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sis seimas ir kad visiems yra
suteiktos balsavimo teisės.
Respublika taipjau reikalau
ja ištraukimo Japonijos karei
vių iš Tolimųjų Rytų resp. ry
bų ir prisimeną, kad Jungt.
Valstijos yra kaltos už tų ka
reivių buvimą.
Nori pradėti lošti svarbesnę ro
•
lę visos Azijos reikaluose.
True translation filed with the postDabos ir Rusiją.
master at Chicago, III., April 16, 1921
True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., April 16, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Japonija mano remti turkijos nacionalistus.

as required by the act of Oct. 6. 1917

kietijos priešingo nusistatymo
linkui kontribucijų.
Buvusia premjeras Briand,
maršalas Focb, gen. Weygand
ir daugelis ministerių dalyvavo
Arbitracijos taryba nutarė nu
pasitarime.
mažinti algas nuo 5 iki 10 nuoš

Chicagos rubsiuviy algos
bus numažintos.

Kontraktoriai grasina
darbininkams.

CHICAGO. — Arbitracijos
taryba, kuri svarstė Chicagos
rūbų fabrikantų reikalavimą,
kad rubsiuvių algos butų su
mažintos 25 nuoš., po ilgo tar
dymo ir svarstymo nutarė,
kad nupiginimas pragyvenimo
nepateisina reikalavimą algas
nukapoti 25 nuoš.
Tarybos
nuosprendžiu rubsiuvių algas
galima numažinti nuo 5 iki 10
nuoš. Tas numažinimas algų
prasidės nuo balandžio 28 d.
Taryba be to nustatė, kad minimum
alga pradedantiems
mokintis siuvimo pasilieka se
noji — $15 į savaitę.
Rūbų fabrikantai įteikė rub
siuvių unijai reikalavimą, kad
ji priimtų 25 nuoš. nukapoji
mą algų keletą savaičių atgal.
Negalint susitarti su pačiais
fabrikantais, fabrikantų reika
lavimas tapo atiduotas arbit
racijos tarybai. Bubsi irvius to
je taryboje atstovavo generali
nis rubsiuvių unijos preziden
tas Sidney Hillman. Pirminin
ku ir bešališku nariu tos tary
bos, kuris ir padarė sprendi
mą algų klausime, buvo vienas
Norlhwestern universiteto pro
fesorius. To universiteto salėje
buvo laikomi ir tardymai. Tar
dymai buvo vieši, o ne prie už
darytų durų, kaip paprastai
būna arbitracijos teismuose.
Rubsiuvių vadovai dar nes
pėjo išreikšti savo nuomonės
apie šį tarybos nuosprendį.

PARYŽIUS, bal. 15. — Ja
Liepia namų budavotojams
ponija padarė svarbų žingsnį
priimti nukapojimą algų, arba
praplėtimui savo interesų kai
busią paskelbtas lokautas.
po pasaulinės jiegos ir paskiro Rusų komanduotojai ragina
vyriausį komisionierių Konvisuomet būti prisirengu
CHICAGO. — Namų budastantinopolyj, kuris vėliau bus
siais prie karo.
vojimo kontraktoriai grąsina
padarytas ambasadorių. Japo
paskelbti darbininkams lokau
RYGA, bal. 15.
Rusija tu tą, jei jie nepriims pasiūlyto
nija prieš karą neturėjo Turki
ri palaikyti savo militarinę spė nukapojimo algų.
joje diplomatinio atstovo.
kėši savo nutarimo jį atmesti.
šiame žingsnyje pirmu Ja ką, nežiūrint to fakto, kad ka
Namų budavotojai atmetė
Tie ginčai prividė prie to, kad ponijos tikslu galbūt yra pada riavimas
apsistojo
visuose kontraktorių reikalavimą nu
geležinkeliečiai ir transporto ryti taip, kad jos spėka, kaipo frontuose,
kadangi periodas
darbininkai
nutarė atšaukti svarbiauisos Azijos šalies, bu perėjimo nuo karo prie taikos kapojimo algų, bėt sutiko kad
algų klausimas butų paduotas
savo užuojautos streiką.
tų jaučiama ir Mažojoj Azijoj. yra pilnas pavojų, sako rezo-/ arbitracijai..
Geležinkeliečiai ir transporto
Lloyd George ir visa jo val Jos antru tikslu galbūt yra da liucija, priima armijos ko
darbininkai atsimetė nuo ang džia labai džiaugiasi įvykusiu boti Rusiją iš vakarų, kaip ir misarų ir komanduoto jų kon
Tcčiaus bosai apie arbi t raci
liakasių ir savo užuojautos tarp darbininkų skilimu, nes iŠ rytų.
Trečiuoju tikslu yra ferencijoje Maskvoje. Tekstą ją nė klausyti nenori, turbūt
streiką atšaukė. Angliakasių delei jo valdžios pozicija labai praplėsti savo politinį veikimą, rezoliucijos išspausdino Prav- jaučiasi, kad
jie arbi t raciją
streikas tęsis.
sustiprėjo ir Lloyd George pa kartu su didžiosiomis valsty da. Ji sako:
pralaimėtų. Tad jie nori nu
tyręs apei atšaukimą streiko bėmis, už Pacifiko ir tolimųjų
veikti darbininkus spėka. Nors
“Likvidacija karo frontų, kontraktoriai
LONDONAS, bal. 15.— Ang jau labai drąsiai pareiškė at
į
darbininkų
rytų rybų.
dalinė
demorolizacija ir su reikalavimą arbitracijos dar
lijos industriniame % krizyje stovų bute, kad angliakasiai
Tikslu sumažinti Rusijos tešiandie netikėtai įvyko labai di negali nė kalbėti apie susitai- ritorialį plėtojimąsi artimuose koncentravimas energijos dar nedavė oficialinio atsakymo,
delių ir svarbių permainų, ku kimą, kol jie nepanaikins savo rytuose, Japonija veikiausia bui, sumažino domę į armijos bet patįs įtekmingiausi kont
reikalus ir ši konferencija skai
rios permainė visą rūsčią pa vyriausiųjų sąlygų, būtent su
mano remti Turkijos naciona to reikalingu išleisti persergė raktorių atvirai pareiškia, kad
dėtį. “Trilypėj sąjungoj,“ susi dėjimo karo pelnų ir įvedimo
listų reikalavimus.
Tame ji jimą prieš entuziazmą už taikų arbitracija bus atmesta, o iš
dedančioj iš angliakasių, gele nacionalinės algų sistemos. O
sutiks su Francija ir nesutiks gyvenimą. Visos Rusijos sovie darbininkų bus pareikalauta,
žinkeliečių ir transporto dar betgi pirmiau premjeras buvo
su Anglija.
Tuo pačiu laiku tai nutarė, kad musų armija kad jie arba priimtų algų nu
bininkų, Įvyko skilimas ir ka-s beveik sutikęs, kad algos butų
abelna Japonijos politika grei turi būti palaikoma ir jos ka kapojimą, arba prieš juos bus
da Lloyd George kalbėjo par nustatomos visai šaliai ir pata
paskelbtas lokautas, išmetan
čiau sutinka su Anglijos poli rinė spėka didinama.
lamente, kad angliakasiai at rė savininkams tą angliakasių
tis iš darbo 60,000 namų būda
tika, o ne su Franci jos.
metė naują valdžios pasiūly reikalavimą priimti.
“Nieks neturi užmiršti, kad vote jų ir kad po lokautui, ar
mą ir kad todėl
valdžia yra
Tokia padėtis galbūt leis Ja prisirengimas prie karo yra ba net po gegužio 1 d., jei uni
Nežiūrint
geležinkeliečių
ir
pasirengus kovoti su didžiuo
ponijai pelningai tartis su abe gvarantija taikos. Daug sun jos neatnaujins sutarčių kont
transporto
darbininkų
streiko
ju streiku, kuris turi prasidėti
jomis šalimis. Už jų stovėjimą kiau užlaikyti armiją laike tai raktorių sąlygomis, su visomis
atšaukimo,
angliakasių
streikas
10 vai. šįvakar, geležinkeliečių
prieš Jungt. Valstijas klausi kos, negu laike karo ir dabar namų būdavo tojų unijomis
tęsis
ir
toliau.
Angliakasių
pil

vadovas J. H. Thomas paskel
muose apie šantungą, Siberiją tinis pereinamam periodas yra nieko bendra daugiau nebus
domoji
taryba,
delei
skilimo,
bė, kad geležinkeliečių ar tran
ir Pacifico salas, Japonija ga pavojingas kaip armijai, taip turima ir su jomis jokių dery
nutarė
tuojaus
sušaukti
visų
sporto streikas, kuris ir turėjo
lės vakarų valstybėms ką-nors ir revoliucijai. Frontai yra lik bų nebus vedama ir nebus da
angliakasių
atstovų
konferen

prasidėti šįvakar, tapo visai at
pasiūlyti artimuose rytuose.
viduoti, bet sovietų Rusija pa roma jokių kontrakfų.
ciją,
kuri
įvyks
galbūt
ryto.
šauktas ir jo nebus.
Japonijos politika nuo taikos silieka, kaip ir ikišiol, karo ir
Porą metų atgal kontrakto
Nuo
jų
nutarimo
priklausys
Delei šito atšaukimo inžinie
konferencijos laikų labai prieš darbo šalis.“
riai kartu su nanių biulavojirių unijos sekretorius Walter tolimesnis streiko kripsnys.
taravo Jungt. Valstijų politi
Gaunamos šiame mieste ži mo medžiagų fabrikantais bu
Moore pasakė:
Daugelis atstovų buto narių, kai. Japonija nepasitiki tautų nios parodo, kad bolševikų Ru vo paskelbę lokautą namų bu
Užpuldinėja darbininkų sales
pagelbėti sijoje prisibijoma naujų suki davotojams.
Bet tą lokautą ir jas degina, o prie progos ir
“Trilypės sąjungos nuospren daugiausia koalicionistai (Lloyd lyga ir nesirūpina
įvykinti Europos teritariales ar limui Organizavimas naujos fabrikantai visai pralaimėjo.
dis prieš streiką tapo padary George partijos zoninės) buvo
žudo socialistus.
‘internacionalinės
armijos,“
ĮMisišaukę kasyklų savininkus, kontribucijos sutartis.

Rekalauja didelės armijos.

Trilypė sąjunga suskį lo

Francija grūmoja ir Austrijai

Anglijos didysis streikas
tapo atšauktas.

Tautininkai užpuldinėja
socialistus.

delei didžiumos
pildomosios
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angliaka
tarybos kad tieji išdėstytų jiems sąly

Tame dalyke ji laikosi

tos kurios

pačios pozicijos, ką ir Jungt.
atsisakymo
tartis
sąlygo gas, kokias jie pasiūlė anglia
Valstijos, bet ne taik kaip kad
mis,
kurias
pereitą
nak kasiams. Sakoma, kad atsto Jungt.
Valstijos, Japonija ne
tį nužymėjo Fiank
Ilodges. vai tapo savininkų sąlygomis
Musų nuosprendis yra galuti labai nepatenkinti ir pripažino, mato sau blogumo būti lygos
nas. Mes pasitraukiame iš šios kad jų siūlomos niek oriuose nariu ar pasyviai dalyvauti tal
kininkų
vyriausiuos tarybos
kovos. Angliakasiai dabar pa di^t rikiuose algos yra perdaug
posėdžiuose. Japonijos delega
žemos.
tįs vieni turės kovoti.“
tai paprastai dalyvauja lygos
Angliakasių valdyba, per sa
translation filed with the post- debatuose tik tada, kada klau
vo sekretorių Frank Hodges, Truo
master at Chicago, III., April 16, 1921 simai paliečia Japonijos intere
pereitą naktį buvo
sutikusi as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
sus. Tuo Japonija gauna tikras
tartis su kasyklų
savininkais
žinias apie tautų lygos ir vy
apie algas, I>et su sąlyga, kad
riausios tarybos veikimą, gina
tą valdybos sutikimą patvir
savo interesus abejose įstaigo
tins visa trilypė sąjunga. Ank
se ir tuo pačiu laiku neprisiima
sti ryte įvyko trilypės sąjun
gos susirinkimas. Geležinkelie Talkininkai atsisakys remti jokios atsakomybės už Euročiai ir transporto darbininkai Austriją, jei ji nekliudys ple- pos reikalus.
sutiko, kad butų
tariamąsi navimui jungtis su Vokietija.
Time translation filed with the postHodges sąlygomis, t.y. kad al
master at Chicago, III., April 16, 1921
gos butų svarstoma pirmiausia.
PARYŽIUS, bal. 15. — Fran- as required by the act of Oct. 6, 1917
Bet angliakasių pildomojo ko cijos ambasadorius įteikė Aus
miteto su tuo nesutiko ir lai trijos valdžiai persergėjimą,
kėsi savo pirmesnės sąlygos, kad jei valdžia neįstengs su
kad algų klausimas
nebūtų naikinti pienus, siekiančius su Tolimųjų Rytų respublika rei
svarstomas, kol nebus išrištas jungimą Austrijos su Vokieti
kalauja, kad Amerika ją
klausimas apie sudėjimą į krū ja, Francija nebeduos daugiau
pripažintų.
vą visų kasyklų karo pienų jokios pagelbos Austrijai.
Angliakasiai sakė, kad Hodges
WASHINGTON, bal. 15. —
Sakoma,
kad
ambasadorius
yra padaręs
perdaug didelį
Valstybės departamente patir
dar
prigrūmojo,
kad
kontribu

nusileidimą, kuris jiems yra
ta, kad Tolimųjų Rytų respub
cijos
komisija
atgaus
visas
pir

nepriimtinas.
lika notoj, parašytoj biskį aš
mesnes
galės
respublikoj.
(Mat
Posėdis buvęs gana triukš
tresne kalba, negu kad varto
mingas.
Geležinkeliečiai
ir Austrijai kontribucija tapo pa jama diplomatiniuose raštuo
transporto darbininkai siūlė, naikinta, tad šiuomi grūmo se, prašo
formalinio Jungt.
dama,
kad
gali
būti
priversta
kad butų priimtas Hodges pa
Valstijų pripažinimo.
mokėti
panaikintąją
kontribusiūlymas, angliakasių komiteto
Nota sako.
kad Tolimųjų
didžiuma taip pat atkakliai lai- ciją).
Rytų respublika susideda iš
Anglijos ir Italijos ambasa visos buvusioos Rusijos impe
doriai taipjau prisidėję
prie rijos į rytus nuo Baikalo eže
SOCIALDEMOKRATAS.
šioos deklaracijos ir pridūrę, ro iki Pacifiko vandenyno ir
Musų draugų laikraštis B
kad Franci jos pasitraukimas iš šiaurinės dalies Sachalino sa
Kauno. Kiekvienas darbininkas
kokios nors veikimo davimui los. Šiame dalyke įdomu tai,
privalėtų jį perskaityti. Num.
Austrijai pagelbos, reikš pasit kad gautosios iš sovietų Ru
Jau atėjo Socialdemokrato 1,
raukimą iŠ to darbo ir kitų sijos Vanderlipo koncesijos, yra
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 nu
naujosios respublikos rubetalkininkų.
meriai.
žiuose.
Nota remia reikalavimą tuo,
Gaunamas Naujienų ofise.
SKAITYKIT IR PLATINKIT
kad tapo sušauktas steigiama“NAUJIENOS“

Francija persergsti
Austriją.

Reikalauja pripažinimo.

Dabar kontraktoriai
pasitiki
pienai tapo paskelbti ant bedarbes, kad toji pagel

pereitą savaitę, jau prasidėjo. bės jiems nuveikti darbininkus.
Ta kariuoemne užims vietą Bet vargiai. Namų budavoto
senosios sovietų armijos ir 'bns jai yra tvirtai susiorganizavę
pamatu militadnės spėkos, ir juos ne taip lengva nuveikti.
naudojamos pravedimui III In
ternacionalo diktavimų. •
True translation filed with the postmaster afe Chicago, III., April 16, 1921
as required by tho act of Oct 6, 1917

Pardavinėja vokiečiy turtą.
PARYŽIUS, bal. 15. — Tikimąsi, kad parduodant vokiečių
nuosavybes EIsace-Lorraine bus
surinkta 2,000,000,000 frankų.
Išpardavinėjimas, daromas su
lig Versailles sutartimi, jau ei
na prie galo. Visa surinktoji
suma bus atiduota Fra neijos
iždan.
Sulig sutartimi, pašalintiems
vokiečiams už jų turtą turės
užmokėti Vokietijos valdžia.
Geležies liejiklos, ir potašiaus,
aliejaus ir audinyčios, priklau
sančios keliems vokiečių kapi
talistams, sudaro
didžiausią
dalį turto.
Prezidentas Millerand sušau
kė Elysee rūmuose specialinę
konferenciją, kad apsvarsčius
padėtį, išsidariusią delei Vo-

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, bal. 15 d.,

užsienio

pini-

S kaina, perkant jų np mažiau kaip
25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos plngais ii ai p:

Anglijos 1 svaras ............... $3.91
Austrijos 100 kronų ........... $0.30
Belgijos 100 kronų už ....... $7.43
Danijos 100 kronų ........... $18.15
Finų 100 markių ................ $2.40
Francijos 100 frankų .... $7.18
Italijos 100 lirų ................... $4.81
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.60
Trenku 100 markių ............... $0.13
Norvegų 100 kronų ........... $16.15
Olandų 100 guldėnų ........... $84.68
šveicarų 100 kronų ........... $17.31
Švedų 100 kronų ................. $23.55

Vokiečių 100 markių __ .... $1.60

WASHINGTON, bal. 15. Darbininkų rateliuose jaučia
mas didelis
susidomėjimas.
Daugelis permato, kad kils ge
ležinkeliečių streikas, iš prie
žasties darbo tarybos nutarimo
panaikinti senąją nacionale su
tartį ir palikti teisę kiekvienam
geležinkeliui atskirai tartis su
darbininkai ar kapoti jiems al
gas.
Jau ginčiuose prieš darbo
tarybą geležinkeliai parodė sa
vo tikrąjį veidą ir niekas ne
sitiki, kad galima butų pada
ryti kokį nors susitarimų su
geležinkeliais, prie dabartinio
jų nusistatymo.
Geležinkeliai
yra pasirengę ant žut-but su
naikinti darbininkų unijas ir
visiems darbininkams kiek tik
galima daugiausia nukapoti al
gas.
Sakoma, kad
neužilgo bu
sianti sušaukta geležinkeliečių
konferencija ir kad nutarsian
ti, niėko nelaukiant,
paleisti
referendumui nubalsuoti klau
simą streiko. Jei kiltų geležin
keliečių streikas, jame daly
vautų nemažiau kaip 1,500,000
darbininkų.

45 deportuojamieji prapuolė.
DETROIT, Mich., bal. 15.—
Šiandie tapo paskelbta, kad 45
svetimšaliai, kurie yra nuspręs
ti deportavimui,
nežinia kur
prapuolė. -Jie visi paliuosuoti
už kauciją. Manoma, kad niekurie jų slapta išvažiavo į sa
vo šalis.

LIETUVOJE
“Eltos” žinios.
KAUNAS, III. 10. — Kovo
10 d. 3 vai. po piet atskrido j
Kauną pirmas pašto susisieki
mo Kaunas — Karaliaučius or
laivis.
KAUNAS, III. 16. — Gudų
spaudos biuro pranešimu, Gu
dų Tautos Respublikos valsty
bės sejeretoris Klavdij Duševski atvyko Į Kauną.

