žiemą.
1920
Overland
Coupe,
M.
J.
KIRAS
&
CO.,
sokios rųšies fruktų ant farmos ir
Oldsmobile
Reo
RAKANDŲ BARGENAS
Esu
farmeris
su 320 akerių. Pla
3331
So.
Halsted
St.,
Yards
6894.
Chevrolet
Stephens
Chalmers Touring — $225. Pirma negu pirkisit rakandus, atei puikus sodas, netoli, upės, 2 blokai
tesnes
žinias
suteiksiu
laišku.
Ford®
King 8
kite ir persitikrinkite musų dideliame nuo mokyklos. Kaina $2,500.00.
A.
BALUKEVICZ,
40 akerių, 7 mylios nuo Chicagos, j
AR JIEŠKAI FARMOS?
pasulijime. $200 saiza tikras mahagoWibaux, Montana.
didelis
sodas, nauji budinkai, daug I Jeigu nori gerų farmų sau pasi Box 270,
MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ
ny fonografas, su dviem sprenžinom,
Pasakykit mums mierą savo
PLANAS
grajija visokius rekordus, pilnai gva- stako, visokiu grudų ir visos maši skirti musų LIETUVIŠKOJ KOLONI
kambario, o mes suteiksime
BARGENAS BARGENAS
Kaina
Mėnesinis
Įmokėt
rantuotas, parsiduoda tik už $55 su nerijos. Už didelį paaukavimą. Ne-I JOJ, tai dabar yra ....
laikas, nes vėliau
.'Z dabar
mokestis
Karo
rekordais
ir
deimantine
adata. praleiskit Šio bargeno, nerasite kito bus’ kdno7Titon*iškos7‘*’ ’tMes
maž-daug apskaitliavę kiek at
Td. Columet 6420
$200.00
$75.00
$25.00
tokio.
Tūlas
iš
šių
farmų
mainysiu
turim
gerų
farmų
ant
pardavimo
ir
Davenport $25.00. Taipgi gAižus
PARDAVIMUI
93-jų
akrų
farma
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
300.00
100.00
80.00
Taipgi turim kelius ho- pusiau už dyką,
Player pianas. Vėliausios mados pąr- ant mieste, savasčių. Platesnių infor- mainymo.
R. B. STENBERG, Mgr.
5 mylios nuo di
400.00
175.00
35.00
1 telius ir kitoniškas biznių vietas ir delio miesto Mauston, Wis,, 60 akrų DYS”. Tel. Victory 2400.
lor (fruntinės) setas. Valgomojo kam macijų kreipkitės l
Exchanged Car Dept.
500.00
200.00
40.00
bario setas, miegamojo (bedroom) se Į rirst National Realty Comums čionai labai reikia lietuvių biz- išdirbtos žemės, likusioji ganykla ir GEORGE GREEN LUMBER CO
600.00
200.00
45.00
tas, karpetai (kaurai) ir ant grin
736 W. 35th St.,
nierių, kurie galėtų platinti musų ko- miškas, 4 kambarių stuba su visais
50,00
250.00
700.00
dų pastatomą lempą, etc., visi kaip
22nd St. Bridge
Klauskit Mr. P. Burneiko.
loniją.
Mes čionai nepadėsim* visus forničiais, 2 arkliai, 1 kumelis, 5
PARDAVIMUI
trokas
55.00
800.00
300.00
nauji. Parsiduos jums prienamom __________________________i.___________ ____
davadus kaslink farmų arba biznių karvės, melžiamos, 3 kiaulės.. 45
60.00
900.00
350.00 *
Ford Y2 tono, 1918 modelis.
kainom. Nepraleiskit šito bargeno.
i
nAn^TT/^TYTY__________________________ pramonybės, kuriuos mes turim, tikvištos, visos mašinerijos reikalingos
1,000.00
400.00
65.00
PARDUODU
rARMĄ.
įaj sakom, rašykit arba pribukit ypa- prie farmos, tiktai $1060 mortgečio,
Gyvenimo
vieta
3302
So.
Halsted
St.
Augščiau apkainuoti karai
1922 So. Kedzie Avė.,
220 akerių, dideli namai su 10 kam- *i8kai/ . ?eiKU atvažiuosit, tai jums kaina $4,200. Turi būti parduota i 7
Tel. Boulvard 3756.
Proporcijoj
barių; didelė puiki barnė gyvulianfs člonai ”ie,kas nekainuos pragyvem- dienas, atsišaukit tuojaus. Klauskit
Nei mortgage nerokuojame
E. W. BAKSEWICZ,
ir šienui. Kiaulininkas, vištininkas, mas pak^Uaunap?7^’^tą>
Nei B rok e rage
3301
S.
Halsted Str.,
Chicago.
PARDAVIMUI puikus namų rakan mašinoms susikrauk; didelė kafline
°
m
J
a N
”
1920‘ Elgin tik-ką permaliavotas
Nei notary mokestis
Tel.:
Boulevard
6775.
Mcnaughton, Wis.
» taipgi su motor meter, užrakinamais dai už labai pigią kainą-. Kas norite šilo, visos mašinop, kokios tik yra|
Nei freitų apmokėt
Gyvenimas Dorchester 8507
i^yti
gražius
ir
pigius
namams
padareikalingos
prie
ūkės;
didelis
gazoly'sparnais ir kiti ekstra dalykai; bėga
Nei taksų mokėt
NEPAMIRŠ VIETOS.
ir atrodo kaip kad dienoje apleidimo binimus), atsišaukite 6159 Artesian no inžinas malkoms pjauti, mašina
Paveikslai veltui
Avė.,
ant
antrų
lubų.
Telefonas
Prosakselio
ir
komų
pjovimui.
16
melžiaMes
perkam,
parduodam ir mainom
dirbtuvę.
Parduosime už paaukaviPakeisk savo seną karą
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
pect
5972.
mų
karvių,
išskyrimui,
1
gatunkavas
namus,
farmas,
lotus — žodžiu saTamstos senas karas (ne senes mą, už $985.
GERA
PROGA.
Artesian
Avė.
yra
vienas
blokas
j
mo ir Designing, Mokykla.
bulius, 4 geri arkliai, 12 kiaulių, 70 kant ką tik jus turit; padarom piCETRAL MOTOR SALES
nio kaip 1912) imamas mainais arba
vakarus nuo Western Avė.
vištų;
visi
kūlimo
,:jayai:
avižos,
rugiai,
greitai
ir
gerai,
1458
S.
Michigan
Avė.
Musų sistema ir mokymo budu jus
priskaitomas kaipo dalinis cash mogiai, miežiai, ir bulvės; daug pašaro;
C, P. SURQMSĘJ & co.,
PARDAVIMUI piknikams daržas, trumpu laiku išmoksite viso amato.
Tel.: Victory 3594
ir šiaudų. Parduosiu labai pi- Į 3346 So. Halsted St.,
Chicago, III. netoli Chicagos, gera vfeta, Willows
Mes 'turime didžiausius ir geriau
Visi perdirbti Mitchell karai lygiai
PARDAVIMUI 4 kambarių rakan Šieno
giai
—
likau
našlę*
tai
noriu
greitai
Springs,
netoli
nuo
Leafy
Grove,
13
sius
kirpimo, designing ir siuvimo
dai. visi ant syk ar atskirai, labai pi parduoti. Kaina $8,600. Įmokėt $3,500,
gvarantuojami kaip ir nauji.
akerių
žemės,
taipgi
galima
nupirkti
skyrius,
kur kiekvienas gauna geros
Parduodami karai ant laiko. Pirk
giai, taipgi puikus gramafonas su' re likusius ant ilgo išmokėjimo ant 6%.
arba
paranduoti
ant
ilgo
laiko.
\aiP;
praktikos
besimokindamas.
dšbar.
kordais. Puiki deska, rašoma maši Lietuviais apgyventoj vietoj. Plates
gi
pardavimui
saliunas
geroj
vietoi
Visuose
siuvimo skyriuose mašinos
DIDELIS
BARGENAS
nėlė ir express biznis; puikus arklys, nes žinias suteiksiu laišku.
ant
51
N.
E.
kampas
So.
Ashland
Pardavimui
3
flatų
naujas
muro
varomos
elektros
jiega.
f*Afit>AVlMŪI geras saliunas 6 metų 2200 svarų. Parduodu ant
Avė.
Cigarų
ir
cigarėetų
krautuvė.
MR.
G.
HAIDU.
Kviečiame
kiekvineą
ateiti by-kunamas;
5
kambariai
kiekviename.
syk ar atskirai.
CamOy,
Mich.
ir
susirinkimams
svetainė.
Gera
Atsišaukit.
Kambariai,
skiepe.
Elektra
lotas
riuo
laiku,
dieną
ar
vakarais,
pasižiū
K. SAKALAUSKY.
.
DU PARDAVOJIMUI KAMBARIAI
JOS.
RACHINSKAS,
su
namu.
Randasi
prie
Emerald
rėti
ir
pasikalbėti
dėl
sąlygų.
4017 So. Artesian Avė., Chicago, III*
vieta. Atsišaukite.
2328
2334
5059 So. Ashland Avė.,
Avė. ir 33-os gatvės. Taipgi mes tu
Patems daromos sulig mieros, vi
Michigan Avė.
Michigan Avė.
PARDAVIMUI 320 akerių Lake pa rime
Phone Yards 4450.
1734
W.
51st
St.
2
po
6
kambarius
namus
Brighsokio
stiliaus ir didžio iš bet kurios
Perdirbti karai parduodami abiejose
PARDAVIMUI 9 kambarių rakan viete, Michigan. Savininkas parduoda ton Park už bargeną.
madų
knygos.
vietose.
dai. Parduosiu visus ar atskirai. iš priežasties silpnos sveikatos. Par
C.
P.
SUROMSKI
&
CO.,
MASTER
DESIGNING SCHOOL,
duosiu pigiai.
Kas
norės,
galės
ir
flatą
rendavot.
ATDARA
3346
So.
Halsted
St.
190
N.
STATE
STR*EET, CHICACO.
PARDAVIMUI grosėmS ir
F. H. ELLIS,
Renda
nebrangi,
garu
šildoma.
Kampas
Lake
St., ant 4-tų lubų.
DIENOMIS,
2688 Cottage Grove Avė.
bučernė. Biznis nuo 14 metų.
Atsišaukite
PARDAVIMUI pigiai 6 pagyveni
2-os lubos. Kreipkitės vaka
J. LAURINAITIS.
Lietuvių kolonijoj. Kas pirks,
VAKARAIS,
mų mūrinis namas po 6 ir 5 kamba
rais
ant
7
vai.
3253 So. Morgan St.,
GERA PROGA.
Parduodu namą rius; maudynės, rendos neša $1,500
VALENTINE DRESMAKING
laimes.
SAVAITDIENIAIS
2-ros lubos, iš priekio.
su
bizniu
—
bučernė
ir
grosernė.
La