KAUNAS, HI. 13. — Ešttį
Vyriausybė paskyrė Lietuvai
savo Charge d’Affaires (Rei
kalų Vedėju) laikinai leitenan
tą Aug. Schmidt’ą, kuris jau
ligi šiol atstovavo Estams Lie
tuvoje. Įteikdamas musų Už
sienių Reikalų Ministeriui savo
valdžios įgaliojimus, Scbmidt
savo kalboje pabrėžė draugin
gą Estų

tautos

nusistatymą

RYMAS, bal. 15. — Iš šiau lietuviams ir norą sueiti į ar
rinės Italijos pranešama apie timesnius politinius 'bei ekono
naujus

juodašimtiškųjų

tauti minius santykius

ninkų, susiorganizavusių į Fascisti draugiją, užpuldinėjimus
ant
socialistų ir darbininkų
darbuotojų. Tuose užpuolimuo
se jau tapo
užmušta keletas
žmonių ir daug turto sunaikinta.
Apie 100 nacionalistų iš LeDarbo tarybai panaikinus se gborn ir Pisa nuėjo į Cecina ir
nąją sutartį ir geležinkeliams išplėšė komunistų kliuibą. Suglaikantles savo pozicijos, gali
kilti visuotinas geležinkeliečių
streikas.

Gręsia kilti geležinkeliečiu
streikas.

rižę į Legborn juodašimčiai
užpuolė ant spartakų kliubo,
bet tapo pilicijos nuvyti. Retgi
jiems pasisekė suardyti darbi
ninkų salę. Protestui socialis
tai paskelbė generalinį streiką,
prie kurio prisidėjo ir spaus
tuvių darbininkai, taip kad ta
me mieste dabar neišeina nė
vienas laikraštis.
Būrys nacionalistų iš Arezzo nuėjo į San Sepoloro ir
suardė darbininkų salę. Parmoj tapo sunaikinta socialistų
kliubas.
Mieste Pisa
juodašimtės
merginos iš Fascisti apsupę
mokyklą ir pasišaukę
prof.
Cammio jį nušovė.

su Lietuva.

Ministeris, atsakydamas nuš
vietė Pabaltjurio valstybių po
litinių bei ekonominių ir dali
nai kultūrinių reikalų bendru
mą ir pareiškė, kad Lietuvių
tauta ir valdžia yra tos pačios
nuomonės, kaip ir Estai, kad
abiejų tautų draugingumas išsivystylų į plačius politinius ir
ekonominius santykius.

Auksinai dar
tebėra pigys
Iki šiol Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
nai dar nėra labai pakilę. Anaiptol, šiomis die
nomis jų kaina yra šiek-tiek nupuolus. Rodos,
šiandien jie yra užtektinai pigus. Kaip bus rytoj,
niekas to negali atspėti. Vienok, kam reikia siųstiv pinigus, geriaus gal pasiųsti šiandien, nesilei
džiant į spekuliaciją.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami 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 Chičagoie. Naujienos yra
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 So. Halsted St.,
Chicago, Dl.

Subata, Balandžio 16 d., 1921

Chicagos Lie
tuviu Domai!
Nedėlioję,
Anril 17 d. 1921
3 vai po piet

Raymond Chapel, 816 W. 31

t Street
arti So. Halsted St.,

Chicagoje.
įvyks

puikus

KONCERTAS
kurį rengia B. Raikius
Programo išpildyme
dalyvauja:
Unė Babickaitė, sopr.;
Jonas Butėnas, basso;
L. Piersanti, harmon.;
Bronius Kalkius, sm.;
L. D. Stygų, orchestra.
Inžanga 50c. ir $1.00
Svetainė atdara nuo
2:80 po piet.

Pirmas didelis atletiškas

PARODYMAS
Balius ir kėlimo lenktynės
— Rengiamos —

L

SAMSONO ATL. KUUBO

Krislai.

Ainiais aš citavau iš “Social
demokrato”, kati rusų komu
nistų tarpe reiškiasi stipri sro
vė linkusi prie proletarų demokratjos. Dabar ateina ži
nių, kad Leninas pažadėjo
leist organizuot nepriklauso
mas nuo valdžios profesine:
darbininkų sąjungas, pripaŽin'
liuesų prekybų, pripažint vals
tiečiams nuosavybę, leist priva
čiai operuot mažesnes indus
trijas ir 1.1.
Jeigu tos žinios butų teisin
gos, reikėtų tik pasidžiaugti.
Bet tai gali būt ir paprasta bol
ševikinė propaganda palenki
mui savo pusėn tų darbininkų
stuogsnių, kurie i,ki Šiolei
jiems nesimpalizavo.
♦

♦

*

Iš Varšuvos atėjusi žinia sa
ko: “Žydai begalo džiaugiasi
naujai priimta labai demokratinga Lenkijos konstituciją^’.
Bet žeminus ta pati žinia pri
duria: “Seime priimant konsti
tucijų visi žydai ir dalis so
cialistų balsavo prieš”. Iš to
jau galima numanyti, kaip žy
dai “džiaugiasi” nauja Lenki
jos kinstitucija.
♦ *

“Laisvė” dedasi didele dar
bininkų užtarėja, kuomet šoka
gint juodukų George Knight,
užmušusę ponių Wilson, Perth
Amboy, N. J.
Girdi: “Ponia Wilson buvo
gerbiama miesto ypata” o
“negras-gi tuo pačiu laiku ma
žai kam buvo žinomas. Jei
kas jį ir žinojo, tai žinojo,
kaip žmogystę panašių į go
rilų nuolatos alkanų ir “prie
progos” mylinčių džinę... Ir
štai juodis, sutikęs baltų, gleižnių ponių Wilson užmuša jų
ir, paėmęs jos laikrodėlį' ir
žiedus parduoda juos už dolerį-kitų,’ kad apsimokėjus už
burdę

ir

numalšinus

.

“Tai baisi priemonė apsigy
nimui nuo bado, bet ji visgi
priemonė...
Juodspalvis už
mušė baltspalvę tik todėl, kad
norėjo...”
Kiek čia tragizmo reiškia

ma dėl juoduko badavimo, kiek
neapykantos
prieš
“baltas
gliežnius ponias I” O visaį be
reikalo. Visi, kas interesavo
tuo “keisu” žino, kad juodu
kas, užmušęs ponių Wilson,
buvo ne alkanas, kaip ‘’Laiąvė”
norėtų, o tiesiog girtas! Jis
nepaėmė nuo užmuštosios dar<i pinigų, o tik nederamu bū
du išdarkė jos drabužius...
Badas, vargas, skurdas, nie
ko bendra šiame ativejuje ne
turi. — P. K—as.

European Amerlran Bureau
Fablonas ir Mickiewicz
vedėjai
Buvę A. Petratis ir S.JL. Fabionas
Siuntimas pinigų, laiva
kortės, pašportai ir tt.
NOTA RIJUS A S
Real Estate, Paskolos,
Insurinai ir tt.
,809 W. 85th St., Kamp. Halsted St.
Tel.: Buulevard 011.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.

APSAUGOK SAVO PINIGUS

ŠIRDINGAS LINKfi-JIMAS.
Musų gyvenimas ant šios
žemės butų daug malones
nis, jei tarpe mus butų dau
giau meilės. Jei mes butu-I
mėm mokinami patyrimo,
kad su kiekvienu sveikatos
pagerinimu, mes visuomet
privalome supažindinti ir i
kitus. Geras pavyzdis paro-1
dornas; sekančiame laiške,1
atsiųstame mums kovo 23
d. 1921 m., iš Holland,
Minn.: “Aš apturėjau siunti-i
nį Trinerio Kartaus Vyno ir.
galiu pasakyti, kad jis yra
geriausiu pagelbėtoj mano
viduriams.
Aš jaučiuosi
nauju žmogumi ir veliju,
kad kiekvienas, kurio tik vi
duriai yra netvarkoje, nuodotų šitų puikių gyduolę. Jū
sų V. Marek”. Trinerio
Kartus Vynas užsitarnauja
šitokios rekomendacijos dėl
to, kad jus galite juomi pa
sitikėti visuose atsitikimuo
se blogo'apetito, vidurių už
kietėjimo, išpūtimo, galvos
skaudėiimo ir kitų nesma
gumų ,kurie paeina nuo ne
tvarkoj esančių vidurių. Jei
nauja influenzos banga atei
tų, tad šita gyduolė pagel
bės jums užlaikyti savo vi
durius tvarkoje ir tuomi at
siginti nuo pavojingos vieš
nios.
Jūsų aptiekorius arba
vaistų pardavėjas užlaiko
savo sandelyje visas Trine
rio gyduoles ąrba gali jums
jų gauti. Joseph Triner
Company, 1333-43 South
Ashland Avė., Chicago, III.

Kam sukt galvą, kad radus vietą
tikrai saugiam investinimui, kuris
atneštų 6% ir daugiau metams
pelno? Pasiklauskit P. M. Haičio.

♦

LIBERTY LANI) & INV. Co„
3301 So. Halsted Str.,
Chicago, III.
Te!.: Boulevard 6775.

■

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

"

KOMPOZITORIAUS

’’

»

Miko Petrausko

KoncertaS
BOHEMIAN AMERICAN HALL
1 1440 West 18 Street.

Seredoje, Balandžio 20, 1921
Pradžia 8 v. v.
Apart pačio p. M. PETRAUSKO programe
dalyvauja šie pirmaeiliai Chicagos Dainininkai:
smuiką
Leokadija Sabonis
dram. soprano
M. Rakauskaitė ....
soprano
Nora Gugis .........
soprano
M. Janušauskienė .
soprano
Ona Pocius...........
baritonas
K. Sabonis...........
baritonas
K .Sarpalius........
...... baso
P. Stogis..............
.... piano
A. Pocius .............
.... piano
A. Olszewskis, Jr.,
PO KONCERTUI — ŠOKIAI.
RENGIA “BIRUTĖ”.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidum.iestyj:
,
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 3395

Pasidės 7 vai. vakare.

'

Inžanga 50c. ir 75c.

Kviečiame visus atsilankyti ant šito ypatingo vakaro, nes bus duota
proga kiekvienam vyrui sveriančiam iki 17D svarų kilnot sunkumus. Atsi
žymėjusiems bus duodama auksiniai ir sidabriniai atsižymėjimo ženklai.
Atsižyrnėjimai bus duodami dviejų klesų žmonėms — sveriantiems iki 150
svarų ir iki 170 svarų. Nepraleiskite šios progos pasirodyti stipriausiais
vyrais šiose lenktynėse. Po lenktynių Pranas Norkus, plačiai žinomas drutuolis parodys savo milžinišką spėką. Taipgi rodys savo spėkas p. Norkaus
mokiniai J. Seaman, A. Freimcnt ir daugiaus.. Potam bus šokiai, griežiant
gerai 'išlavintos Ivanausko orkestros.
Užtikriname, kad busite užganė
dinti.
KOMITETAS.

PRAKALBOS

Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St., Chicago
Tel. Yards 4681.

JOSEPH C. SPBOL

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

J. P. WAITCHES
LAWYER
Lietuvys Advokatas

4509 S. Ashland Av., Chicago.
Tel. Yards^053.

“Lietuviškos Vestuvės” — trijų aktų opere
te, statoma Gegužio (May) 8, 1921, Aryan Grot-

to Temple. Vadovaus pats gerb. Kompozitorius
M. Petrauskas.

RENGIA “BIRUTĖ”.

Self-Reducing
corsetsHI

Temoje “Bagočius Pekloje, o Lozorius Danguje!”

Pradžia 6:30 v. vakare

Rengia L. K. Vytauto Benas

Nedėlioję, Balandžio-April 17 d., 1921
Apveizdos Dievo Parapijos svet.,

Lietuviai ir lietuvaitės! Atsilankykite virš minėtan Baliun, o mes stengsimės kuogerausiai užga
nėdinti atsilankiusius svečius.
Šidingai kviečia Rengimo Komitetas.

Prie 18-tos ir Union Avė.
Pradžia 5-se vakare.
Inžanga 25 centai y patai.

DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS'

Pradžia 7:30 vai. vak.

Davis Sq. Park Hali ant 45tos ir Paulina Gat.

Nepraleiskit progos
Yra prašomi visi lietuviai ir Lietuvaitės ir atsiveskit savo draugus ir

drauges ir visus pažįstamus. Kas užslėpta buvo, bus išaiškinta visiems.
Inžanga liuosa. Nebus kolektų.

FiEMO HVCIENIC-FASTHON INSTITUTE
Pt>' M ' za Irviną Flace
N«w Yort

i

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

Rengiamas 86 kuopos L. D. L. D., įvyks

Nedėlioj, Balandžio 17 d..
Liuosybės svetainėje, 1822 Wabansia Av.

Inžanga 35c.

Pradžia 6 vai. vak.

i

Kviečiame publiką skaitlingai atsilankyti, nes vakaras bus labai linksmas, o priegtam, galima ir
dovaną laimėt.
♦ Kviečia KOMITETAS.
. ,i

■
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Kalbės Biblijos Studentas S. Beneckas
Subatoje, Balandžio-April 16 d., 1921

Jei tamistos pardavėjas ne
turi jų, prisiųsk pinigus, kru
tinės mierą (ant drabužių),
o mes pasiųsime vieną išmė
ginimui.
Persiuntimą ap
mokame.

Didelis Kepurinis Su Dovanomis Balius

Northsaidiečiy Atydai!

fr,.-."

Keliautojas.

v

Rengia Dr-stė Lietuvos Vėliava Amerikoj No. 1
Nedėlioję, Balandžio-Apirl 17 d., 1921
Mildos svetainėje, 3142 So. Halsted St.

MUZIKANTŲ BALIUS

Programe dalyvauja garsus pianistas MR. GORDON, kalbėtojas
T. KUČINSKAS ir daug kitokių pamarginimų.
Pradžia 6 v. v.
Inžanga 25c.
Nepraleiskite progos, nes kitos tokios nebus.

II;

V. W. RUTKAUSKAS

Didelis Balius
Subatoje, Balandžio-April 23 d., 1921
Strumil svet., 158 E. 107 St.

į!

N

[DIDELIS pavasarinis balius
.

Rengia

Lietuviu Rytinės žvaiždės Kliubas

MELDAŽIOSVETAINĖJE,
2242 W. 23rd PI.

įV*

Tikietas 65c. su drapanų padėjimu.

Subatoj, Balandžio-April 16, 1921.

Pradžia 7:30 vakare.

Muzika F. J. Jereck.

**
.
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.

-

#

NAUJIENOS, Chicago, IH.

Subata, Balandžio 16 d., 1921

Kodėl? Kodėl? Kodėl?

Tel. Yards 3654

j KORESPONDENCIJOS
- ---------------------

Mrs. A. Michnicwicz
'

OMAHA, NEBR.

Daugelis tūkstančių lietuvių laiko šį bankų

Vienu iš geriausių Amerikoje.
Kadangi jautiesi kaip namie, nors nekalbi nei žodžio angliškai.

Kaip lietuviškai kalba šiame banke. .
KADANGI Sis 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 gali būti geresnis bankas?

PEOPLES ® BANK

Balandžio 3 dieną SLA. 87ta
kuopa turėjo vakarą Armoškos
svetainėj. Programas parsidėjo
nuo 4:30 po pietų. Buvo vai
dinta scenos dalykėlis “Susip
rato,” o be to dar šiaip įvairių
pamarginimų. Prieš vaidinimą
vaikų choras sudainavo Lietu
vos himną ir “Sveiki broliai
dainininkai,” o tarpaktyj maža
Sabaliauskų mergytė Aldona
padainavo tris daineles. Prog
ramų! pasibaigus prasidėjo šo
kiai, kurie tęsėsi iki vėlyvos
nakties.
—Tetervinas.
CLEVELAND, OHIO

Tveriasi Nauja Puikiausia
Lietuviška Kolonija
įsigyk čionais savo nuosavybę, Chicagos priemiestyj.
liausia, augščiausia apielinkė vakarinėj dalyj Chicagos.

AKUBERKA
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.

Dai

Tuos lotus ir mažus ukes mes dar tik 4 mėnesiai kaip pradėjome pardavinėti.
Jau tirime daug pardavę ir jau daug lietuvių yra pirkę. Delko lietuviai taip smarkiai
perka nuo musų? O tai dėlto, kad musų lotai ir mažos ūkės išrodo taip pat, kaip
musų Lietuva: apielinkės yra labai puikios, apaugusios gražiais medžiais; žemė
vra augšta ir sausa. Oras yra sveikas ir tyras. Kas atvažiuoja į tą apielinkę, tai visai
jaučiasi esąs Lietuvoje. Mes stengiamės kuodaugiausia. lietuvių sutraukti, kad
padarytų gražiausia lietuvių kolonija. Kurie yra pirkę nuo musų, visi yra užganė
dinti, ir jeigu tamsta pirksi' nuo musų irgi busi užganėdintas.

*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Telefonas: Drover 7012

Apsauga Padėtiems Pinigams.

secur
ity
■■■HMammnBi of chicąoo

Bank

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

BANKAS

PATARNAVIMUI

VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, President
DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier
PAUL G. GLASHAGEN, Assistant Cashier

Pirkite sau mažą ūkę artai didelį namui lotą, mes tamstai pagelbės) me pasibudavoti namus ir duosime ant lengvo išmokėjimo.

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

J

Atidarą Seredos Vakarais

ČIUŽENS STATE BANK]
MELROSE P ARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)

PADĖK SAVO SUTAUPYMA 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.

g Mandagiam Apsiėjimui |
Mcmbcr Fedtral Rcserve System

y
§
M
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7J

Pinigus siunčiame į visas dalis pasaulio už žemiausias kainas.
Laivakortes parduodamo ant geiiauaių- linijų laivų į ir iš Europos.
Visos reikalingos popieros • padaroma voltui.
.
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INDEPENDENCE STATE BANK

§
8

Visokiuose užrubežinių dalykų reikaluose, kreipkitės į

0

INDEPENDENCE STATE BANK

3157—59—61 Rooscvelt Rd., Chicago.

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS. NEW YORK — HAMBURG.
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams. Dideli moderniški dubeltavais šriubais garlaivis. MANCHURIA išplaukia Birželio 2, d. 1921.
MONGOLU išplaukia Balandžio 28. MINNEKAHDA (naujas) iš
plaukia Geg. 21. Tiktai 3čia klesa.
Trečia klesa, New York iki Liepojaus ............... $182.00
T.'ečia klesa, New York iki l’ydtkunų .......... ..... $180.00
Trečios k esos keleiviams suteikiamas valgia po priežiūrą dide
liam valgomąja m kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims Ir kudik ams.
Atsišaukite į kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St„ arba pa» rie
ti ui agentą.

—Lietuvos Atžala.

SO. OMAHA, NEBR.
Pramogų vakaras.

SLA. 87 kuopa šiomis dieno
mis buvo surengusi pramogų
vakarą. Vaidinta agitativinis
veikalėlis “Susiprato”. Savo
turiniu jis pilnai a ta tiko Susi
vienijimo tikslams. Žmonių
juvo gana daug.
Noriu paminėti kurių ne ku
rių lošėjų-vaidinto jų paklaidas.
)arau tai ne dėlto, kad juos
žeisti, bet kad pasidalinti sa
vomis pažiūromis, iš kurių rasi
Jus galima kai ko pasimokyti.
i P-nia Sabaliauskienė, mer
gaitės rolę išpildė neblogai.
(Seka ant 5-to pusi.)

4712 South Ashland Avė.,
arti 47-tos gatvės

■
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Dr. M. T. Strikol’is
PRANEŠIMAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą j People Teatrą
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKiniey 262

,

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

Tamsios pinigai įdėti, j nuosavybę, veda tamstą prie kibesnio gyvenimo ir ap
saugos lamstą nuo t išnaudojimo ir jus liekate savininku savo nuosavybės. O jei
jus mokate kitam rendą, tai jus niekados nepatapsite savininku, ir jeigu jus pirk
si te, busite užganėdintas. Jeigu pirksi te dabar, tai tamstos daugiau laimėsite,- nes
daug žmogui yra progų užsidėti visokių biznių. Katras pirks pirmutinis, laimūs
daugiau.

: DR. J. SAMIUS :
■

1424 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
VALANDOS: 9—12 ryto
* 2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, III.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4- vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 3110
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

9:53 iš ryto
10:39 iš ryto
11:34 iš ryto
1:46 po pietų
2:26 po pietų.

■■■■■■■■■■■■■■■■■£
H

Telephone Yards 5332 ■

i DR. M. STUPNICKI Į

PAUL P. BAUBLY

3107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto |
K
ir nuo 5 iki 8 vakare.
■

1

1404 W. 18th St.
KUPONAS
Jeigu Tamsta negali atvykti apžiūrėti nuosavybės Nedėlioj, išpildyk šį kuponą, o mes pasiu
sime Tamstai pilnas informacijas ir tikietus važiavimui dovanai.

1404 W. 18th Street.

Gerbiamieji: Nepadedami manęs j>o abligacijomis Tamstos galit pasiųst man pilnas infor
macijas apie Tamstų Dideles Priemiestines Ukes ant Burlington Gelžkelio linijos.

B

■

"Tel.: Yards 6666
,
Boulevard 8448

£

> DR. V. A. ŠIMKUS E
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušėras
■
■ 3203 So. Halsted St., Chicago. ■
Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8 ■
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
J

VARDAS ir PAVARDĖ ..................................................

M
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

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

I DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŲ KOLONIJĄ WISCONSINE ĮVYKS 19 d. BALANDŽIO (APRIL), 1921
Reikia pribūti į musy ofisą 4 vai. po piet.
Ar nori turėti nuolatinį ir gerai apmokamą dar
bą? Jeigu taip, tai paklausyk patyrusių žmonių.
Nereikia mokėti didelių rokundų, kad išskaitliavus
katras bus po 10 metų darbo turingesnis, fabriko
darbininkas, ar ūkininkas? Katro šeimyna bus svei
kesnė? Katro sveikata bus geresnė? Katro vaikai
turės daugiau progos gyventi? Miestuos tankiai pri
trūksta maisto nuo įvairių priežasčių, tai parodo pa
tyrimas. Yra patirta, kad miestuose 20-tas nuošim
tis vaikų lankančių mokyklas yra nedavalgę, ko ne
randama ant ūkių. Miestuose biedniems yra užlai
komu prieglaudos namai, dalinama valgis alkaniems
per įvairias labdarybės įstaigas, kas ant ūkių yra la
bai retas atsitikimas. Tad, jeigu da liko kiek iš pir
miau sutapintų pinigų, pirk sau šmotą žemės, kurią
bedirbdamas liksi nepriklausomu ir užganėdintu sa
vo gyvenimu žmogumi. Mes da turime puikios že
mės pagarsėjusio) derlingumu Oneida County, Wis.,
kur galite pasirinkti pagal išgalį. Ten viskas uždera
ką pasėji ar pasodini. Pasinaudok šiuomi EXCURSINU, važiuok apžiūrėti tos žemės.
Neatidėliok,
ateik šiandien pasiteirauti ir važiuok su kitais.
LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3301 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775
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DR. S. BIEŽIS

Nedėlioj, Balandžio 17tą. Canal ir 16th Street
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Pribukite nedėlioj, balandžio 17-tą apžurėti musų puikios apielinkės. Gaukite
į ten ir atgal (round trip) tikietus DOVANAI sau ir šeimynai nuo musų pardavėjų
su raudonais ženklais. Tamstos juos rasite ant Canal ir 16 gatvės stoties. Minėti
traukiniai išeina iš Chicagos į Westmont,Illinois.

ADRESAS
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Mes turime pirkę 1,000 akrų ūkio žemes ant Burlingtono linijos —- geriausios
ir derlingiausios žemės, kokios tik randasi vakarų Chicagos apielinkėje. Mes turim
pardavimui į trumpą laiką; pardiKNlam labai pigiai ir duodam ant lengvo išmo
kėjimo.

PAUL P. BAUBLY,

"

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

Geriausia transportacija, kokia tik randasi apie Chicagą. Vienas didžiausias
bulvaras eina iš Chicagos į vakarus tiesiog pro musų propertę. Taipgi turime
geriausią transportaciją Burlingtono geležinkelio; eina 60 traukinių į dieną, kaina
tik 12 centų atvažiuoti iki vidurmiesčio Chicagos. Ant traukinio žmogus trigubai
gauni geresnį patarnavimą kaip ant gatvekario.

SO. OMAHA, NEBR.

Šv. Antano parapi jonai dar
vis tąsosi su savo kunigu. Da
ro dažnus susirinkimus, siun
čia delegatus pas vyskupą mal
daudami, kad duotų naują ku
nigą ir išskaitydami vyskupui
visokius kunigo griebus. Vys
kupas buvo atsiuntęs savo pa
siuntinius parapijonų skundus
ištirti. Tardymas buvo daro
mas klebonijoje prie uždarytų
durų. Buvo po vieną įšaukia
mi ant kvotimo. Lenkų ku
nigas užrašinėjo, ką parapijo
nai liudijo.
Parapijonąi džiaugėsi, kad
ie ir vyskupą privertę su jais
skaitytis; bet tas jų džiaugs
mas buvo trumpas. Vyskupui
pasirodė, kad jie kelia trukšmą tik dėl asmeninių dalykų,
ir į parapijonų skundus nebe
kreipia domūs.
Streikuojančioji parapijom!
dalis dabar atrado tame pačia
me miste kunigą, dagi ir lie
tuviškai mokantį kalbėti, kurs
iems esąs prielankus.

Lietuvis Dentistas

1

—Kp. Korespondentas.

DIREKTORIAI:
Fred M. Carter
David J. Harris
James H. Gatei y
Fred Farr
Joseph T. Spiker

DR. G. Z. VEŽELIS Į

Į

DIDELIS BANKAS
ant Kampo
47os ir Ashland Av.
Chicago, Illinois

Nedėlioję, balandžio 3 d. T.
M. I). 20 kp. buvo surengusi
didelį teatrą, koncertą ir balių.
Vaidino veikalą “Laimes Jieškotojai.” Veikalas vaizdiną Lie
tuvos jaunuolių veržimąsi. į
svetimą, nežinomą šalį laimės
jieškoti. Bet kada nukeliauja ir
atranda viską kitaip, negu jie
svajojo rasti — vietoje laimės
ir linksmybių, karčias ašaras
ir skurdą reikia kęsti, vietoje
aukso ir puikių palocių, karčiamas, žmogziulybių urvus
atranda ir galų gale desperaci
jos pagauti tie laimės jieškotojai žųsta kraujuose.
Kadangi lošime dalyvavo be
veik gabiausi asmens, tat vis
kas gerai ir pavyko, — išėmus
Milwaukee Avė. cor. Carpenter St
tik keletą menkesnės rųšies
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM klaidelių. Ypatingai J. Baltrukoniutė Veronikos rolėje pui
kiai pasižymėjo. A. AksomaiČiulė švilpaitienės rolėlėj taip
Saugios Depozitu Dėžės
gi puikiai lošė.
Kitas vyrų
Mainoma Svetimšaliu Pinigai
svarbesnes roles atliko
šie:
Pranio rolėj P. Šeimanskas,
Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak. Igno — And. Lapinskas, Jac<aus — V. P. Banionis, Pilypo
— Iz. šamas ir k.
Kadangi pas mus atsirado
celetas veiklesnių narių, tai ši
tuopa žymiai sustiprėjo ir la
Capital & Surplius 250,000.00 ----jaus pasitiki savo spėkoms.
Nuo šio vakaro tikimasi ne
THE ROSELAND ĮSTATE SAVINGS BANK
mažai pelnyti. Nors čia ir trys
114-th Place ir Michigan A ve.
saliai buvo tą vakarą.
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■ Telephone Yards 1532

NAUJOSE RANKOSE

'

Didelis lietuvių Garadžius
BRIDGEPORT CARAGE

:

:

DR. J. KULIS

LIETUVIS
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vaiB kų ir vyrų. Specialiai gydo limpanČias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted St., Chicago.

■
g
g

Nuo kovo 26 d. šių metų yra sa
■
vastyje ir priežiūroje patyrusio
■
«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
automobilisto
ANTANO RIMKUNO

šitame garadžiuje yra duodamas
geriausias patarnavimas dieną ir
naktį. Apart to čia yra nepa
prastų bargenų ir sąžiningas au
tomobilių pataisymas.

Automobilių reikaluose, ar no
rėdami pirkti ar taisyti, kreip
kitės į
BRIDGEPORT GARAGE
3207 So. Halsted St., Chicago.
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Ofiso Tel. McKiniey 76

DR. I. H. GINDICH

DENTISTAS
Mes saro darbą gvarantuojame
Kalbame visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
Arti 88th Street.

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

-- -- u

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. Prospect 1157

Akustika M. Katauska
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 j teismą eiti.
Ėsu sąryšyj su advokatu Harold O.
"dulks, Room 1117,
Harris Trust Bldg.,
111 W. Monroe St.,
Chicago, 111.

I

Patarnauju dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms.
Antrašas:
3333 S'o. Halsted St., Chicago, III.
Phone: Boulevard 4121
Telefonas Pullrr.an 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.
■
........ .—___ ____________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —------------ —--------------

0

Subata, Balandžio 16 d., 1921

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

Vienu iš geriausių Amerikoje
Kadangi jautiesi kaip namie, norą nekalbi nei žodžio angliškai.

Kaip lietuviškai kalba šiame banke.
KADANGI Sis 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 gali būti geresnis bankas?

EOP.ES = BANK
DIDELIS BANKAS
ant Kampo
47os ir Ashland Av.
Chicago, Illinois
Apsauga Padėtiems Pinigams.

S
ecur
ity
B
ank
MnanaBMiHm of chicago ■■■■■■nnam
Milwaukee Avė. cor. Carpenter St.
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

H PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai
Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

BANKAS

PATARNAVIMUI

Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK
114-th Place ir Michigan A ve.
VIRŠININKAI:
WALTER E. SCHMIDT, President
DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier
M are u s A. Aurelius
Emil G. Seip
W ai te r E. Schmidt
Herman Teninga
Domenico Basso
William H. Weber

DIREKTORIAI:
Fred M. Carter
David J. Harris
James H. Gately
Fred Farr
Joseph T. Spiker

Atidarą Seredos Vakarais

Į KORESPONDENCIJOS
OMAHA, NEBR.

Balandžio 3 dieną SLA. 87ta
kuopa turėjo vakarą Armoškos
svetainėj. Programas parsidėjo
nuo 4:30 po pjetų. Buvo vai
dinta scenos dalykėlis “Susip
rato,” o he to dar šiaip įvairių
pamarginimų. Prieš vaidinimą
vaikų choras sudainavo Lietu
vos himną ir “Sveiki broliai
dainininkai,” ot tarpaktyj maža
Sabaliauskų mergytė Aldona
padainavo tris daineles. Prog
ramai pasibaigus prasidėjo šo
kiai, kurie tęsėsi iki vėlyvos
nakties.
—Tetervinas.
CLEVELAND, OHIO

Nedėlioję, balandžio 3 d. T.
M. I). 20 kp. buvo surengusi
didelį teatrą, koncertą ir balių.
Vaidino veikalą ‘Taimės Jieškotojai.” Veikalas vaizdiną Lie
tuvos jaunuolių
veržimąsi. į
svetimą, nežinomą šalį laimės
jieškoti. Bet kada nukeliauja ir
atranda viską kitaip, negu jie
svajojo rasti — vietoje laimės
ir linksmybių, karčias ašaras
ir skurdą reikia kęsti, vietoje
aukso ir puikių palocių, karčiamas, žmogžudybių urvus
atranda ir galų gale desperaci
jos pagauti tie laimės jieškotojai žųsta kraujuose.
Kadangi lošime dalyvavo be
veik gabiausi asmens, tat vis
tas gerai ir pavyko, — išėmus
tik keletą menkesnės rųšics
daliklių. Ypatingai J. Baltrutoniutė Veronikos rolėje pui
kiai pasižymėjo. A. Aksomairolėlėj taipKitas vyrų
gi puikiai lošė,
svarbesnes rol< attiki)
šie:
^ranio
P. Šeima nskas,
gno
And. Lapinskas, Jac<aus — V. P. Banionis, Pilypo
— Iz. šamas ir k.
Kadangi pas mus atsirado
celetas veiklesnių narių, tai ši
tuopa žymiai sustiprėjo ir lajiaus pasitiki savo spėkoms.
Nuo šio vakaro tikimasi ne
mažai pelnyti. Nors čia ir trys
Taliai buvo tą vakarą.

TeL Yards 3654

T veriasi Nauja Puikiausia
Lietuviška Kolonija
Įsigyk čionais savo nuosavybę, Chicagos priemiestyj.
liausia, augščiausia apielinkė vakarinėj dalyj Chicagos.

MELROSE P ARK, ILLINOIS
(Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMĄ 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.

Mandagiam Apsiėjimui
Visokiuose užrubežinių dalykų reikaluose, kreipkitės j

INDEPENDENCE STATE BANK
Membcr Fedtrnl Rcscrve System

Pinigus siunčiame j visas dalis pasaulio už žemiausias kainas.
Laivakortes parduodamo ant geriausių linijų laivų į ir iš Europos.
Visos reikalingos popieros padaron a voltui.

INDEPENDENCE STATE BANK
3157—59—61 Rooscvelt Rd., Chicago.

. • AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS, NEW YORK — HAMBURG.
Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams. Dideli moderniški dubeltavais šriubais garlaivis. MANCHURIA išplaukia Birželio 2, d. 1921.
MONGOLIA išplaukia Balandžio 28. MINNEKAHDA (naujas) iš
plaukia Geg. 21. Tiktai 3čia klesa.
Trečia klesa, New York iki Liepojaus _______ $132.00
T/ečia klesa, New York iki Eydtkunų .......... ..... $180.00
Trečios klejos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
liam valgomajam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiame mote
rims Ir Kūdikiams.
Atsišaukite į kompanijos ofisą 14 N. Dearbom StM arba pa* vie
tini agentą.
*

—Lietuvos Atžala.

SO. OMAHA, NEBR.
Pramogų vakaras.

SLA. 87 kuopa šiomis dieno
mis buvo surengusi pramogų
vakarą. Vaidinta agitativinis
veikalėlis “Susiprato”. Savo
turiniu jis pilnai a ta tiko Susivienijimo
buvo gana
Noriu paminėti kurių ne ku
rių lošėjų-vaidintojų paklaidas.
Darau tai ne dėlto, kad juos
įžeisti, bet kad pasidalinti sa
vomis pažiūromis, iš kurių rasi
bus galima kai ko pasimokyti.
i P-nia Sabaliauskienė, mer
gaitės rolę išpildė neblogai.
(Seka ant 5-to pusi.)
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■ Telefonas: Drover 7012

| DR. C. Z. VEZELIS Ė
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Are.,

arti 47-tos gatvės

1

■■■■
Dr. M. T. Strikol’is '
PRANEŠIMAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą j People Teatrą
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryto
Res. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

,
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Tel. Canal 65
LIETUVIS DAKTARAS

Tamstos pinigai įdėti. į nuosavybę, veda tamsta prie kiltesnio gyvenimo ir ap
saugos tamstų nuo išnaudojimo ir jus liekate savininku savo nuosavybės. O jei
jus mokate kitam remiu, tai jus niekados nepatapsite savininku, ir jeigu jus pirksite, busite užganėdintas. Jeigu pirksite dabar, tai tamstos daugiau laimėsite,- nes
daug žmogui yra progų užsidėti visokių biznių. Katras pirks pirmulįpis, laimės
daugiau.

: DR. J. SARPALIUS :
5 1424 So. Halsted St. £
■ Vai. 10 iki 12; .3 iki 5; 6 iki 8. ■
Nedėlioms 10 — 12.
'
Gyvenimo Tel. Yards 5093.
■■■■■■■■■■■■BiaBBiai

Geriausia transportaeija, kokia tik randasi apie Chicagų. Vienas didžiausias
bulvaras eina iš Chicagos į vakarus tiesiog pro musų propertę. Taipgi turime
geriausią transportaeija Burlingtono geležinkelio; eina 60 traukinių į dieną, kaina
tik 12 centų atvažiuoti iki vidurmiesčio Chicagos. Ant traukinio žmogus trigubai
w gauni geresnį patarnavimų kaip ant gatvekario.

----

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

Tel. Boulevard 2160

Dr.AJ.KARALIUS
Gydytojas

Mes turime pirkę 1,000 akrų ūkio žemės ant Burlingtono linijos — geriausios
ir derlingiausios žemės, kokios tik randasi vakarų Chicagos apielinkėje. Mes turim
pardavimui į trumpą laikų; parduodam labai pigiai ir duodam ant lengvo išmo
kėjimo.

ir

Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street,
Chicago, III.

Pribukite nedėlioj, balandžio 17-tą apžurėti musų puikios apielinkės. Gaukite
į ten ir atgal (round trip) tikietus DOVANAI sau ir šeimynai nuo mūsų pardavėjų
su raudonais ženklais. Tamstos juos rasite ant Canal ir 16 gatvės stoties. Minėti
traukiniui išeina iš Chicagos į Westmont,Illinois.

e

Nedėlioj, Balandžio 17tą. Canal ir 16th Street

landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 7 iki
9 vai. vakare. Gyveninio vieta: 3110
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

, i1111... . ■1 '■111 u i i ia,

i ,

DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas

Leavitt St. Phone Canal 6222.

9:53 iš ryto
10:39 iš ryto
1 1:34 iš ryto
1: 16 po pietų
2:26 po pietų.

: DR.M.STUPKI :
3107 So. Morgan St.,
Chicago, III.
B VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto b
B
ir nuo 5 iki 8 vakare.
■

1404 W. 18th St.

Jeigu Tamsta negali atvykti apžiūrėti nuosavybės Nedėlioj, išpildyk šį kuponą, o mes pasiu
sime Tamstai pilnas informacijas ir tikietus važiavimui dovanai.

■Tel.: Yards 6666
Boulevard 8448

1404 W. 18th Street

Gerbiamieji: Nepadedami manęs jk> abligacijomis Tamstos galit pasiųst man pilnas infor
macijas apie Tamstų Dideles Priemiestines Ukes ant Burlington Gelžkelio linijos.

■ DR. V. A. ŠIMKUS S
Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušėras
b
B 3203 So. Halsted St., Chicago. ■
Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

VARDAS ir PAVARDE ..................................................................................................................................

ADĘESAS ............................................... .............................................................................. .. ........................
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Į DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŲ KOLONIJĄ WISCONSINE ĮVYKS 19 d. BALANDŽIO (APRIL), 1921
Reikia pribūti į musų ofisų 4 vai. po piet.
Ar nori turėti nuolatinį ir gerai apmokamą dar
bą? Jeigu taip, tai paklausyk patyrusių žmonių.
Nereikia mokėti didelių rokundų, kad išskaitliavus
katras bus po 10 metų darbo turingesnis, fabriko
darbininkas, ar ūkininkas? Katro šeimyna bus svei
kesnė? Katro sveikata bus geresnė? Katro vaikai
turės daugiau progos gyventi? Miestuos tankiai pri
trūksta maisto nuo įvairių priežasčių, tai parodo pa
tyrimas. Yra patirta, kad miestuose 20-tas nuošim
tis vaikų lankančių mokyklas yra nedavalgę, ko ne
randama ant ūkių. Miestuose biedniems yra užlai
komi prieglaudos namai, dalinama valgis alkaniems
per įvairias labdarybės įstaigas, Kas ant ūkių yra la
bai retas atsitikimas. Tad, jeigu da liko kiek iš pir
miau sutapintų pinigų, pirk sau šmotą žemės, kurią
bedirbdamas liksi nepriklausomu ir užganėdintu sa
vo gyvenimu žmogumi. Mes da turime puikios že
mės pagarsėjusio) derlingumu Oneida County, Wis.,
kur galite pasirinkti pagal išgalį. Ten viskas uždera
ką pasėji ar pasodini. Pasinaudok šiuomi EXCURSINU, važiuok apžiūrėti tos žemės.
Neatidėliok,
ateik šiandien pasiteirauti ir važiuok su kitais.
LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3301 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775

■

H

KUPONAS

Pirmas Excursinas ši Metą

Va

Telephone Yards 5332 ■

M

PAUL P. BAUBLY
PAUL P. BAUBLY,

CITIZENS STATE BANK

Dai

Pirkite sau mažų ūkę arba didelį namui lotų, mes tamstai pagelbėsime pasibudavoti namus ir duosime ant lengvo išmokėjimo.