COLLEGES
PARDAVIMUI lietuvių kolonijo, bai gražioj vietoj. Biznis gerai iš į metus. Kaina $10,500.00 ant išmo
TEL.: VICTORY 3805
I. LYON, 1731 S. Union Avė.
kėjimo. Tik $3,000 jmokėt, likusius 6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
namas.
Pardavimo
priežastis,
aplei

Važinėk kasdieną, mokėk vieną kar
dirbtas; priežastis pardavimo patir- rendos pabaigs mokėti. Namas ran
PARDAVIMUI rakandai 3 kamba džia šalį. Parduos labai pigiai.
sit ant vietos.
tą | mėnesį.
1850 N. Wells St.
dasi ant Bridgeporto. Atsišaukite
riams, mažai vartoti, turi būt par
Atsišaukite:
PARDAVIMUI bučernė ir groser duoti
B.
R.,
greitai pas J. Zacker,
greitai. Savininkas apelidžia
1012 W. 19th St.,
137 Mokyklos Jnngt. Valstijose.
PARDAVIMUI automobilius Hay- nė ir jei kam reikalingas Ice Box. miestą.
6012 So. Kedzie Avė.
3301
So.
Halsted
St.
Galima
ir
tuos
kambarius
3-os
lubos,
frontas
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpines 1920 m. 7 sėdynių visai pigiai, su Taipgi ir daugiau daiktų bučemėje paranduot. Pardavėją galima matyt
Visą
nedėlios
dieną.
ipo,
Designing bizniui ir namams.
Atsilankykite.
Pigiai
visais ekstra įtaisymais. Atrodo ir reikalingų.
krautvėj
ant
pirmo
augšto.
FARMAS.
PARDAVIMUI
“
framje
”
namas,
4
Vietos
duodamos dykai, Diplomai.
eina kaip naujas. Norinti gero auto parduosiu.
1608
W.
North
Avė.
Geriausias
laikas
pirkti
dabar.
No