SO. OMAHA, NEBR.

siuntinius parapijonų skundus
ištirti. Tardymas buvo daro
mas klebonijoje prie uždarytų
durų. Buvo po vieną įšaukia
mi ant kvotimo. Lenkų ku
nigas užrašinėjo, ką parapijonai liudijo.
Parapijonai džiaugėsi, kad
jie ir vyskupą privertę su jais
skaitytis; bet tas jų džiaugsmas buvo trumpas. Vyskupui
pasirodė, kad jie kelia trukšmą tik dėl asmeninių dalykų,
ir į parapijonų skundus nebe
kreipia domės.
Streikuojančioji parapijonų
dalis dabar atrado tame pačiaine miste kunigą, dagi ir lietuviškai mokantį kalbėti, kurs
jiems esąs prielankus.

AKUŠERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; il^ai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitalėse.
Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gin.'dymo. 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.

Tuos lotus ir mažas ukes mes dar tik 4 menesiai kaip pradėjome pardavinėti.
Jau tirime daug pardavę ir jau daug lietuvių yra pirkę. Delko lietuviai taip smarkiai
perka nuo musų? O tai dėlto, kad musų lotai ir mažos tikės išrodo taip pat, kaip
musų Lietuva: apielinkės yra labai puikios, apaugusios gražiais medžiais; žemė
yra augšta ir sausa. Oras yra sveikas ir tyras. Kas atvažiuoja j tų apielinkę, tai visai
jaučiasi esąs Lietuvoje. Mes stengiamės kuodaugiausia. lietuvių sutraukti, kad
padarytų gražiausia lietuvių kolonija. Kurie yra pirkę nuo musų, visi yra užganė
dinti, ir jeigu tamsta pirksi' nuo musų irgi busi užganėdintas.

—Kp. Korespondentas.

Šv. Antano parapijonai dar
vis tąsosi su savo kunigu. Da
ro dažnus susirinkimus, siun
čia delegatus pas vyskupą1 mal
daudami, kad duotų naują ku
nigą ir išskaitydami vyskupui

Mrs. A. Michniewicz
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NAUJOSE RANKOSE

■ Telephone Yards 1532

’

Didelis lietuvių Garadžius
B^IDGEPORT CARAGE

Nuo kovo 26 d. šių metų yra sa
vastyje ir priežiūroje patyrusio
automobilisto
ANTANO RIMKUNO

šitame garadžiuje yra duodamas
geriausias patarnavimas diena ir
naktį. Apart to čia yra nepa
prastų bargenų ir sąžiningas au
tomobilių pataisymas.

Automobilių reikaluose, ar no
rėdami pirkti ar taisyti, kreip
kitės į
BRIDGEPORT GARAGE
3207 So. Halsted St., Chicago.

IIIIM

DR. J. KULIS

!

:

LIETUVIS
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
, | Gydo visokias ligas moterų, vaiB kų ir vyrų. Specialiai gydo limpančius, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.
B 3259 So. Halsted S't., Chicago.

Kad aš T. J. Kučinskas tyrinėju ir
sutvarkau pasiskundimus sužeidi
muose kasyklose, dirbtuvėse ir tt.
visose Suvienytose Valstijose.
Kad turiu expertą Itališkiems da
lykų atlikimams visose Suv. Valsti
jose. Ir reikale į teismą eiti.
Esu sąryšyj su advokatu Harold O.
Mulks, Room 1117,
Harris Trust Bldg.,
111 W. Monroe St.,
Chicago, 111.

b
b
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Ofiso Tel. McKinley 76

DR. L H. GINDICH
DENTISTAS
Mes saro darbą gvarantuojame
Kalbame visas Europiškas kalbas.
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.
Arti 38th Street.
............... .............................. ........... ............

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. Prospect 11T>7

Akustika M. Katauska

darbininkųTinlaF

’
į
b

I

Patarnauju dienon? ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terim ir merginoms.
Antrašas:
3333 S'o. Halsted St., Chicago, III.
Phone: Boulevard 4121

Telefonas Pullrr.an 856

DR. P. P. ZALLYŠ
Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan Av., Roseland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dienų
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

Subata, balandžio

NAUJIENOS, CTIc&gP, ŪL
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Kova su
NKWS klerikalizmu.

LrrMOMMiAM OAItY
f*hli«h«d Daily ueept Sunday by
tha UthuanJaa Naam Pub. (Xa 1m-

• Amerikos lietuvių visuo
menė šiandie yra priešinga
1789 80. HALSTED ST^ klerikalizmui. Prieš ją sto
ja jau ne tiktai socialistai, o
CHICAGO, ILLINOIS.
ir tautininkai ir plačios neTtlephona Roosevelt 8500
partnių žmonių minios.
Subscription Rataai
18.09 per year in Canada.
Artimiausioji priežastis, dėl
>7.00 per year outaide of Chica<e.
kurios žmonės pasidarė prie
>8.00 per year In Chlcag*.
•c par copy.
šingi klerikalams, yra pa
Entered aa Seeond Qau Mattar starųjų nusistatymas Lietu
March 17th, 1914, at tha Post Office
•f Chieago, 1U., vadas tha act af vos gynimo klausimu. Kuo
March 2nd, 1879.
Naujienos eina kasdien, iiskirlant met lenkai ginkluotomis jė
•adlldienius. Laidžia Naujieną Ben- gomis užpuolė Lietuvą, tai
drov4,*1789 So. Halsted SU Chicago,
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500. . klerikalai sumanė panaudot
kilusįjį delei to visuomenės
sujudimą savo partijos tiks
|8.N lams ir padidint savo Tau
Pusei moti
i 4.50
Trime minėdama
115 tos Fondo iždą. Tuo žmonės
Dviem minariaiM
.1.75 pasipiktino.
Veinam minasiai
, im
Uhicagoje — per netietojw4
Viena kopija
.
L
08
Savaitei___________ .... . 18
Mėnesiui
r- 75
Suvienytose Valstijose m ChicagoJ,
paltu:
Metams —
.
|7.00
Pusei meti - - ....... 4.00
Trims minėdama
r
- 2.00
Dviem mlnaaiama
---------- 1.50
Vienam minėsiu! - .
- .75
Blatuvon ir kitur uisienitUMMd

(Atpiginta)
Metams ______
— — , >8.00
Pusei metų
Trims mSneaiama

. . . . . 4.50
- .. — - -j 2.25

Pinigus reikia siųsti palto
Orderiu, kartu su užsakymu.

Money
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Ispanijos socialis
tai atmeta Maskvą.
Ispanijos socialistų parti
jos suvažiavime tapo atmes
ta pasiūlymas stoti į vadina
mąjį trečiąjį Internacionalą,
kurio centras yra Maskvoje.
Už pasiūlymą paduota 6,025, o prieš pasiūlymą 8,808 balsai. Maskvos šali
ninkai po to nutarimo pasi
traukė iš suvažiavimo ir pa
reiškė, kad jie organizuosią
atskirą partiją.
Tai šitaip “auga” komu
nistų Internacionalas.
Kiek laiko atgal tą Inter
nacionalą atmetė Šveicarijos
socialdemokratų
partija,
Italijos socialistų partija ir
Anglijos
nepriklausomoji
darbo partija.
Bolševikiškam Internacio
nalui nesiseka suvienyti pa
saulio ^proletariatą po savo
vėliava. Jisai atsiekia tiktai
to, kad suskaldo socialistų
partijas atskirose šalyse ir
susilpnina darbininkų ju
dėjimą.

Bet musų visuomenėje to
lyn vis laffiaus stiprėja ir
nepasitikėjimas visa klerika
lizmo politika apskritai.Žmo
nės tolyn vis labiaus ima nu
manyt, kad liaudis, negali ti
kėtis nieko gera iš klerika
lų. Visuose Lietuvos refor
mų klausimuose klerikalai
stovi ne progreso, o reakci
jos, ne darbo žmonių, o tur
tingųjų pusėje. Ir net Lie
tuvos
nepriklausomybės
klausime išrodo visuomenei
neištikimi.
Jeigu Lietuvoje kunigija
įsigalėtų dar labiaus, negu
šiandie, tai vargiai kuris
protaująs žmogus" abejoja,
kad tuomet butų mėginama
sujungti “katalikiškąją Lie
tuvą” su “katalikiška Lenki
ja”.
Romos vyriausybė
verstų Lietuvos kunigus
steigti tokią uniją; o ir pa
tys Lietuvos kunigai nebūtų
jai priešingi. Jie visuomet
bijodavo “bedieviškos” Ru
sijos įtakos į Lietuvą; šiandie-gi ta baimė pas juos ne
sumažėjo, o pasidarė dar di
desnė.
Del šitų priežasčių visuo
menė yra nusistačiusi prieš
klerikalus. Bet klerikaliz
mas yra guvus sutvėrimas.
Jisai nesiduos lengvai per
galėti. Turėdamas savo ran
kose organizaciją, įsigyve
nusią per šimtmečius (kata
likų bažnyčią), jisai mokės
pavartoti ją tam, kad dar il
gai nepaleidus iš po savo
kontrolės žymios dalies mu
sų liaudies. Kovai su juo

ST. PšlBIšEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
—- —

•

•

NAUJOJO >SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)
................................ .I

II. III

Pažiurėjo į jį meldžiamom akim ir nutilo.
Tu visuomet taip nulindęs? —- staiga
užkibusi jo ir prisislinko arčiau.
Jisai nenugirdo klausimo.
— Aš atėjau ne dėlto, kad kankinti tave,—
tara jisai pagalios. — Ne! Aš atėjau atnaujinti
savo kančias. Dabar man reikia daug kančių,
idant atlikus tą, ką aš sugalvojau.
— Ką tu sugalvojai? — ji pašoko nerimas
tingai.
Distelėjo į ją su nusišypsojimu.

• Keista, kad jūsų moteriškas smegenynas
yra taip ankštas. Aišku, pirmutinė tavo mintis
buvo savžudystė; ar ne tiesa, ką?

O, ne!

Sav-

žudyste baigia senukai, vaikai ir nėščios mote
rys... Tu nekuomet neturėjai vaiko? — paklanse užsimąstęs. ----- Ka<laise aš nor&j«u

turėti

jį nuo tavęs... Tuomet, gaila, buvo jau pervelu... Beje, tiesa, ką aš norėjau tau pasakyti?...
— Atsistojo. — Taiį),.. Pasigailėk Ostapo.
Siela tavo taiį) godi ir kerštinga. Tu nori pra
žudyti jį. Gal būt pati to nejausdama. Aš pa
sakiau jam, kad tu jo nemyli. Man rodosi, kad
ir tu pati turi pasakyti jam tą atvirai. Tas butų
geriausia. Lyg tu nematai, kaip jį kankini?
Jijė tartum negirdėjo. Dirstelėjo į ją atydžiai.

reikės padėt daug jėgų. Visuomen^turi surasti jų, jei
gu ji nori, kad Lietuva pasiliuosuotų nuo klerikaliz
mo jungo.
\
Klerikalai Lietuvoje pa
ėmė { savo nagus Seimą, o
per jį ir valdžią. Toliaus
jie stengiasi uždėt savo le
teną ant mokyklų; steigia
klioštorius, organizuoja ka
talikiškas darbininkų uni
jas, lenda į kooperacijas —
žodžiu, nori visose gyvenimo
srityse sustiprint savo po
zicijas. fIr toms savo pa
stangoms jie gauna dau
giausia paramos iš Ameri
kos.
Pažangioji Amerikos lie
tuvių visuomenė turėtų su
krusti, kad nedavus klerika
lizmui pavergti Lietuvą.
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KRONŠTADTO MAIŠTO
PRIEŽASTYS.

Reakcionieriai iš vienos pu
ses, o bolševikai iš antros sten
gėsi įtikinti pasaulį, kati Kronš-

tadto sukilimas buvęs niekas
dauginus, kaip tiktai karinis
maištas. Bet ištiesų to suki
limo prasmė buvo visai kitokia.
Jį iššaukė didelis Rusijos dar
bo žmonių nepasitenkinimas
bolševikų valdžia ir tąja ne
tvarka, kuri viešpatauja sovie
tų Rusijoje.
štai ką rašo apie Kronštadto
sukilimą Kauno “Sociakleniokratas”, kuris turi progos ge
rinus patirti tįesą apie padėtį
Rusijoje, negu Amerikos žmo
nės:

kelių. Suirus transportui,
neteko kuro fabrikai ir taip
pat sustojo. Vienam Petro
grade stovi 64 fabrikai.
Miestai, ypač Petrogradas,
pritruko ir druskos ir kuro.
Matrosai sukilo dėlto, kad
nepasitiki komunistų veda
ma tvarka.

“Tarybų valdžia mėgina
nutildyti suirutę ginklu ir
kalėjimais. Vietomis eina
kovų tarp valdžios kariuo
menės ir sukilusių. Laikraš
čiai praneša, kad Tarybų
valdžios artilerija šaudanti
Kronštadtą, o Kronštadtas
ėmęs daužyti Petro ir Povylo tvirtumą...”

Tokių žinių buvo Lietuvoje
sukihno laiku. Iš jų matyt,
kad bolševikiškoje Rusijoje da
lykai nekaip stovi. Sukilimus
valdžia dar turi jėgos numal
šinti, bet sutvarkyti krašto gy
venimą neįstengia.
“KAIRIASPARNIŠKA” SPAU
DA LIETUVOJE.

Kovo mėnesyje pradėjo eiti
Lietuvoje laikraštis “Vilnis”
bolšcvikuojančios
pakraipos.
Apie savo uždavinius jisai sako
taip:

“Dalyvaudama

kasdieni

nėj proletariato kovoj dėl jo

ekonominių ir kultūrinių rei
kalų, ji visuomet skelbs dar
bininkų minioms, kad tik vi
siškas jų pasiluosavimas^
gaminimo ir skirstymo įran
kių suvisuomeninimas, pa
ėmus valdžią į savo rankas,
yra jų tikslas.
“Ne taikymosi ar pataika
vimas
viešpataujančioms
klesoms, ne bendradarbiavi
mas su buržuazija, ne kova
dėl laikinio pagerinimo bū
vio, ne ‘smulkus’ kultūros
darbai, bet galutinis darbinin
kų klesos padiuosavimas —
štai jos obalsis.”

Bendrovėje, nustebau tokiu
staigiu to žmogaus atsiverti
mu. Buvo laikas, kada jis
pats imdavo po 15, 20 ir 25
dolerius už dvi-tris valandas
sugaišto laiko L. A. B/vėj ar
Besorcino kompanijoj. Būda
vo ir taip, kad jis to užmokėsnio “už sugaištą 4aiką” reika
laudavo ir tada, kai ne mitinge
nebūdavo; ir tada, kai nė “konTai yra keista logika. Apie
vertų nečiupinėjo, nė į vidų ne
valdžios galybę “'Laisvė” spren
žiūrėjo”.
džia pagal tą, ar eina priešin
gi valdžiai laikraščiai, ar ne:
Bpl ką matote šiandie? Tas
jeigu eiha, tai ji mano, kad pats žmogus ‘ jau daro prie
valdžia dar nenugalėjo savo kaištų tiems, kurie už visą
priešų. Bet tai yra gryna ne dieną ypatingo darbo gauna ]X)
sąmonė. Apie Amerikos val 15 dolerių atlyginimo. Tuo gi
džios galingumą, pav. niekas tarpu pats p. A. B. Strimaitis
negali šioje, valandoje abejoti; parėkavo penkiolika dolerių
su revoliucionieriais, kurie tilt už dalį dienos (tuo |>učiu
drįstų prieš ją atvirai kilti, ji kartu atlikdamas ir savajį ofi
apsidirbtų be jokio vargo. O so darbą) — darant reviziją p.
betgi ji nepasmaugia priešin R. Karužos vedamųjų Resorcigos jai spaudos; net komunis no kompanijos knygų. Ir kas
tų laikraščių ji nepersekioja. blogiausia, kad iškalno jau bu
Nepersekioja todėl, kad nema vo nustatyta mokesnis po pen
kis dolerius už visą dieną, kaip
to sau pavojaus iš jų.
kad mokėta kitiems kontrolės
Priešingos valdžiai spaudos komisijos nariams, pp. Butkui
gyvavimas tuo būdu rodo ne ir Tareilai, dirbusiems per iš
valdžios silpnumą, o greičiaus
tisą/ dięną.
jos stiprumą. Jeigu Lietuvos
Antra, kada L. A. B-vės bo
valdžia pakenčia tokią ‘‘Vilnį” sai buvo Karužos, Strimaičiai
arba “Socialdemokratą”, tai ir Co., tai jie pasiskyrė viens
reiškia, kad ji šiandie jaučia kitam algų net po keturis ir
si esanti stipresnė, negu buvo
penkis 'šimtus mėnesy. O dapirmiaus.
Imr savo pasogėles atsiėmę ir

“niekšų”, “svoločių” ir pana
šių komunistiškos literatūros
Žiedų jame nematyt. Brooklyno “Laisvė” tečiaus džiaugiasi
jo pasirodymu, ir sako:
“Kaip matote, ‘Vilnies’ re
dakcija drąsiai kalbo. Vadi
nasi Lietuvos valdžia dar ne
nugalėjo savo priešų dar jie
valdžiai puola akin.”

“Laisve”

savo

protavime

nuolatos vadovaujasi Rusijos
santykiais, kuriuos ji, žinoma,
įsivaizdina savotiškai. Ji ma
no, kad sovietų valdžia yra ga
lingiausia pasaulyj; bet kartu
ji žino, kad Rusijoje yra ga
lutinai panaikinta spados lais
vė; joks bolševikams priešin
gas laikraštis tenai negali pa
sirodyti. Ir Brooklyno komu
nistų organas aiškina šitą fak
tą tuo, kad Rusijoje valdžia
jau nugalėjo visus savo prie

“rezignavę”,

pino.

jie

labai

susiru-

L. A. B-vės gerbūviu

ir savo įpėdiniams pataria imti

d., 1921

žmonių išrinktoji kontroles ko
misija ir naujieji direktoriai.
Ažuot spėliojus, ką darys ar
padarys naujieji direktoriai (be
tų spėliojimų p. Strimaitis nie
ko daugiau ir neduoda), ar ne
geriau butų pažiurėjus ką pa
darė senieji.
P-jias
Strimaitis gąsdiną
artarebija. Bet prie ko prive
dė jo monarchija Besorcino
kompanijoje, kur jis, nesiskai
tydamas su žmonių valia, vieš
patavo, gerą pinigą ėmė —sa
vo nė cento neįdėję®? Ir dar
šaukiasi šešių šimtų dolerių
ar daugiau!
Kitas toks jau “rūpestingas”
L. A. B-vės ir Besorcino kom
panijos direktorius, irgi nė
cento neįdėję® į Resorciną,
kartą už vieną sugaištą dieną
atsiėmė penkiašdešimts dole
rių. Tokių “nuopelnų” iš se’nųjų direktorių veikimo pri
rašytum jaučio skūrą. Bet ką
tai bepadėsi..
Einant tokiais keliais, nesi
skaitant su šeriikįnkų valia, tik
ir tegalima prieiti prie tokių
nuostolių, kokių mums palieka
senieji L. A. B-ves direktoriai.
Iš p. Strimaičio rašto matyt,
kad jis save skaito esant la
bai gabių ir mandriu, o tie šėrininaki tai yra tokie naivus
žmonės, kurie visas jo pasakai-

tes-nesamonriį priims už gry
ną pinigą. Taip, jis rašo. Se
nieji direktoriai į naujus di

rektorius renka

L. A. B-vės

“draskytėjus” (taip jis vadina

tik po dešimtį ir penkiolika
Sirvydą, Petkų ir Liutkauską)
dolerių mėnesy. Kokia graži,
tada, kai jiems ir vietos direkkokia stebuklinga atmaina!
toriate nėra. O kada jau per
Kai kurie tų “rūpestingųjų”
daug direktorių atsirado, tai
direktorių, kai pamatė, kad
kurie senieji-gerieji savo “gera
žmonės eina prieš juos, “re
valia” rezignuoja. Kas taip
zignavo”. Tik p. Strimaitis
daro? O kaip Strimaitis per
tos žmonių valios nemato
žiūrėt ų “proxy”* nepaėmęs į
(nors ir rašo apie lai), nere
rankas konverto ir nepažiūrė
zignuoja, bet laikosi įsikabinęs
jęs į jį? Nejaugi jis, atidary
į L. A. B-vę. Laikosi, kol ir
mui ir pažiūrėjimui j konven
šus.
jis savąją dalelę atsiiąis. Ir
tą, kirvį ar lopetą arba ir deg
Ret ištiesų Rusijoje yra kaip kode! Žuris “nerezignuoja?”
tuką panaudotų? Kas taip da
tik atbulai. Jos valdžia dėlto Ar jam dar negana?
“Sustreikavo darbininkai
ro: protingas ar neišmintingas
panaikino spaudos laisvę (ir vi
Toliaus.
P-nas
Strimaitis
į
kai kurių fabrikų Maskvoje,
žmogus?
• >
sas
kitas
piliečių
laisves),
kad
Resarcino
kompaniją
nebuvo
da daugiau Petrograde. Kuo Tai yra tipiška “kairiasparKur p. Strimaičio išparodyją remia tiktai mažuma žmo
met streikas Petrograde jau nių” deklamacija. Smarkus nių. Jeigu sovietų valdžia tu įdėjęs nė vieno cento. Vis delmai, kad kun. Petkaus kata
tb, su savo draugais Žuriu ir
buvo
besibaigiąs,
sukilo' žodžiai ;ir miglotos mintys. Vie
likybė bus kenksmingesnis, ne
rėtų didžiumos žmonių prita Busit (Bučinsku) sugalvojo tu
Kronštadto matrosai ir pa nas sakinys prieštarauja ant rimą, tai butų didžiausia kvai
gu kun. Gudaičio, kuris tiekjau
rėti “balsų” net nuo penkių
reikalavo iš valdžios šaukti ram.
metų su savais parapijonais kalystė iš jos pusės slopinti opo tūkstančių dolerių kiekvienas.
Kauniškė “Vilnis” sako pir
Steigimą jį Rusijos Seimą.
talikauja L. A. Bendrovėje?
zicinę spaudą ir organizacijas. Tuo, pasiėmę kontrolę į savas
mutiniam
sakinyje,
kad
ji
da

Be to yra žinių, kad sukilo
Bet p. Strimaitis prieš tai nė
Despotizmas yra silpnumo ir rankas, jei lengva širdimi pra
valstiečiai Ukrainoj, vieto lyvausianti “kasdieninėj pro baimės vaisius, o ne stiprumo
neprotestuoja. Iš kur p. Stri
žudė kitų žmonių ir pačios L.
mis ir Sibire ir kai kuriose letariato kovoj dėl ekonominių ir drąsos.
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čius dolerių, surinktus iš
mas, gyvenimo sunkumas ir tinis darbininkų paliuosavimas,
šingai? Gal ir po medalį gau
i
Vr_----~j~
..n.~u~u
nreHMMrt
vargšų
žmonelių,
tuo
pačiu
o
ne
kova
dėl
laikinio
page

komunistų taktika viską lai
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stokos sustojo visa eilė gelž- munistų organai, “^udošių”,
h Jų pienų musų monarchai di■ rektoriai šėrininkams nė pro
centų nepajiegė išmokėti?
— Budelis tu! Kaip tu nukankinai mano sielai juokinga!
— Tu girdėjai, ką aš sakiau?
Ir tas žmogus dar pernai pa
Jijė isteringai sukvatojo, paskui suriko:
sielą! Nuodais prigirdei kiekvieną gyslą! Kiek
— Ne?
vasarį gyrėsi, kad jis einąs
— Melagis!
— Atkartoti?—atsistojo lyg grūmodamas. vieną mano esybės dalelę prisotinai pasišlykštė
— Tu neprivalai taip kalbėti, — pažiurėjo “atitaisyti” L. A. B. vardą, ku
— Neužsimoka, neišgirsiu nė žodžio. Gali jimu.. .
rį buk Karuža ir Račkauskas
— Tai tu mane ištikrųjų neapkenti? Aš į ją stačiai. — Aš dar tik kartą norėčiau pasa
dabar kalbėti kiek tik nori: aš tavęs neklausysiu
kyti tau viską. Matai, aš tarpais galiu užmirš savais “skymais” nupuldę!
netikėjau, bet dabar matau.
nė vienos minutes.
—L. A. B-vės narys!
Gordonas tapo dar liūdnesnis, jo veidas pa ti, kad tu jau buvai kito glebiuose, kad su kitu
Jisai atsisėdo greta ir paėmė ją už rankos.
jau pergyvenai baisią mįslę — gimimo mote
sidengė mirties baltumu.
Ji skubiai atėmė ją.
— Dabar tu tyčiojęsi iš manęs, dabar kalbi, riškės, kad...
— Kam tu atėmei ranką? Juk mes visgi
Jisai troško ir, matyt, kentėjo.
priešai... Pameni tą naktį Londone? Aš tau kad aš tau negalėjau nieko duoti... Dieve, Die
— Gali užmiršti, kad augščiausia grožybė,
papasakojau viską taip širdingai ir atvirai, iš ve! Kaip tu žiaurus!
ADVOKATAS '
Sugniaužė kumščias. Siela jos liepsnojo ne kokia tik prieinama žmogui, senai jau tau pra
aiškinau; kodėl tu negali būti mano mylimoji.
slinko be sugrįžimo, kuomet aš tave pažinau,
Parodžiau tau visą purvą, kuriame mudviem apykanta ir nerimastim.
— Tu niekados nesuprasi manęs, — paleng kad drebuliai; konvulsijos, kuriuose viena siela
butų prisiėję gyventi. Aš pasakiau tau tuomet,
Namu Ofisas
Miesto Ofisas
kad mano siela negali tavęs priimti į save, nes va jisai tarė ir pažiurėjo į laikrodį. — Tai]), tu susivienija su kita...
— Melagis, melagis! — ji rėkė, visu kimu 3323 S. Halsted St. 127 N. Dearborn St.
tik ta meilė man graži, kuri gali priimti mote nesuprasi manęs. Ir tu* taipgi nežinai, kas tai
%
riškę į vyro sielą. Aš atsitraukiau nuo tavęs, yra grožybė. Ar tu panorėtum pasilikti su ina- drebėdama. — Išeik! Palik mane! Šetone!
Tei. Roulevard 1310
Tel. Central 4411
Jisai įsismeigė akimis į jos akis, ir klaikus
kad nesuleršus tavęs! Atsitraukiau, idant ken nim ir klaidžioti, terštis šlykščiausiam purvyne?
tėjus dėl tavęs. Taip, aš dar vis kenčiu. Bet Ir štai aš atsitraukiau ir atmenu apie tave, kai šl^štus nusišypsojimas perkreipė jo veidą.
DR. A. MONTVID '
=— Galiu užmiršti.. .— nustvėrė jos rankas
toji kančia apsupa tave šviesos vainiku jmano po apie galingą ir liūdną likimų. Atsitraukiau
CHICAGO
akyse. Aš atsitraukiau nuo tavęs, idant neta ir matau tave, tartum klejojančių žvaigždę ūka ir suspaudė, tartum beprotis. — Galiu užmiršti,
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
pus grubijonu, atsiminus apie tą pirmutinį kur nose, lemiančią nelaimę; bet ir toji nelaimė kad baimė ir baimėje prieš tą galingiausią iš
25 East Washington St.
visų myslių gulėjai tu tą naktį jo glėbiuose, ir
sai pagimdė tavyje moteriškę. Nejaugi aš tu graži. G dabar, dabar...
Marshall Fleld Annex
mylėjai
jį
už
jo
galią,
ir
neapkentei
už...
Staiga nutilo, valandėlei pasinėrė užsimąsriu tą viską vėl tau atkartoti? Tu žinai, kad aš
18th fl. Ruimas 1827
Ji pašoko ir užgavo jam kumščia per veidą.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
apleidau tave tik dėl to... Tu klausei, ar visuo time, paskui pamažėli tarė.
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Kazimieras Gugis

met Jiš taip nulindęs.

liet jnl< i»A myliu jycožę,

Žiurėjo į ją be nuovokos.
Tu, turbūt, jam tik pirštą čiojo.

---- Aš atėjau melsti tavęs: palik Ostapų, at-

ir man liūdna, kad aš negalėjau būti tau pirmu stuuik jį nuo savęs.

tinis... No, tu — juk tu viską žinai. Ir paskui, parodei, o jisai buvo ant tiek mulkis, kad užsi
mes taip artimi.

Ji pasitrankė atgal baimėje.

Ne jis man rupi, ne, bet

Gordonas staiga iškarto nusiramino, tik jo

tu. Juk tu jo nemyli, aš žinau tikrai. Juk iš
liesų juokinga apgalėti vieną vyrą lik dėlto,
idant atkeršijus kitam... Matai... Pirma aš gal
vojau apie tave, kaip apie puolusį angelą, pilną
ramaus išbudinto, liūdnos grožybės, kurio šir
dis pilna mirties. O dabar atėjau pas tave, kad
pasakius: nebūk banališka! Nesirodyk mano

balsas dar vis drebėjo. Kalbėjo dar tyliau ir
liūdniau. Vci^ šnabždėjo:
.—.. Bet niekados negalėsiu užmiršti to,
.kad po manim tu galėjai likti mylėtino kito. Nes
tuomet aš jausiu pasibjaurėjimą tavim ir gėdą,
o juk aš nekuomet nejaučiau gėdos, net dabar,

Kuomet aš išvidau tave pir manė visos rankos.

mutinį kartą, inan rodėsi, kad aš matau patš
save... Del ko tu manęs neapkenti?
Ji Ugai žiurėjo į jį be nuovokos.
— Ak, kaip aš tavęs neapkenčiu, kaip aš
tavęs neapkenčiu!
Tolydžio kartojo tuos žodžius ir pasiutime
griežė dantimis.

Jo veidas truk

(Bus daugiau)

Telephone Central 3362

2121 North \Vestern Avė.

Valandos: nuo G iki 8 vakare

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010

Rezidencijos tel. Albany 8710
<-r... ........... '.. .
--------- ------Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.
3261 So. llalsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS, Chicago, UI..

•KORESPONDENCIJOS

Capital & Surplar

$250,000.00
“Visi Lietuviai į Lietuvių Valstijinį Bankų” —
.
— LAI BŪNA MUSV OBALSIŲ.
REMKIME PATYS SAVĘ. O NE SVETIMTAUČIUS.
MUSŲ TURTAS APIE

$3,000,000.00.
UNIVERSAL STATE BANK
Kaipo Didžiausias Amerikoje Lietuvių Valstijinis Bankas

GERIAUSIAI PATARNAUS KIEKVIENAM

čia jusu pinigai bus saugioje vietoje, nes tą saugumą užtikrina Suv.
Vai. Valdžia, 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.

GERIAUSIAI SIUNČIA PINIGUS

Lietuvon ir kitur tiktai Univeral State Bankas. Su pilna garantija.
Iš kitų miestų siųskite mums doleriais, o mes išsiusime Lietuvon
auksinais.
SVARBUS PRANEŠIMAS. Nuo 1 d. Balandžio Šiame Banke
yra įsteigtas.

REAL 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:
Kasdieną nuo 9 v. iš ryto iki 4 v. no pietų ir vakarais
Utarninkais nuo 6 iki 8:30. Suoatomis visą dieną
iki 8:30 vakare.

UNIVERSAL STATE BANK

Chicago, III. !

3252 So. Halsted St,

0

DALTIC STATES BANV
Kapitalas ir Perviriis $250.000.00
JL Ai
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. x
Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Prigelbstime pasidaryti reikalingus kelionei rašius ir
kitokius dokumentus.

I I BANKO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popietu.
SUKATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vaf. vakare.
PANEDĖLIAIS —- nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
gi

BALTIC STATES

ANK

Liberty Land & Investment Co
ofise atliekama sekami reikalai:
PARDAVIMAS, PIRKIMAS ir MAINYMAS išdirbtų ir neišdirb
tų farmų, lotų ir namų.
APDRAUDIMAS (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.
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMAS ant visų linijų.
Su augščiau minėtais reikalais visada kreipkitės kasdien nuo 9
vai. ryto iki 6 vai. vakaro; panedėliais, utarninkais, ket vergai s ir subatomis iki 9 vai. vakaro; nedėliomis iki 3 vai. po piet.
3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
Tek: Boulevard 6775

SIUNTIMAS
LIETUVON
Nėra Ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau siųstų pinigus
ir kur greičiau pinigai butų išmokami Lietuvoj, negu
pas mus.

Milionai auksinų siunčiama į visas dalis Lie
tuvos TELEGRAFIŠKAI ir paprastai.

PARDUODAME PIGIAUSIAI LAIVAKORTES
į Lietuvą ir iš Lietuvos. PASPORTUS" gauname už dyką.
i
*
Rašykite ar ateikite ant šio adreso:

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

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

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

Reikalaujantiems, da-

vadus prisiunčiame per laišką.

Yasulis & Klobuchar Co.
3605 Deodar St.,

Indiana Harbor, Ind.

Bfedali uii Moterį lifto ir Ckiruff|ri
BKKK A V B.

CMICABO.
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(Tąsa seka nuo 3-čio pusi.) I ji įlarbininkai-strciklaužiai to
nepaisė. Tuolabiau, kad už
Neblogas buvo ir jos vaikinas. jų nugaros stovėjo policija ir
I Jurevičia. Bernas, nors jis kad patys streiklaužiai buvo
I kalbėjo aiškiai ir garsiai, bet apginkluoti. Jei streikininkas
įspūdis buvo nekoks. Didžiau drįso prisiartinti prie streik
sias kaltininkas čia buvo tie laužio ir pertarti jį, vietoj at
nelabieji ūsai! Jie, tarytum sakymo gaudavo — streiklau
j keršindami vaidintojui, vis kri- žio k.ulką I Tuo budu keli
! I to ir krito... Dar blogesnį į- žmones buvo užmušti. Pavyz
| spūdį darė kito vaikino ūsai, džiui, kartų prie Broad ir GiI kurie, bučiuojant panytei j ran- rard galvių streikininkai ban
I ką, užsispyrė ir jMisiliko ant do pakalbinti vienų streiklaužį.
Įjos. Suprantama, kad delei to Pastarasai tuoj išsitraukė re
Įkaitinti lošėjus neišpuola. Čia volverį ir čiajau penkis jų pa
I reikėtų pačius ūsus ar griini- guldė.
Įruotojį. Sako, kad tas grimiKaip jau sakiau, samdyto
I ravimas buvęs nekoks.
jams ir streiklaužiams atėjo
Pnigus siunčiame Lietuvon ir visas dalis pasaulio.
Jauna, šešių metų mergaite, talkon ir vietos policija. Visa
Sabaliauskaite puikiai padek tai streikininkų ūpų dar la
Laivakortės ant visų linijų.
lamavo eiles. Publikai ji la bai! nupuldė. Vis dėlto ba
bai patiko. Buvo ir Maikio su landžiu 6, 7, -8, ir 9 dienomis
Tėvu pasikalbėjimas. Matyt, streikininkai dar padarė pasku
publikai jis patiko, nes ji ap tinį bandymą. Tomis dienomis
didele streikininkų minia Ir
lodismentų nepasigailėjo.V
Trumpai sakant, vaidinimas vėl pasirodė gatvėje. Taip, 8
pavyko. Jeigu kur nors vie balandžio buvo suruošę de
nas kuris vaidintojas ir padarė monstraciją — ypatingos pu
J. S. čaikauskas, vedėjas užrubežinio skyriaus.
mažų paklaidėlę, tai kitas jų šies defnonstraciją, nes maršuota šaligatviais. Demonstra
atitaisė.
Butų labai gera, kad čia su cija pradėta tuo metu, kai
sikurtų scenos. mylėtojų kuo streiklaužiai grįžo iš dirbtuvės.
pelė. Tuomet ir mes galėtu Gatvėj matėsi daug moterų ir
1
me tikrai pasigerėti musų sce atsivedė savo šeimynas — kas
nos myjetojų veikimu. O ir pa moterį, kas seserį, vaiką ir 1.1.
čių scenos mylėtojų darbas Bet demonstrantus užklupo
butų daug našesnis. Iki šiol, raitoji policija. Ta be jokio
deja, tai nepadaryta. Tad, pa pasigailėjimo leido savo ark
darykime nors dabar. Kaip lius į minią — nepaisant nė
sakoma, gerinus vėliaus, negu moterų nė vaikų. Ji trypė vi
sus. Kas pasipriešino, ir muš
niekad.—Lietuvos Atžala.
ti gavo.
1
' /■!;'•■.i'lfl’l
Tai tokios tokelės iš laivų
PHILADELPHIA, PA.
statytojų streiko. Streikinin
kai jau keli mėnesiai kaip
Laivų darbininkų streikas esąs vaikšto, nė savo kovos nelaimi,
Po valdžios priežiūra.
sulaužytas.
negi gauna darbo kitur. Jų
gyvenimas yra labai sunkus.
Lietuvių laikraščiuose retai
1112 West 35th Steret,
.—Skebas.
kada užtinki žinutę iš šio mies
to, nors daug ko butų galima
(Atsiųsta).
pranešti.
šiuo tarpu pas mus siaučia
Waterbuy, Conn, 4—7 21
didelis nedarbas. , Minios dar ^Gabama
.„Perviršis $G,OQO,OOO.OO.,..
Nauienu Redkcija
bininkų vaikšto gatvėmis ir
I
Malonėsit
Patalpitie
in
i
usu
nežino kada galės gauti darbo.
Prie bedarbių minios prisidėjo Laikrašti šia Waterburio Straiir didžiulės Wm. Gramp & ko Atskaita užka busim labai
Sons laivų statymo darbinin dėkingi
Atdara seredų ir subatų vakarais.
su aukšta Pagarba
kai, viso apie aštuoni tūkstan
čiai vyrų. Buvo taip, praeitų N. E. W. A.
Unijos Komitetas
gruodžio mėnesį kalbamoji
kompanija atstatė keletą dar Waterburio Straiko Atskaita.
bininkų. Atstatė todėl, kad jie Aukų ir kitokių ineigų
viso buvo........ *.. $8,065,73
kompanijai buvo “neištikimi”:
,$5,109,66
raginę darbininkus savo sam Išmokėta ..............
■B
Straikierių
šelp.
komisija
per

dytojų užmačiom nepasiduoti.
davė Unijai.......... $2,045,38
Bet išmestieji nenusigando.
Jie ir toliau organizavo darbi Trūksta ..................... $863,69
Po šita Atskaita pasirašo
ninkus. Galų gale, sausio 14
dienų tos kompanijos darbini ti Waterburio draugijų atstovai
$200.00 Viktrola tiktai $35.00.
kurie
peržiurėjo
straiko
atskai