Mokslas
lengvais atmokėjimais.
pagyvenimų
ir
biznis,
6-3-3-5
kamba

JURGIS SNIEČKUS,
mobiliams, atsišaukite greitu laiku.
VEIKIT
GREITAI.
rintieji
pirkti
geros
žemės
farmą,
ge

rių.
Kaina
$7.000.00.
Rendos
mė

Klesos
dienomis
ir vakarais. Pa2310 So. Hoyno Avė.,
Chicago, III.
J. AUGAITIS,
roj vietoj ir teisingai, kreipkitės pas nesiui $70.00. Išmokėjimais.
redkalaukit
knygėlės.
819 W. 33rd St.
P. KOBILECKI,
Pardavimui 3 augštų naujas mūras, Naujienų agentą parašydami laišką,
Tel. Seeley 1643.
Tel. Yards 2219
PARDAVIMUI saldainių krautuvė,
kada
atvažiuosite,
o
mes
pasitiksime
1709
So. Union Avė.
1-mas floras štoras, 2-ras ir 3-čias 6
SARA PATEK, pirmininkė.
ir 4 kambariai, cigarai, cigaretai, ice
kambarių flatai. štimU šildomas, vis ir tamstai nieko nekainuos. Mes pa
cream.
Lietuvių
kolonijoj.
Biznis
, PARDAVCIMUI 3 flatų muro na kas moderniška, garadžius.
DIDŽIAUSIAS
Biznis tarnausime teisingai.
nuo senai.
Neša gerą pelną. Par mas, garo šilumą, aržuolo baigimo, ant
WM. PILYPAS,
Halsted ir 35-tos gatvių yra taip
PARDAVIMUI pigiai graži mūrinė
BARGENAS.
duosiu pigiai.
elektros šviesos, 6-7 ir 7 kambariai. geras kaip ir ant 63-čios ir Halsted R. R. 2, Box 83,
Scottville, Mich. rezidencija 9 kambarių, štymu apšil
559 W. 18 St.
Kaina $11,500. Cash $5,000. Rendos gatvė.
AMERIKOS LIETUVIŲ
doma, 8 lotai 75x165 pėdų, puikiai
neša $1,860 į metus, 616 Garfield
fiis namas randasi arti Halsted ir
PARDAVIMUI 6 kambarių cottage, medžiais aupaugę, kvietkais apsodin
1 y3 tonų anglinis t rokas, PARDAVIMUI saliunas lietuvių Blvd. Taipgi 2 flatų muro namas: 2 35-tos
ir
tinka
byle
kokiam
bizniui.
garu
vana ir tt.
Kaina ta anie 100 visokių vaisinių medžių
elektros self starter ir elektro apgyventoj vietoj, netoli Šv. Jurgio automobiliams garadžius, garo šilu Rendos $2,800. Kaina $20,000. Cash $4,500,apšildoma,
—
$1,500
cash,
likusią
sumą yra kaipo obelių, vyšnių, grušių ir
bažnyčios. Pardavimo priežastĮ, pa ma, lotas 30x125 pėdos.
Taipgi 3 $7,00. Morgečius duodamas be komi- lengvais išmokesčiais.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kitokių; labai puiki vieta. Kas nori
Atsišaukite
šviesa; $400. .
tirsite ant vietos.
flatų muro namas.
Ineigos $220 } šino. Kreipkitės pas
kalbų,
aritmetikos, knygvedystės, ste
nuošaliai
miesto
gyventi,
yra
tikrai
po 6 vi. vak. 2743 Seminary Avė., ar
943 W. 33rd St.
mėnesį. Lotas 49x125 pėdas, du dvie
nografijos,
typevvriting, plrklybos tei
FABIONAS A MICKIEWICZ
verta $15,000, greitu laiku parsiduo
telefonuokit Lincoln 5321.
2Mj tonų Republic, naujas
jų automobilių cementuotas garadžius 809 W. 35th Street,
sių,
Suvienytų
Valstijų istorijos, abelChicago, III.
da tik už pusę kainos, randasi apie
PARDAVIMUI
saliunas
pi