Gvarantuota
dešimčiai
metų, dovanai 26 rekordai 300 adatėlių.
kai paskelbė streiką. Darbą
Deimantine
adatėlė.
metė kone visi, ir taip vadi tas:
NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,
L. J. Natkevičius, A. Šešta
namieji “lėberiai”. Prisidėti
Dirbtuvės atstovai.
prie streikuojančių atsisakė tik kauskas, J. P. Trečiokas, P.
2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės.
Juškevičia, J. Lokis, C. J. Devieni maliavotojai.
Musų dirbtuvės prisakė mums parduoti musų visą sandėli
Augštos
Rųšies Victrolas Tiesiok Publikai už bile kaina, kad išparlinks,
J.
Aleksandravičia.
Po kiek laiko kompanija
davus musų visuotiną sandėlį.
Kovo 7 dieną Susirinkimas
paskelbė laikraščiuose, kad jai
Štai yra stebėtina proga nusipirkti Augštos Rūšies Gvarantuotą
Victrolą už mažiau negu dirbtuvėj prekiuoja.
N.
E.
W.
Ass.
Liet.
Skyriaus
reikalinga darbininkų. Bedar
lugšta! kainas arba pirkti nuo taip vadinamų
biai ir kiti, kurie apie kilusį perskaitęs viršui tilpusią At
Storage Houses , kuomet jus galit pirkti Tiesiai nuo musu tikrai
Hk®
1Q gvarantuotą ant dešimt metų, vertą krautuvėj $200
streiką maža ar visai nieko ne skaitą nutarė;
tiktai
už
$35.00
pridedant rekordus dovanai ir adatėles, ir atsimin
1)
Atskaitų
pilnai
ir
greitai
žinojo, pamatę tokį skelbimų,
kite, jus galite pasirinkti iš 100 mašinų.
Tiktai
Tiktai
Nepraleiskite šios stebėtinos progos, apsimokės jums ateiti,
tuoj suburbėjo prie dirbtuvės. paskelbti % spaudoje;
nepaisant kur gyvenat.
J
’
2) Darbuotięs toliau kad su
Susirinko tokia didelė minia,
Mes taipjau turime po ranka apie 20 augštos rųšies tikros
skuros parlor setų, kuriuos mums dirbtuvė prisakė parduot už bile
kad kiti ir norėdami negalėjo rasti trukstančius pinigus ir
kainą, kad. tik juos išbaigus, čia yra tikrai proga gyvenime ir
prisigrūsti prie dirbtuvės. Vie tam darbui išrinkta komisija;
mes patariame nepraleisti tai.
3)Paaiškinti aukautojams
Mes pristatome dovanai kur tik nori ir taipjau pasiunčiame
ni bėgo į ofisą pildyti taip va
C.
O.
D. Mes laikome atdarą kasdieną iki devynių vakaro, nedčdinamas aplikacijas, o kiti ir visuomenei, kokiose aplinky
liomis nuo 10 ryto iki 4 po pietų. Mes imame Liberty Bonds.
klausinėjo “kame čia daly bėse įvyko tai kad straikierių
$8.00 verčios rekordų ekstra dovanai kiekvienam, kuris atsi
neš
popietį.________ _
šelpimo fonde truksįa pinigų.
kas ?” ,
Kovo 21 d., vienbalsiai liko
Visa tai matydama, kompa
nija streikininkų nebepaisė. priimtas sekantis paaiškinimas;
1) Straikieriams
pradėjus
Imta darban kuris tik papuo
nutarta įvesti kvitų sistemų t%
4) Aukautojai nevisi aukas
6) Tarpe žmonių, per kurių
lė. Tuo budu už poros sa reikalauti pašalpos, liko išrink y. niekam be kvitų nemokėli.
siuntė taip kaip buvo spaudoje rankas cirkuliavo pinigai nebu
vaičių dirbtuvė buvo kone pil ta komisija rodos iš trijų as
3) Blogiause tai tas kad ir atsišaukimuose nurodyta: vo tinkamo atsargumo arba
na. Kiek blogiau buvo tik su menų ir jiems paverta iš savo
Vieni išrašė čekius ar Money buvo perdaug viens-kitain užpatyrusiais darbininkais—ma tarpo išsirinkti Raštininkas. Ir straikierių šelpimo komisijos
Orderius ant vardo Raštininko silikėjimo. Buko atsitikimų
šinistais ir 1.1. Tie mat dau Raštuinku liko išrinktas drau nuolatai mainėsi iždininkai.
—J. Kasiulio, ant pirmininko— kad vienas apmokėtas bilas—
giau uždirba ir todėl nelabai gas neturintis reikiamo supra Pirmiause iždininku P. Puo
M. Skučo, treti-gi iždininkams kvitas paduoda kitam ir tai
paisė. Vis dėlto, už poros mė timo apie knygvedystę, todėl džiūnas, paskiau P. Liubinsnesių dirbtuvė jau buvo pil straikierių šelpimo knygos ir kas. Tam pasitraukus iždinin persimainius ant senojo iždi- asmeniškai arba ant susirinki
ninko ir t.t.
(
, mų.
buvo vedamos be tvarkos.
ko pareigas ėjo J. Kasiulis ant
na.
2) Pradėjus mokėti pašal galo P. Macalis. Dabar mes
Darbininkai matė, kad jų ko
5) Po Birželio 21 d. riaušių
Pasekmėje tokių aplinkybių
va pralaimėta. Dalis jų todėl pas ir namų randas buvo mo galime maž-daug rasti kiek ku tūlą laiką policija neleido ne straikierių fonde trūksta $863,
pasiskubino grįžti darban. Grį kama be kvitų. Mat straikie ris iždininkas išmokėjo, bet dar tik susirinkimų laikyti, bet ir 69. Ar tuos pinigus sunaudo
žo ir lietuviai. Kiek vėliau rių šelpimo komisija kasdien negalėjome rasti kuris iždinin pašalpos išdalyti. Ta't pašalpa jo nesąžininga t ypata? Kuri
rcportuodayo; kas priėmė, nes Raštininko buvo išmokama; vieniems ant ypata? Ai' kuri ypata kiek?
ėmė grįžti ir kiti streikuojan susirinkimui
tieji darbininkai, bet jau ne kam ir kiek išmokėta ar tai knygose nėra užrašyta kiek ku gatvių kitiems namuose. Buvo Ar jų trūksta tik dėl netvar
buvo vietos. Kompanijos vir pašalpos ar tai randų ir rodėsi ris iždininkas pinigų priėmė, atsitikimų kad pašalpą pradė ka us knygų vedimo —. išmokėšytos gi pareiškė: “Nereikia, kad Unijos Raštininkai visą ta o Protokolų Raštininko nėra davo mokėti vienur — reikė jimo-be kvitų? tokių ir panašių
turime kitus.”
tai užrašinėje. Paskiaus, pa užrašyta nuo kada pradėjo ir davo keltis kitur darbo neuž klausimu kyla daug, bet sanžiVis dėlto, streikas dar tę aiškėjus kad Unijos Raštinin baigė kuris iždininkas eiti iž baigus arba skubėti be tinka ningal dalyką imant kol kas j
sėsi. Bet naujai suverbuotie- kai tų raportų neužrašinėjo— dininko pareigas.
■ .
mo atsargumo.
juos atsakyti negalima.

ODEL neapsirupinti pačiam
save tvirta spėka ir mandagiu
patarnavimu šio seniausio ir
didžiausio valstiįinio banko šioje
apielinkeje ?

Central Manufacturing
Dlslrict Bank -

LABAI

NEPAPRASTA

PROGA

IMPERFECT IN ORIGINA1

■

ffAIJIBNgS, Chicago, RL

H. LEIBOWITZ
JŪSŲ BUVĘS SENAS
PRIETELIUS
PATARĖJAS
Dabar yra naujame biz
nyje visokios rųšics
INSURANCEAPDRAUDA
Valandos nuo 10 ryto
iki 8 vai. vak. kasdien.
3824 West 12th St.
Chicago, III.

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

ESORKA

Severa’s
Esorka
(pirmįau 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 kankinius po valgiuį. Per daug įlgu metu tas
geras vaistas darodi ape savą vertį atsitikimuose dyspepsijos,
negromulavimo, užsikimšimo virduriu ir ypatyngai yra rekomendotas nusilpnejusems ir sveikyn einat ypatoms. Dvi mieras: 75 centai ir $1.50. Pardavinėtas Aptiekose ar rašyk įki

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, Iowa

CHICAGOS
ŽINIOS

Kadangi šiemet Pirmoji Ge
gužės pripuola nedėldieny, tai
tikimųsi, kad demonstracijoj
dalyvaus mažiausia apie penkiasdešimts tūkstančių žmonių.
Demonstracijai rengti leidimas jatr gauta. Pirmosios de
monstrantų eilės susiformuos
prie 12 (Boosevelt Boad) ir
Blue Island gatvių. Iš čia de
monstrantai patrauks dvyliktą
ja gatve — iki didžiulės Coliseuni svetainės ant Wabash
gatvės. *
Coliseum bus* masinis susi
rinkimas. Be daugelio kitų kal
bėtojų bus ir paskilbusis kny
gos “Karas i— Kodėl?” auto
rius, George R.
kaip 2:30
Mitingas
Demonstracijoj dalyvaus ir
LSS. VIII rajonas. Kad tinka
mai šitų reikalą išsprendus, panedėly, balandžio 18 d., įvyks
Aštunto Rajono eentralinio ko
miteto posėdis. Beto, ir pats
Aštuntas Rajonas rengiasi su
ruošti masinį susirinkimą.

• Gerk

South Side Beverage Co’s.

Tai yra tikras Tonikas
aejyų įr silpniems
žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavoja,
FREDERICK BROS,
3700-10 S. Halsted St.
Tel. s Boulevard 2538.
Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

DEPOZITUOKIT PATYS
Pagabios

vai.

taupymui.

Utaminke 6 iki 8 vakare.
Subatoj visą dieną iki 8 v. v.

L S. S. VIII Rajono
maršrutas.
Agitacijos Komitetas reikalin
gas draugų pagalbos.
Aštunto Rajono centralinis
komitetas nutarė surengti visų
eilę prakalbų stud. T. J. Ku
činskui. Tasai eentralinio ko
miteto nutarimas jau vykina
ma.
Keturiose kolonijose —
Cicero, Bridgeport, Roseland ir
Town of Lake — parkalbos jau
surengta. Tokios pat prakalbos
rengiama dar sekamose vieto
se:
Harvey, III. (svetainės nume-

Turi tamista $10.00 kišeniuje arba na
muose — todėl, kur tuo^ $10.00 padėsi?
Kart-kartėmis gyvenimo reikmenims
sunaudosite — bet daugelį dienų galit pra
leisti be tų dalykų iki paskučiausios dienos.
Pasekmės yra, kad kitkas padės tuos
tamistos $10.00 taupimui, kuriuos praleisi.
Kit-kas padės tavo $10.00 ant savo var
do — kadangi esi atidavęs jam.
Imk savo pinigus, koliai pas tave ran
dasi ir pasidėk šin bankan; tuomet pinigai
bus banke ant tamistos vardo. Vietoje pir
kimo menkniekių, jūsų turtas augs nešda
mas 3% compound nuošimtį, kas pusmetis.

e West Si de ™ings Ban k
Ąhe Bank of “
Safety and Inendhj Sctvicė’

Rooscvčlt Road at Halsted *Slrect’ Chicadb

KAIP JUSĮJ AKIS
Ar esi nervuotas, kenti galvos
skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, raides 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.

JOHN J. SMETANA
1801 So. Ashland Avė., Chicago.
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos
Kambarys 14-15-16-17
Viršui PtATT’S Aptiekos
Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių
Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris
esti, priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigulio ,akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaisė
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromą ra
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiamą |
mokyklos vaikus.
Valandos nuo 12 iki 8 vakare. NeiėldieniaiH nuo 10 ryto iki 1 po piet
Ofisas 1553 W. 47th St., kampas
Ashland Avė.
Tel. Drover 9660

Chroniškos Ligos

Tikra Diognoza

Severos Gyduoles užlaiko

šeimynos sveikata.

Sveikatai ir Linksmumui LietuviuRateliuose I♦
“MALT TONIC”

Neduok
Kas
Nors Taupinty
Tamstai

Rengia demonstraciją.

Chicagos socialistai ir visos ki
tos pažangiosios organizacijos
rengia demonstracijų ir masinj
susirinkimų.
Chicagoš socialistai ir visos
kitos pažangiosios unijos šie
met ir vėl rengia didelę de
monstracijų ir masinį susirin
kimų, kad tuo tinkamai pažy
mėjus tarptautinę darbininkų

Subata, Balandžio 16 d., 1921

Odos niežu ligas

OVER GLOBĖ CEVERYKAI

yra tankiai nepakiančlamas. Jos apslreiSka per raudonumo, karStl, per pusliu*
klės, prakaitavimo, o ka blogiaus, per ne*
paliaujamo niežiejimo, smelkimo ir degi*
mo. Ligonis yra priverstas kasyti apimtas
dalis kūno, o tas tik padara blogiaus. Nokentdklte tuos kankinimus. Pasinaudokite

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai
J. VAN PAING M. D.
2221 So. Kedzie Ave»

Vai. 1—2; 7—-9 po piet

Severą’

ESKO
fplrmlau Severo Odos Mestis) ta apsaugo
jau mostį dėl odos niežu ir veiklai pasiek
site geidlngs pašalpą. Tūkstančiais žmo
nių, kuri vartoji ta mostį dėl yvairiu odos
.niežų, yra visai užganėdinti. Jie rada jos
glara pasekmę — ta pat ir jus atrasti.
Pardaviniota visose gerose aptiokose.
Prekė 50 centai.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, |OWA

nice and
Hulchlni

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

Užlaikau vyrams ir moterims čeverykų, čeverykams šniūrelių,
rudo ir juodo čeverykams palitnro, puspadžius, užkulnis ir viską, kas
tik yra reikalinga čeverykų taisymui.
Kurie niekad ne yra pirkliavę virš minėtais dalykais, yra kvie-:
čiai apsilankyti ir pirkti nore kartą, o bus mano nuolatinis kostumeris ir atsives kitus.
Teikiu gerą tavorą už prieinamą kainą.

Persitikrinki t patys.

Joseph Galinskas
1337 So. 491 h Court,

patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Mihvaukee Avė.,
Chicago, III.
Phone: Humboldt 5849

Dr. R. Wagner
Mano specialia gydymas yra
Chroniškų, nervišku ir moterų ligų
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 ▼.
1600 W. 63 St. kampas Ashland Av.
Phone: Prospect 2704

Cicero, III.

: fttMtlzms Saiisjt’s;
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

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

landžio 21 d.
Brighton Park, ILiuosybės
E
svetainėj, 3925 S. Kedzie avė.,
balandžio 22 d.
18 gatvės apielinkėj, MaliR. URBONAS,
Ištikimas Gydymas
K PIKELIS
LIETUVYS
FOTOGRAFAS
nauskio svet., kampas 19 .ir
1721 W. 47th St., Chicago, III.
Pasitarimas rūpestingai slaptas
1907 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Halsted gatvių, balandžio 23 d.
Phone Drover 3473
Gary, Ind. (svetaines nume• DR. B. M. ROSS
ris bus paskel'btas vėliau) baSpecialistas
’hono Boulevard 491
CASE AND MARTIN CO.
landžio 24 d.
Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo
JEWELRY
ASHLAND
I North Side, — diena ir sve
užnuodijimų^ inkstų, pūslės šlapimo ^visokiomis
Kepėjai
MUSIC STORE
privatinėmis ligomis.
♦* -X
tainės numeris bus paskelbta
Connecticut Pajų
Deimantai,
vėliau.
35 So. Dearbom St., kampas Monroest.
(Pieš)
Laikrodžiai,
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių
| Garfield Park, — diena ir
iki 5-tų lubų.,
Chicago, III.
svetainės numeris bus paskelb
Musų pajai turi tikrą maisto vertę.
Aųksybė, ColumDVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.
ta vėliau.
bijos Grafonolas Ir
Reikalaukit Case & Martin’o
VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
Visose vietose, išskiriant Ga lietuviški* naujausi
1 po piet. Utarninkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.
ry, Tnd., prakalbos prasidės
šiandien ant rytojaus.
rekordai.
kaip 7:30 vai. vak. Todėl visų
čia suminėtų kolonijų drau
4137 8. Ashland
Sveikam Kūne Stipri Dvasia.
Ave^
Chicago, III.
gai yra prašomi kuo ir kaip
Kam be reikalo kontėti? Mano spe*
galint prisidėti prie to,
kad
cialis gydymo budau išgydi jau daug
P. CONRAD
Žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie
rengiamosios prakalbos duotų
buvo nebetekę vilties pasveikti
LIETUVIS FOTOGRAFAS
kuogeriausio pasisekimo. Beto,
PRANEŠIMAS
Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie
Harvey, Gary ir Garfield Parturi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai
Padaro visokios rųšies paveikslus, su| ko kuopų valdybos prašomos
nuo kitokios ligos; deltogi ir neilsi- ■ L
lyg kiekvieno pareikalavimo. Turiu ge
Siunčiame pinigus Lie
gydo.
’
'
r
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
kaip galima greičiau paimti
fijų
įvairiose pozose. Kas nori turėti
tuvon, prisiuntimas užtik
Kirmėlės ženklai
svetaines ir apie tai pranešti
savo paveikslus gražiai padarytus tegul
rintas.
žmonės serganti taja biauria liga pa
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
Agitacijos Komitetui, <1. St.
prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
mą ir gražų darbą.
Strazdo vardu (Galima tai pa-j
jimu; jiems rodos, tartum kas į gerklę
Inšuruojame nuo ugnies,
3130 SO. HALSTED STREET
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro,
daryti ir telefonu — Roosevelt
namus,
rakandus
ir
auto

galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
Drover 6369.
•
.
8500 — Naujienų Bedakcijojc.
mobilius.
se ūžia, skauda po krutinę.
Patelefonuoti reikia tarp 8 vai.
Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu
Parduodame namus, sko
ryto ir 6 vai. vakaro). Laiko
laiku.
liname pinigus.
H Tel. Cicero 5963
u
yra nedaug, todėl norint tinka
PIEŠĖJAS
Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip
■ DR. A. P. GURSKIS R
Piešiame visokius paveikslus.
mai išgarsinti prakalbas, rei
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.
Evaldas
&
Pupauskas,
■
Padidiname fotogafijas, taipgi ūž
Lietuvis Dantistas
kia pasiskubinti.
I
imam
dekoracijas,
darbą
atliekame
4847 W. 14 St. kampai 49 Avė.
DR. DICKSON
840 W. 33rd St,
J sulig užsakymo.
—
Agitacijos
Komitetas.
!
CICERO, ILL.
1645 West 47th Street
Yards 2790
P. KAČERAUSKAS,
i
Valandos ntio 9 ryto iki 9 vak.
903 W. 38rd St.,
Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak.
— išskiriant nedėlias ir seredas.
(Tąsa
ant
7
pusi.)
Chicago, 111.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena.
■J." L'BU

IMPERFECT

IN

ORIGINAL

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu; nes skaudėjimai naikina kūno gyvybę
ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mostis lengvai prašalina viršminėtas ligas; mums šiandie daugybė žmonių siunčia padėkavonės pasveikę. Prekė 50c per
pačtą 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEIKATOS”, augalais gydyties,
kaina 50 centų.

Justin Kulis
3259 So. Halsted St.

Chicago, III.

J
.
■
į

H
■
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PIRTIS.
Turkiška elektrikinė maudynė

Hotelis su 100 kambarių

Lankant musų pirtį, galima apsisaugot nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo,
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus,
inkstų ir kitokių elektra gydymų.
Naujausiais musi| įtaisymais, gvarantuojame geriausią gydymą.
Moterų dienos tik Utarninkais
dieną ir nakti.
Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarninkus nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.