įvažiuojamas
nuo
gatvės,
kiti
barnos
istorijos,
geografijos,
politikinės
Morgan Park. Atsišaukite pas
Phone Boulęvard 611
motoras, nauja ex press
PARDAVIMUI
mūrinis
namas
2
ekonomijos, pilietystės, dailiarašysJ. ZACKER,
giai. Pardavimo priežastis — genai. WM. J. McINERNEY,
dy; $1,250.
augštų, 4 pagyvenimų, rendos neša
tės ir tt.
8301
So.
Halsted
St.
BARGENAS
$720 j metus. Kaina $5,800, turi par
Thos. E. Cook,
apleidžia šią Šalį.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
Departament Store ir Namas
5731
So.
Halsted
St.,
siduoti
iki
Mojaus
1.
Priežastis
—
2^2 tonų naąjas demonstra4
valandai
po pietų. Vakarais nuo 6
DIDELIS BARGENAS
3558 Parnell Avė.
Pardavimui arba mainymui groser savininkas važiuoja į Lietuvą. Gali
Tel.: Wentworth 7204.
iki
10
valandai.
Naudokitės proga.
Turim par
torius; $2,450.
nė. bučernė ir Dry Good su privačiu ma pirkti ir fomišius sykiu arba vie duoti 4 lotus po 25x125, Gary, Ind., 3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.
PARDAVIMUI groserne, ken- PARDAVIMUI trijų augštų kampi įėjimu. Gerus pinigus nešantis biz ną namą. Savininką galima matyti ant kampo Ven Buren ir 25th St. Par
3V3 tonų naujas, plieno ra(yaptingai lietuviui) 45-ta ir visada, 1 augštas iš užpakalio.
duosiu ar mainysiu ant Chicagos na
džių Storas ir soft drinks. Par nis muro namas, krautuvė ir flatai. nis
Fairfield
Avė. 2 lotų, narnas 80x125
L. JURGAITIS,
tais; $3,250.
mo. Norintiems pirkti, mes priimsim
Randasi
prie
1919
So.
Halsted
St.
davimo priežastį patirsite ant Bargenas. Telefonuokit, Graceland, pėdų ir rukinimo namas, garu šildo
3123 Union Avė.
automobilių kaip ir pinigais. Taigi,
ma, puikiausio pabūdavojimo, turi būt
priimam
ir mortgečius. Atsišaukite
vietos .
MEM MOTOR CORP.
2617.
Komišinas brokeriui.
parduota. Gera proga jei tun $12,000
10117
So.
State St., arba telefonuok
Prirengiamoji ir prekybos dėl
REIKIA merginos namų darbui.
cash ar daugiau. Matykit Tupomch
1915 S. Union Ave.‘
3110-12 Michigan Avė.
Dorchester
5742,
Joe
Liaškis.
suaugusių. Mokina Lietuvių ir
Gera mokestis, maža šeimyna.
Slavic Sales andExchange System,
Anglų kalbu; Grammar School,
Atsišaukite greitai.
1315 W. 18th St.,
High School ir Prekybos daly
B.
K.
BRUCHAS,
PARDAVIMUI
Three
Oaks,
Mich.
PARDAVIMUI automobilius Buick PARDAVIMUI saliunas; prie
Tel.: Canal 1640.
3321 So. Halsted St.,
kų. Prirengiama prie kvotimų į
140 akerių farma. Gera žemė, geri
Roadster 1918 metų, gerame padėji
Pasirinkite gyvenimui ir bizniui,
visas augšteeniaslas mokyklas.
Chicago, III.
namai, padarinės, gyvuliai — pasėti
me.
Svarbi priežastis pardavimo. žastis pardavimo — liga.
5637 So. Troy St., savininkas pri
kur
lotai pardavojami puikiausioj va
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki
kviečiai etc.
F. ROS.
Teisingo pasiulijimo neatmesiu. At
karinėj daly priemiesčio — $450 ir verstas greitai parduoti už bargena 5
4:00
p p. Vak.: 7:30 iki 9:30.
YONAITES,
sišaukite.
PARDAVIMUI du namai. Vienas
2596
Bluc
Island
Avė.
kambarių
muro
bungalow,
platus
lo