A. F. CZESNA,

1657 West 45-ta gatvė, Chicago, III.
Telef. Boulevard 4552

Pasidaryk sau vyną
Vynuogės, Vynuogės
VynuogėsDžiovintu juodų ir baltų
vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori,

už prieinamų kainą.
COYNE BROS.,

119 W. S. Water St
Chicago, HL

Subata, Balandžio 16 d., 1921
(Tąsa nuo 6-to puslp.)

k BRIDGEPORT
Iš Liet. Pol. ir Paš. Kliubo
• darbuotės. .
Ketvirto VVardo Liet. Politi
kos ir Pašalpos Kliubas kovo
27 <1. Mildos svetainėje suruo-

susirinkime.
Beje, tame i>ačianie susirin
kime Kliubo prezidentas M.
M. Juodis prisiuntė apie pasi
tarnavusį lietuvių rašytoją, dė
dę Šerną. Kliubiečiai ant vietos
nutarė paaukoti iš Kliubo iždo
dvidešimts penkis dolerius. Pi
nigus perduoti kur reikia pa
vesta Jokūbui Maskeliūnui. Ma
no supratimu, šitaip turėtų pa
daryti ir'visos kitos vietos lie
tuvių draugijos.
—Reporteris.

bo lošėjai-myletojai suvaidino
dvi komediji — “Gyveninio,
Kryžiai” ir “šliubas su viržiu.”
Abudu veikalėliai gan geri, tik
nevisai tinkamai suvaidinti.
Liet. Švietimo Draugijos ruDelei to lošėjus-mylėtojus kal
tinti vistiek neišpuola. Jeigu pesniu ]
ką nors reikėtų pakaltinti, tai pirmos iš eilės prakalbos Kaymond Č
patį režLsorių. Bet tiek to.
Jurgelionis tema ‘‘Prekyba ir
Koncertinę programo dalį Dora.” Prakalba buvo įdomi
išpildė jaunos vietos lietuvių ir turininga. Žmonių buvo atsi
solistės ir smuikininkės. Yapč lankęs pusėtinas būrys.
šauniai pasirodė jaunoji stu
Broniaus Kalkio koncertas.
dentė, p-lė Lukevičiutė. Ji, ma
Rytoj, vadinasi balandžio 17
tyt, talenthiga pianistė. Taip dieną,
kaip 3 vai. po pietų
jau šauniai pasirodė jaunoji Raymond Čapelėj (816 W. 31
panistė ir solistė, p-lė Aliutė gal.) bus smuikininko p. Bro
Sadauskaitė. Be judviejų da niaus Kalkio koncertas. P. B.
lyvavo p-les Eugenija ir Aldo Kalkins —jaunas irz talentin
na Kondručiutės, Adelė* Mase- gas lietuvių menininkas, tebeniutč, S. Žilvičiutė ir M. Maka- lankęs Ghicagos Muzikos Ko
liuniute.
legiją. Be p. Kalkiaus koncerte
dar musų scenos
Iš visa matėsi, kad publika dalyvauja
buvo ytin patenkinta.
Beje, žvaigždė p-lė Unė Babidkaitė,
solistas Jonas Butėnas (basso),
baigiant programą
Kliubo palaikomas jaunųjų L. Piersanti, harmonistas, ir
mergaičių choras, M. M." Yuo- Liet. Darbininkų Stygų Orches
džiui

Chorui tras.

vadovaujant

Solistams

akompanuos

Sadaus
kaitė. Pirmiausia, choras pa
dainavo
Amerikos himną, o
paskui keliūtą šiaip dainelų.
Dainomis publika buvo patenknta.

Bethoveno Konservatorijos ve
dėjas p. A. Pocius. Dalyvaujant
tikroms spėkoms, galima iš
anksto spręsti, kad koncertas
turės geriausio pasisekimo.

Tenka pažymėti, kad publi
kos buvo labai daug. Tai rodo,
kad Kliybas turi didelės > įtek
mės. Ir nebereikalo. šis kliu
bas yra didžiausia vietos lietu
vių organizacija. Kas susirin
kimas jan įstoja po kelioliką
narių. Taip buvo ir praeitame
Kliubo susirinkime.
Kliuban
įstojo trylika naujų narių. Tuo
pačiu kartu įstojo ir keturi in
teligentai — adv, J. Ambrožiu«. .1. Vaslovas ir du kiti, ku
rių vardus nepamenu. Tas pats
yra kone kiekviename Kliubo

Kompozitorius Mikas Pet
rauskas jau Chicagoj. Atvyko
jis praeitą ketvergą — visai
netikėtai, nes “birutininkai”
laukė jį tik apie nedėldienį at
vykstant.
Ketvergų vakarais esti “Bi
rutės” repeticijos Mark White
Square salėj. Tatai sužinojęs,
p. Petrauskas tą patį vakarą
jau buvo tenai. Visi “birutinin
kai” džiaugsmingai ir nuošird
žiai sveikinos sulaukę laukian
čio svečio. Ogi! Mikas Petraus
kas — “Birutes” tėvas-kurėjas
ir auklėtojas,
bet dabar —
brangus svetys.
Savų svečiui “Birutė” taiso
utarninke, balandžio 19 d., di
delį bankietą Mildos svetainėje,
o ant rytojaus, taigi balandžio
20 dieną bus p. Petrausko kon
certas, kurio programe daly
vauja visos Chicagos lietuvių
žvaigždės. Koncertas bus Botenian American Hali salėj, 18
gatvėj.
—Ursus...

Schiff™“StateBank

Mikas Petrauskas Chicagoj.

728 W. 12th St.
Arti Halsted St.

Pranešimai

Parankiausis

BANKAS CH1CAGOJ
Atdara dienomis iki 6 v. v.
Sub. ir Utarninke iki 8 vai.
Nedėlioj iki 12:30 pietų.

L. S. S. VIII Rajono centralinio ko
miteto nepaprastas posėdis įvyks panedėly, balandžio 18, kaip 8 vai. va-i
kare Naujienų name. Visi komiteto
nariai prašomi atvykti—būtinai. Tud
rim labai svarbių reikalų.
I
— Agitacijos Komitetas.

Pasidėk savo pinigus šin
TVIRTAN VALSTIJININ
BANKAN

Bilietus Miko Petrausko koncertui,
kurs įvyks seredoj, bal. 20, išanksto
galima gauti “Naujienose” pas p-lę
Marę Jakimiutę ir pas “Birutės” na
rius.
Galima telefonu, Boulevard
3969. — “Birutė”.

3% mokame už padėtus
pinigus
Perviršis virš

Cicero Lietuvių Kooperacijos nuo
šimčių išmokėjimas šėrininkams bus

$5,000,000.00

Schiffl"DStateBank
728 W. 12th St.,

subatomis 16, 23 ir 30 balandžio, tarp

6 — 8 v. vak. Kooperacijos krautu
vėj, 4945 W. 14th St.
Atsineškit
Šerus.
— Direkcija.
Lietuvių Rytinės žvaigždės Kliubas
rengia didelį balių sukatoj, bal. 16 d.,
Mcldažio svetainėje, 2242 W. 23rd PI.
Pradžia 7:30 vak. Kviečiame publi
ką skaitlingai atsilankyti.
— Komitetas.

Arti Halsted St.,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

TURKAI

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

THEBRIDGEPORTELECTRIC CO.,Ine.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
'r*’*"??*

Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už ką gausi $3.00 vertės nupiginimą.
PALIKTI STORAGIUJ

Atsišaukite .kuogreičiausini. Didelis išparda
vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir
pečių, — kaip nauji.
WESTERN FURNITURE STOK AG E CO.
2810 W. Harrison St.,
Chicago, III.
Mes turime parduoti už ncužm'olcejimą rendos palaikymui dvi
dešimts augštos pušies Victoiolų (kalbančių mašinų) už kurią
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir t.uosi.nc V’ILui
24 rekordų pasirinkimo ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
užtikrintos ant dešimtis metų. Reikia jas pamatyt, kad nukaina
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsiti'.umą, kuris visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pnts. tik už $55 auk
štos rūšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime
parduoti dešimtį augštos rūšies tikrus odos seklyčiai setu, lovų ir
Karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbinio. Mes par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatom veltui
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi nasiunčianve C. O. D. ir
dalcidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį.
Liberty Bondsai priimami.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Savaitdieniais iki 4 vai. po pietų.

DR. M. HERZMAN
is rusuos :'

va kaoju.
A
EGNIEŠKA POTKIENAITfi
Mirė balandžio 15 <1., 6 vai.
ryte, sukakus vos 8 metus 6
menesius. Paliko dideliame nu
liūdime tėvą, motiną ir 4 sese

ris: Julijoną, Oną, Brigytą ir
Elzbietą, Laidotuvės jvyku pa
nedėlyj, bal. ts d., 9 vai. ryto
iš namų 3607 Emerald Avė., į

Nativity bažnyčią,
Mt. Olivc kapines.

o

iš ton į

Norėdami skaitytojams parodyt mu
šti draugiškumą, suteikei naudą, ir
Į IR Iš LIETUVOS
padaryt vieni kitus artimesniais; mes
du ir daugiau išplaukimų kas snvaiti sumanėme naują dalykėlį, kurį tiki
tiesioginiais laivais į ir iš ANTWER- me visiems kas tik pas mus atsilanPO, KARVE ir' ANGLIJOS, fturi kys ir nusipirks, taip jau žema kaina
tais madingus, tvirtus ir geriausio darbo
j trumpus ryšius su KAUNU ir kitais
čeverykus.
Mes tai darysimo tik
LIETUVOS MIESTAIS.
per
trumyią
laiką,
tat pasiskubinkite
i Keliauninkams po 2, 4 ir 6 loveles
j
išnaudoti
1
’
progą.
Štai paduodame
kambaryj.
.
.
....
Atsikvieskit savo gimines bei drau- kuponą; ir kas tik pirks pasi mus vy_______
gus musų didėliais, greitais laivais.! tiškus _____
ar motori
kus ceveerykus —
Atsišaukite prie artimiausio laiva- mokėdamas už juos1 I’rulu >s^ s; ^’P°"
na, gaus 50 ce,ntų pigiau ant poros.
i korčių agento, arba

visus giminei; ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse.
Laidoji
mu užsiima Stanislovas Mažei
ka.
Pasiliekame nuliudime,
Tėvas Juozapas, motina
Barbora- ir seseris.

40 N. Dearborn SL, Chicago, Iii.

o

už padėtus pinigus, jeigu pirksi musų
rekomenduojamus, užtikrintus

Peoples Invcstment Co.
220 S. State st.
Rooin 1422
Tel. Harrison 2021
Chicago, UI.
Kasdien ir nedėliomis nuo 12 iki 3
po piet.

MOROIČIAI
PASKOLOS

\

Ruatta & Serenelli
817 Dine Island Avė.

M 4. •"

Skolinu ir surandu paskolas
Ona Dovidaitienė.
pirmiems ir antriems motgi
čiams.
Atperka ii- parūpinu mortgiLietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa-'E
Sius.
vininkai kviečiami visuotinai! susi
Atperku j vairių kompanijų
rinkimai! nedčlioj, bal. 17, kaip 12 '
Šerus.
vai. dienos Mildos didžiojoj svet.; 2
Bus svarstomi svarbus reikalai, taip- , (
jau tariama apie kapinių šventu gegu (
žio 30 d. Raštininkų draugijų, kurios Į £
Ofisas: 127 No. Dcaroom st
žada dalyvauti apvaikščiojime, pra- į ■
11
lubos.
šome atsiųsti urnai tikrus adresus.
(
Telefonas Central 4411
— A. Booben, 3231 Emerald Avė. gg

KAZ. GUG1S

IEK K iŠ H O ■ K ■HEE ■■ ■ H HK H

T. Pullman 5432

A,SHUSHO
AKDSERKA

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

Namai: 3323 So. Halsted st.
Bridgeport. — Draugija šv. Domi- i
Telefonas: Drover 1810
ninko laikys savo mėnesinį susirinki-1 j ’
unEBmBsiaaaiiiiii
mą nedėlioj, balandžio 17 d., šv. Jur rBinnBIBBaBBHBniBSIIBIBiB9
gio parapijos svetainėj, Aubuin Avė.
ir 32 PI., kaip 1 vai. po pietų. Teik
DR. C. KASPUTIS
sitės susirinkti visi nariai ir savo
—Dentistas—
draugų atsivesti prisirašyti.—Už val
3331 S. Halsted St., Chicago, III.
dybą.
— A. Bugailiškis.
Valandos:—
9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.
f Brighton Pk. — D. L. K. Keistučio
Telefonas—Boulevard 9199
Paš. ir Polit. Kliubas laikys savo mė
nesinį susirinkimą nedalioj, bal. 17 d.,
kaip 1 vai. dienos, Liberty svetainėj,
3925 S. Kedzie Av. Visi nariai ma
Tel. Canal 6222
lonėkite susirinkti.
— Vaidyba.
DR. C. K. CHEftRYS
LIETUVIS DENTISTAS
The Second Annual Dance of the
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
1921 Senior Class of the Hoffman
CHICAGO.
Preparatory School will take place
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną,
Saturday evening, April 16th, 1921, at
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
Molner Hali, 2126 Crystal St. Montgomery’s Orchestra vvill furnish the
music for this occasion.
Pullnvan 342
Taipgi be seklų razinkų Tel.DR.
I. E. MAKARAS
Bridgeport. — Leib.-Gv. I). L. K.
Vytauto 1-ma Div. Raitelių laikys berLietuvis Gydytojas ir Chirurgas
taininį susirinkimą nedėliojo, bal. 17
10900 Michigan Avė., Roselande.
d., šv. Jurgio parap. svet., 1-mą vai.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30
jo pietų.
Visi nariai malonėkite lai
iki 8:30 vak.
tu susirinkti, nes yra svarbių reikaų aptarti. Taipgi ir norintys įstoti
į musų organizaciją, malonėkite aisilankyti.
— Rašt. S. Kunevičius.

J1

Karus lotais ar mažiau

' Telefonuok ar rašyk
klausdamas kainų ,

F, E. NELUS & CO.,
111 W. South Water St
Chicago.
F. E. Nellis Jr.
Otto Annbreno

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 S’o. Halsted St., Chicago, Iii.
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257
______ - - ......... - - .
■ -*
Telephone Yards 5834

OR. P. G. WIEGNER

Draugystes šv. Antano iš Padvos Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iŠ
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj,
bal. 17 d„ 1 vai. po pietų, Dievo Ap- 3325 So. Halsted St., Chicago, III.
voizdos parap. svet. S. Union Avė: ir
18 gatves. Visi nariai būtinai .atsilankykit, nes yra daug svarbių daly Pilone Boulevard 6301
kų apkalbėjimui.
— Vaidyba.
ANTANAS GREDUŠKA
.
General i s
West Pullmano L. P. Kliubas kelia
pirmą didelį vakarą — spektaklį su
Kontraktorius ir
įvairiais pamarginiihais ir balių subabudavotojas.
to.i, balandžio 16 diena, K. Bajorūno
Būdavo
jame ir taisome.
salėj. Kviečiame publiką gausiai su
1401 W. 47th St., Chicago
sirinkti.
—- Rašt. F. Bareišis.

JIEŠKAU Liucijos Samosky se
ninus gyveno 2037 Canalpert Avė.,
Chicago, III.
Malonėkite atsišaukti
nes turiu svarbų laišką tamistai, arba
kas žinote, malonėkite panešti, už ką
busiu dėkinga.
MRS. J. K.,
St .Luke.3 Hospital, 1426 Indiana Av.,
Chicago, 1)1.

APSIVEOIMAI.
JIEŠKAU x apsivertimui merginos
arba našles ne senesnės nuo 25 iki 30
metų amžiaus. Aš
utUkinae 28
metų. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti paveikslą.
Atsakymą duosiu
kiekvienai ir paveikslą ant pareikala
vimo sugrąžysiu.
SILVESTRAS BERNOTAS,
1835 W. North Avc.,
Chicago, III.

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St.,
•Kampas 18 Ir Halsted St.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
REIKIA partnerio į gerą ir apmo
kamą biznį, su mažu kapitalu. At- '
sišaukite tokie kurie myli mokslą.
DR. W. YUSZKIEWICZ,
1407 Mihvaukee Avė.,
Phone Humboldt 5849.

Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v.
Tel. Oak Park 8423
Res. 615 So. Ilumpherey Avė.,
DR. ABIGAIL TRAXLER
Physician and Surgeon
Specialistė moterų ir vaikų ligų.
1669 Blue Island Avė.,
Kampas 18-tos
CHICAGO.
--------------------------- -J___________
ANT RENDOS 2-ras augštas, 4634
Tel. Austin 737
So. Ashland Avė., prirengsiu pagal
norą renduotojo; tinkąs dentistui, dak
DR. MARYA
tarui advokatui <r tt.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

D0WIATT—SASS.

Matykite

Džiovintu

(Sultanas)

Andriaus

JIEŠKAU Liudviko Pašakarnio,
Kauno rėd., Šiaulių apskričio, Gruz
džių parapijos. Meldžiu atsišaukti
arba pažįstamų pranešti. Jo giminės
iš Lietuvos jieško.
K. MATUL1OKAS,
Box 303,
Frankfort Heights, III.

Valandos: 8—12 kasdieną ir 6—9
vakare išskiriant nedeldienius.

Slyvų nuo 30 iki 100

Skaitykite ir Platinkite

Praktikuoja 29 melai
Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 st
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8
vakare. Nedaliomis nuo 9—2
po piet.
Telephone Yards 687

^LAIKYTOJAI

(Grapes)

L. D. L. D. 86 kp. draugiškas vaka
rėlis įvyks balandžio 17 d. 1921 Liuosybės svetainėj, 1822 Wabansia Avė.
Programe dalyvaus pirmu kariu tar
pe Lietuvių pagarsėjęs pianistas Mr.
Gordon. Kalbės T. Kučinskas, Bus
daug ir kitokių pamarginimų.
Todėl visi atsilankykite.
Komitetas.

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

Kątik sugrįžo iš Californijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Juody Vynuogių

Pranešimas chicagiečiams: Neda
lioj balandžio 17 d., 2 vai. po pietų
Raymond Chapel svet., įvyks puikus
koncertas. Duoda B. Raikius. Programo išpildyme dalyvauja: Unė Babickaltė — soprano, Jonas Butėnas —
basso, kuris dainuos Chicagoje pasku
tinį kartą, ir Liet. Stygų Orchestra.
Meldžiami paremti moksleivius. Po
nas B. Kalkins dabar lanko" Chicagos
Musical Collage.
— Komitetas.

Vaikų Ligų.

JJ

brolio

P. O. Box 47,
WH1PPLE, W. VA.

■ DR. G. M. GLASER
Dirbėjas ir Importuotojas gO*
riaušių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams,
Ružykt angliškai de] informacijų.

savo

bų reikalą iš Lietuvos.
JOKUBOS ZOBRAS,,

Specialistas džiovos

Pirmo Morgečio
Aukso Bondsus

Kreipkitės į lietuvių ištaigą.

Mirė JI7 d. vasario 1921 motuose
suėjus 58 metus. Paėjo iš Šiaulaičių kaimo, Šiaulėnų parapi
jos, Šiaulių apskr. Paliko nu
liudime sūnų ir dukterį Lietuvo
je, 3 dukteris ir sūnų Amerikoj.
Liūdna mums, kad gamta at
ėmė iš musų mielą motinėlę il
sėkis Lietuvos žemelėj.

Chicago, Illinois.

IJEIE BROS SHOE STORE

JIEŠKAU savo mylimo vyro Jono
Vaznonio, kuris mane apleido su tri
mis kūdikiais lapkričio 14 d., 1920.
Girdėjau, kad randasi apielinkėj. Nesisarmatykie, grįžk namo, o jai ne
turi ant tikieto, tai atrašyk man, aš
prisiųsiu. Jeigu manai grįžti, tai
grįžkie tuojnus, nes aš išvažiuosiu iš
Chicagos, tai vėliaus gailėsiesi negrįZBS«
1
V. VAZNONIENĖ,
1717 Ruble St.,
Chicago, III.
Žobro, Tauragės apskričio, Naumies
čio miestelio. Meldžiu atsiliepti, arba
kas žinote pranŠkito, turiu labai svar

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos

Su kiekviena pora vyriškų av mote
riškų čeverykų. Pirkdamas nerodyk
jo iki mokėsi už pirkinį.

JIEŠKAU savo moteries Aleksan
dros Vitkevič, kuri prasišalino nuo
manęs apie 3 trūnėsiai laiko. Išsi
vežė 9 metų vaiką; ji turi ant ran
kos baltą plčtmą.
Vaiko yra per
kirstas .veidas šalę nosies. Kas to
kią patėmysite, meldžiu man pranešti
už ką duosiu dovaną. Ji yra išbėgusi
su Malorusu.
JURGIS VITKEVIČIA
2136 W. 22nd PI.,
Chicago, III.

JIEŠKAU

Praktikuoja 15 metai

Moteriškų, Vyriškų ir

rm i

Perkame, parduodame, mainome ir
duodame informacijas apie jvairių
komy, šėrus,__________ •___________

ANTANINA KARUŠIENfi

DR. CHARLES SEGAL

Kuponas vertas 59 centu

OCEAN SERVICES, LIMITED.

Procentai išmokami du kartu j metus
bile vienoj bankoj.
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti
ir lengvais išmokėjimais

Ant atminties giminėms ir
pažystamiems.