augščiau
—
išmokėjimai.
Tinkanti
1747
S. Halsted St. arti 18 ga.
6933
So,
Hermitage
Avė.
3422 S. Emerald Avė.,
namai gali būt pastatyti j 30 dienų. tas, išgrystas antaugštis, cemento su krautuve iš fronto 4513 S. Pauli
ant antrų lubų.
Nedaug reikia įmokėt, likusi kaip skiepas, skalbyklos — padaryk pa na St. ir namas ir lotas 4515 S. Pavu
liną St.
Ateikit pažiūrėti.
AtsiPARDAVIMUI saliunas, Fixture renda. Mokyklos, bažnyčios, krautu siūlymą.
PARDAVIMUI 8 kambarių muro
seni
barai,
prieinama
kaina.
arba
šaukit
prie
savininko.
cottage prie Ferdinand St., arti CrawAUŠROS MOKYKLOJ
NEGIRDĖTA PROGA.
vės, teatrai, paplaukiojimai, žuvavi4515 So. Paulina St.
ford Avė.; kaina $3,000. Dalį įmo
PARDAVIMUI automobilius Au- Kam reikalinga, kreipkitės pas:
mai, 20 minutų nuo Westem Electric
ŠIE SKYRIAI:
PIGIAI IR GERAI
JIM ANDRIUS,
kėti, likusią mėnesiniais išmokesčiais.
bum, 6 cilinderių, 7 sėdynių. Prie
įstaigos,
prie
La
Grange
karų
—
per

1)
Anglų
kalbos.
2
flatų
mūrinis
namas
ant
Bridgo1O34 West 14th PI.,
Atsišaukite.
žastis pardavimo — reikia pinigų.
važiavimas 10 centų. Nėra toliau norto po 6 kambarius su maudynė
PARDAVIMUI
160
akerių
farma,
2)
Lietuvių
kalbos.
Tel.: Canal 3578.
3509 W. Van Buren St.
Kaina $700.60.
Kas pirmas — pi
lotų kaip tiys blokai nuo gatvekario, mis. Pardavimui už $3,500. Turinti geriausio juodžemio, visai arti dide
3)
Aritmetikos.
PARDAVIMUI grosernė. Turi bū
Tel.: Garfield 9854.
giai pirks. Galima matyti nuo 9 vai.
uždraustomis nuo medžiok lotus arba kokius šėrus — bus pri lio miesto, mokyklos, bažnyčios, Sto
4) Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
ti parduota i trumpą laiką. Priežas apsiausta
ryto iki 8 v. v.
lės
giraitėmis, kur McCormick’o žvė- imti už pirmą {mokėjimą, kitus mokė rai (High School)* fabrikai. 7 ruimų
tematikų.
tis, išvažiuoju į Lietuvą.
J. B. JUŠKA,
rinčius bus įsteigtas — kaiupojantis sit kaip renda. mėnesiais.
namas,
beismantas,
dvi
barnės
PARDAVIMUI mūrinis kampinis
5)
Braižymo (plianų pažinimo).
Platesnių
žinių
atsišaukite.
3457 So. Halsted St.
$5,000,0'00.00 ir užims 686 akerių. Stu
cimentuoti florai, 7 bildingai, iš viso, namas ant 3 lubų, geriausioj vietoj,
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
C.
P.
SUROMSKI
&
CO.,
A. G.,
pasibovijimui vietos, didžiau 8346 So. Halsted St.,
Chicago, III. visos mašinos, kalvė ir visos tul 3159 So. Halsted St., arba kampas vartok naudingai. Seni ir jauni vy
Chicago, III. dijos,
1736 W. 47 St
sios pasaulyj.
Pribuki t subatoj ar
EXTRA BARGENAS.
žis. Už pinigus parduosiu labai pi 32-os ir Halsted gatvių. Taipgi sa- rai ir moterįs visi neatidėliodami
nedžlioj.
Atsivesk ir savo draugus.
Pardavimui Harly Davis motorcycle
giai arba mainysiu ant miestavo na Huno biznis.
Vieta puiki,
tarp di pradekite tuoj.
AuSros Mokykla se
LABAI PIGUS.
mo.
Priežastis patirsite ant vietos džiųjų biznių, prie&ais Mildos teatrą. niausia ir geriausia.
PARDAVIMUI pigiai saliunas su Išlipkite prie Forest Avė. stoties,
1919.
Naujai pertaisytas.
Parda
Mokiname die
2 flatų mūrinis kampinis namas su arba per laišką. Farmos fotografijos Varduodama labai pigiai ir ant leng nomis ir vakarais.
vimo priežastis — važiuoju Lietu barais ir rakandais. Gera vieta, ap Brookfield. Vidurmiesčio Banko pa
Pardavimo liudijimas, — tamistos apsaugojimui. groserne, netoli Švento Jurgio bažny jus suteiktos. Atsiliepkite per laišką vų išlygų.
Rendos neša į metą
von. William Bernotas. Galima ma gyventa įvairių tautų.
Prisirašyti galima visada.
DELL & GIBBONS,
arba vakarais.
$1,800.00.
?riežastį patirsite ant vietos sekan
čios. Parduodama už $3,900.
tyt visada.
3001 So. Halsted St.,
Rašvk 3858 Wabansia Avė.
C. P. SURQMSKI & CO.,
MRS. ALEXANDRA ADOMAITIS,
C. URNIK,
828 W. 81 st St.,
tu antrašu.
Tel.: Belmont 5487.
I 3346 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Bučernėj.
3159 Sq. Halsted St.
1825 Canalport Avė.
4542 So. Wood St., Storas.
Chicago, III.
i

VYRŲ

AUTOMOBILIAI

PIRK JUOS
DABAR

Mažas Lengvas
6 cilinderiy karas

Atdara vakarais ir
nedėliomis

GvaranMi

30 dienų veltui patar
navimas.

RAKANDAI

Jūsų senas karas pri
imamas į mainus
% cash, likusius
mėnesiniais

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Elgin Motor Car Sales Co
2323 Michigan Avė.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI

MITCHELL

NAMAI-ZEME.

MOKYKLA

Leveskio Mokykla

Teisingiau elgiamės,
kaip galima.