Gerai lietuviams žinomas per 22
motu 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 Dietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais. '
Dienomis: Canal
8110 arba 857
Telephonai:
Naktimis: Drexel
950 - Drover 4136
GYVENIMAS: 3412 8. Halsted St.
V A L.: 9—10 ryto ir 8—9 vai. vak.

THE CANADIAN PACIFIC

Kviečiame

A. BARTKUS, Pres.

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

1

S. BOTKOWSKY,
3653 So. Halsted St.,
Tel. Yarda 4487.

ANT RENDOS kambarys vienam
vaikinui, ant 3čių lubų.
Kambarys
su visais parankumais: vana, elektra
Telephone Van Buren 294
ir tt.
Rez. 1139 Independenco Blvd. Chicago
3338 Emerald Avė.

DR, A. A. ROTU

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

JIESKO DARBO—

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

JIEŠKAU darbo už veiterį arba
kukoriii nuo 11 vai. iki S po pietų —
tris arba keturias valandas j dieną.
Telephone Drover 9693
Kam
reikia panašaus darbininko, at
Valandos: 10—11 ryto; 2—5 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 klieną. sišaukite.
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.

p. v.,

2852 Emerald Avė.

DR. YUSKA

JIEŠKAU darbo prie kriaučių. Esu
dirbęs Lietuvoj tą darbą.
Sutikčia
ant visokių išlygų, kol gerai pramokčia.
J. GALINIS,
1341 So. 49th Avė.,
Cicero, III.

1900 So. Halsted St.
Tel. Canal 2118
Ofiso balandos: nuo 10 ryto iki
8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
Tel. Prospect 3466

J

ASMENŲ JIESKOJIMAi
JIEŠKAU brolio Danieliaus Tunai
čio. Apie 20 metų Amerikoj. Iš
Lietuvos Kauno vėd., Raseinių apskr.,
Ludavėnų parapijos. Jis pats malonės
atsišaukti, arba jį žinanti teiksis pra
nešt, už ką busiu labai dėkingas.
JARONIMAS TAMUT1S,
4409 So. Wood St.,
Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
^MOTERŲ
REIKIA moters arba merginos na
mų darbui; maža Šeimyna, lengvas
darbas, gera mokestis.
Atsišaukite
3252 Naglc Avė., Chicago, III.
___________ Irving Park.

REIKIADARBININKŲ
VYRŲ

JIEŠKAU pusbrolių Antano ir Mar
tyno Mejerių Pagramančio vaisė, ir
REIKIA kukoriaus (virėjo), kuris
parapijos.
moka skaniai virti.
Apsišaukite.
‘ PETRAS,YURGINAS
Box 322,
3212 So. Halsted St.,
Chicago* 111.
j
Divernon, 111.

NAUJIENOS, Chicago, HL

AUTOMOBILIAI

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI Harley Davis mo-

VYRŲ

STANLEY VILEIKIS,
6610 S. Morgan St.,
Ant antrų lubų,
Chicago, III.,

REIKIA

Darbininkų prie cukraus
burokų.
šeimynos su ūkės patyrimu pagei
daujamos.
Mokėsime po $23.00 už
akerį. Veltui namų renda ir parve
žimas. Atsišaukite ofisan, 1234 West
Van Buren St., Chicago, III., kasdien,
išskiriant savaitdienį nuo 1 po pietų
iki 8 vai. vak. * Atsišaukite, o patir
site viską, kas tik yra reikalinga.

I

PARDAVIMUI
DIDELIS BARGENAS parda
vimui grosernė ir bučernė. Gera
vieta dalininkui. Atsišaukite
1447 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosemė labai ge
roj vietoj bučernė.
Biznis geras 4
kambariai pagyvenimui; pigi renda.
4064 So. Artesian Avė.
Brighton Park.
PARDAVIMUI saliunas lietuviais
apgyventoj vietoj; 4 kambariai užpa
kalyj gyvenimas.
Pardavimo prie
žastis — patirsite ant vietos.
Atsišaukite
1737 So. Union Avė.

GARADŽIUS
Ant pardavimo lietuvių apgyvento
je vietoje ir pigiai.

Parsiduoda pusę

biznio, nes turiu pąrtnerį. Gera pro
ga
apsukriam vyrui.
PARDAVIMUI bučernė ir grosemė
Kreipkitės
į Naujienų Ofisą nume
lietuvių ir lenkų apgyventoj, la
riu
246.
šeimynos gyvenančios netoli Detroit bai gražioj vietoj. Biznis išdirbtas
ar Clevelando rašykite arba kreipkitės polį 20 metų. Pardavimo priežastį

Komitetas visų cukraus
kompanijų.

prie Michisran Eree Employment Bureau, 401
I.jxrx»e<l St., West Detroit,
Mich., arba Cleveland City Hali F'ree

Employment Bureau, East 6th St. ir

toikeside Avė., Cleveland.
Mitingas cukrinių burokų auginimui
darbininkų Iowa valst. įvyks savaitdienyj, bal. 17 d., 1921, pas Al. Weber’s, 1642 Orchard St., Chicago, III.
Mitingas cukrinių burokų auginimui
darbinikų Michigan Sugar Company,
bus laikomas prie 1712 So. Loomis
St., ir 1811 West Erie St., Chicago,
III. ant 1:00 vai. po pietų, bal. 17
d., 1921.
Mitingas cukrinių burokų augini
mui darbininkų Minnesota Sugar Com
pany bus laikomas, bal. 17 d., 1921
pas Conard Woffą, 2459 Wenthworth
Avė., Frank Pondras, 1371 Mihvaukee
Avė. ir Gust Jahr, 1909 Orchard St.,
Chicago.
Mitingas cukrinių burokų auginimui
darbininkų Rock County Sugar Com
pany laikys savaitdienyj, bal. 17 d.,
1921, pas David Meisner, 955 West
18th St., Chicago, III.
Mitingas United Sugar, Co.. darbi
ninkų bus laikomas nedėlioj, bal. 17,
pas Fred Ruppą, 5026 Lawrcncc Avė.,
Jeffeson Park, Chicago.

patirsite ant vietos.
034

PARDAVIMUI saliunas, gera vio-

W. 29th St.

tii,

apgyventa lietuviu

hu

sve

taine, yra bilijardine ir pijanas. Par-

davimo priežastis — liga ir turi ap
leisti miestą. Savininką galima ma

PARDAVIMUI saliunas, lietu
vių ir kitų tautų kolonijoj. Biz tyti visada, sekamu antrašu:
3321 So. Auburn Avė.
nis senas. Pardavimo priežastis
— kitas biznis.
PARDAVIMUI puikus biznis, krau
559 W. 37 St.
tuvė visokių smulkmenų, kuri randasi

Subata, Balandžio 16 d., 1921

NAMAI-2EME.

NAMAI-ŽEME.

EXTRA.
. PARDAVIMUI labai pigiai 4 lotai
ir 5 kambarių stuba: garu apšildoma,
elektros šviesa, toiletas, vana ir kiti
įrengimai; 2 šuliniai, muro bam’ė ,iš
kurio galima padaryti vienas pagyve
nimas ir kūtės karvės ir šantčs ang
lims. Žemė tvora aptverta ir me
džiais apsodinta, netoli nuo lietuviški
kapinių.
Norintieji pirkti, kreipki
tės tuojaus, nes trumpame laike turi
būt parduota. Pardavimo priežastis
— važiuoju Lietuvon.
VINCAS GAUDIEŠIUS,
11130 Sawer Avė. ,
Mt. Greenvvood, III.
Puse bloko nuo 111 gatv. į pietus

FARMOS.
Turiu farmą pardavim-ui: viena 80
akerių su gerais budinkais, gyvuliais,
mašinoms ir visais intaisymais; dide
lis sodnas, — tik $7,000.

NAMAI-ŽEME.

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI pigiai 6 pagyveni
LABAI PIGUS. mų mūrinis namas po 6 ir 5 kamba
2 flatų mūrinis kampinis namas su
rius; maudynės, rendos neša $1,500 groserne, netoli Švento Jurgio bažny
į metus. Kaina $10,500.00 ant išmo čios. Parduodama už $3,900.
kėjimo. Tik $3,000 į mokėt, likusius
C. P. SUROMSKI & CO.,
rendos pabaigs mokėti. Namas ran 3346 So. Halsted St.,
Chicago, III.
120 akepų nauji budinkai, gyvuliai dasi ant Bridgeporto. Atsišaukite
ir mašinos — labai gera farma ir di greitai pas J. Zacker,
delis sodnas Wis. valstijoj, netoli nuo
3301 So. Halsted St.
Mihvaukee. Rašykit laišką tuojaus
KAS NORIT GYVENTI ant švie
suteiksiu visus patarimus.
PARDAVIMUI visai pigiai šešių žio oro ir dirbti mieste, tai nepralei
W. JANULIS,
pagyvenimų kampinis namas — pat skit šios progos: aš turiu keletą ma
R. 42,
St. Cloud, Wis. sai kampas bizniui. Pardavimo prie žų
farmų su namais, prie pat Chicažastis — našlysta.
gos,
tik 3V2 bloko iki Street Car lai;
PARDAVIMUI mūrinis namas dvie
MRS. PETRAITIS,
nes.
Gali atvažiuoti j pat vidurį
jų pagyvenimų ir garadžius, Oak
1620 So. Union Avė.
miesto
per 40 minutų laiko. Yra vivi
Viskas
Park, netoli Jakson Blvd.
sos
vigados
įvesta:
elektra,
vanduo,
naujausio įtaisymo. Rendos neša
PARDAVIMUI mūrinis namas ge ir suros. Platesnių informacijų ateik
$1,440 į metus. Kas nori puikią vie
PARDAVIMUI naujas medinis na tą, tai šita yra didelis bargenas. Kai roj vietoj, ant kampo 5757 Carpenter arba rašyk pas
mas, piet-vakarų dalyj. Interesuojan na $11,500.
ir 58th St.
Chicagoj; dviejų flatų,
JOS. BENDIK,
ti panašiu namu, kreipkitės pas savi
OAK PARK pardavimui 6 kamba G ir 7 kambarių, vidus ištaisytas kietninkų.
rių rezidencija naujausios mados gy medžio; yra du furnished heat atski
1822 So. Halsted St.
A. K.,
rai.
Pardavimo priežastį patirsite
venimas
ant
kampinio
loto,
netoli
Ci3300 S. Union Avo.,
2-ros lubos iš priekio.

cevo.

Kaina $6,0-OO.OO.

Atsišaukite

J. TOLEIK,

NEGIRDĖTAS BARGENAS

Ant Bridgcport’o.

ant vietos.

85(5 W. 33 St.,

Tel.: Boulevard 4796.

PIGIAI IR GERAI

2 flatų mūrinis namas ant Bridge

714 S. Ilighland Avo.
Arba pas

WALTER NORKUS,
3129 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 4 lotai labai pui porto po 6 kambarius su maudynė
kioj vietoj, 79-ta gatvė ir Ashland mis. Pardavimui už $3,500. Turinti

Avė. ir 4 lotai prie šv. Kazimiero
Vienuolyno ir 2 lotai prie Westem
Electric Co. Visi po 30x125 pėdas.
Gasas, suros, Šaligatvei — viskas ap
mokėta. Atsišaukite greitai, parduo
du ant lengvų išmokėjimų. Priimsiu
Liberty Bondsus už pilną jų kainą.
J. AUGAITIS,
819 W. 33rd St.

4 pagyvenimų po 4 kambarius. GaSU BIZNIU WISCONSINE
ant trijų gatvių. Žmonių, labai daug sas, toletai viduje, rendos neša $55.00. FARMA
PARDAVIMUI 80 akerių farma su
1-------------------------------------praeina.
Apsilankykite apie 6 vai. Kaina $2,500.00. Imnokėt $700.00, o groserne ir saliunu, prie pat bažny
JIEŠKAU pirkti bučernę ir groser- vak. Pardavimo priežastis — nesuti likusius po $30.00 į menesį.
čios, netoli didelio miesto, ant didžio
nę Chicagoj, bile kurioj lietuvių kolo kimai šeimynoje.
Prie 35-tos ir Emerald Avė., namas jo vieškelio, žemė visa dirbama, juonijoj: geistina ,kad ten pat butu ir
J. BAJORINAS,
dviejų pagyvenimų, gerame stovyje. džmis, tikra dobilų ir kitu javų že
kambariai gyvenimui.
Atsiliepkite
4572 Gross Avė. ir 4G-a gatvė.
Kaina $3,000.00.
mė, 9 karvės ir bulius 2 arkliai, kiau
greitai šiuo antrašu.
Prie 35-os ir Emerald Avė., 4 pagy lės, vištos ir visos mašinos reikalin
M. MATUZEVIČIENfi,
PARDAVIMUI saliunas lietuviais venimų; gasas, toilėtai viduje, namas gos apdirbimui farmos, triobos nauPARDAVIMUI stuba, tikras barge
309 Aberdeen St.
ir lenkais apgyventoj vietoj, išdirbta veik naujas. Rendos neša $60.00 į tingams salė. Tik biznis ir triobos nas. Turi būt tuojau parduota 5
per 15 metų. Priežastį pardavimo mėnesį. Parduodama už $3,200.00. jos, prie saliuno yra šokiams ir mi- kambariai, didelis antaugštis, elektros
Inmokėt $700.00, likusius lengvais yra verta to už kiek parduodama, šviesa, kietmedžio grindys ir 4 lotai
patirsite
ant vietos.
EXTRA! EXTRA!
Išmokėjimais.
tikrai verta virš $18,000, parsiduoda — pardavimui labai pigiai.
Atsišaukite
PARDAVIMUI drapanų krautuvė: 2459 W. 46th PI. arti Westem Av.
Arti Artesian Avė., 6 kambarių na už $12,500, reikia įnešti pusę “cash”;
N. SIMON,
vyrų, moterų ir vaikų ir visokio smul
mas ,elektra, gasas, toiletai ir gara Nevisada tokia proga pasitaiko, tai
Chicago,
III.
5525
So. Kolin Av.
kaus tavoro, kožnai dienai. Biznis iš
džius. Parduodama už $1,800.00. In- yra tikras bargenas. Didelis pelnas
dirbtas per 9 metus. Labai geroj vie
mokėt $8007X1. Likusią sumą ant 6 vien iš saliuno ir grosemės. Pardatoj. Krautuvė 42 pėdų ilgio ir prie
metu “spulkai”.
vimo priežastį patirsit ant vietos.
PARDAVIMUI namas ir saliunas
to dar 6 kambariai gyvenimui. Mau
FIRST NATIONAL REALTY CO., Klauskit M. Rozenskio,
labai
geroj vietoj, lietuvių ir lenkų
dynė, elektros šviesa, skiepas, didelis
736 W. 35th St.,
3301 So. Halsted Str.,
apgyventoj.
Biznis nuo senai išdirbyardas, naujas garadžius. Labai pa
Klauskit Mr. P. Bumeiko.
Chicago, III.
Gali
pirkti
tik biznį arba ii
tas.
ranku gyventi. Kas norite, meldžiu IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO
Tel.: Boulevard 6775
viską.
atsišaukti greitai, pakol neatpirko
ILLINOIS
FARMA.
4415 So. Wood St.
REIKIA siuvėjo prie naujo ir seno svetimtaučiai, šis biznis lietuviams
Stebuklinga proga porai užvedan
Tel.:
Yardas 4286.
PARDAVIMUI
stuba
ir
3
lo

darbo.
Pastovus darbas ,gera mo labai parankus. Priežastis pardavi čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
PARDAVIMUI 83 akeriai pačianr.e
mo — turiu išvažiuoti i savo ūkę.
kestis.
kius 4 kambarių rakandus, visus sy mieste, netoli nuo Chicagos, juodže- tai. Stuba 3 metų sena, 4 kam
J. M. KIBORTAS
Atsišaukite tuojaus.
kiu arba atskirai, kaip nauji suside mė, žvyras su moliu maišyta. Visa
PARDAVIMUI puiki farma: gera
335G S. Halsted St.
GEORGE KASIN,
da iš trijų šmotų seklyčios seto, bu dirbama. Upelis bėga pro šalį, nau barių.
žemė su gyvuliais ir mašinomis, III.
4920 Bearing Avė.,
vo užmokėta $200, parduosius už $75.- ji budinkai, visos naujos mašinos
5518 So. Kolin Avė.
valstijoj. Galima mainyt ant mieste
East Chicago, Ind.
00, indų, kaurų, lovų, taipgi didelis farmai reikalingos, Vieni javai užesančių praperčių. Platesnių žinių
Victrola, už kurį buvo užmokėta $225 sėta, kiti sėjami.
žem« visa išarkreipkitės pas savininką.
PARDUODU FARMĄ.
už $50, su rekordais ir deimanto špil ta, puikus sodas, 4 arkliai — 6 ir 7
P. PAULAUSKIS,
REIKIA MECHANICHO
ka... Ateikit tuojaus,.. galite matyti metų senumo; 9 karvės, registruotas
656 W. 18th St.,
Reikalingas geras patvręs mechani
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir ne- bulius.
300
vištų,
žąsų
pulkas
su
Antros
lubos iš fronto.
220
akerių,
dideli
namai
su
10
kam

Jardų šviesių, skaisčių kaurų, pirk dėlioj.
kas prie automobilių taisymo. Tegul
žąsiukais, karvės, 5 kiaulės — viskas, barių; didelė puiki barnė gyvuliams
‘
.
XIV. x__
£jno tų iš Pullman Company, su pasaulio
atsišaukia tik tas, kurs pilnai
kas stovi ant farmos, yra pirmos kle ir šienui. Kiaulininkas, vištininkas,
2810 W. Harrison St.
tvirtumu ir dėvėjimu, bus pardavoiaPARDAVIMUI pigiai graži mūrinė
savo darbą. Darbas pastovus.
sos
. Parduoda už numažintą kainą. mašinoms susikraut; didele kafline
mi
mieroms
ir
daugumais
patenki

rezidencija
9 kambarių, štymu apšil;
Kripkitės į
Pardavimo priežastis — savininkas šilo, visos mašinos, kokios tik yra
nanti
pirkėją
už
tokias
kainas,
kokių
doma,
3
lotai
75x165 pėdų, puikiai
BRIDGEPORT GARAGE,
PARDAVIMUI 6-šių kambarių dar susižeidė.
reikalingos prie ūkės; didelis gazoly- medžiais aupaugę,
niekad
nebuvo
savo
žemume
—
'ateik
kvietkais apsodin
3207 So. Halsted St.,
P. THOMAS,
nauji rakandai, labai pigiai. Visus ar
no inžinas malkoms pjauti, mašina ta apie 100 visokių vaisinių medžių
Chicago, III. akselio ir kornų pjovimui. 16 melžia
po vieną. Taipgi ir kambariai pasi- 736 W. 35th St.
L. COHEN,
kaipo obelių, vyšnių, grušių ir
rendavoja.
Puiki
proga
jaunave

mų karvių, išskyrimui, 1 gatunkavas yra
GERA PROGA.
kitokių;
labai puiki vieta. Kas nori
4614 So. Ashland Avė.
džiams.
Atsišaukite tik iš ryto iki
bulius, 4 geri arkliai, 12 kiaulių, 70 nuošaliai miesto gyventi, yra tikrai
Tikra proga vyrui, kuris gali par
12-tai vai., Nedėlioj visą dieną.
PARDAVIMUI 5 kambarių Cotta vištų; visi kūlimo javai: avižos, ru verta $15,000, greitu laiku parsiduo
duoti teisingą pasiulyma teisingu bu713
W.
19th
St.,
PARDAVIMUI
bučernė
ir
ge,
modemiška, elektros šviesa, van giai, miežiai, ir bulvės; daug pašaro; da tik už pusę kainos, randasi apie
du. Uždarbis nemažesnis $84.00 į sa
2-ros
lubos.
duo, vištininkas, cemento grindys. šieno ir šiaudų. Parduosiu labai pi; Morgan Park. Atsišaukite pas
vaitę.
Stuba nuo stubos propozi groserne.
Labai geroj vietoj,
giai — likau našlė, tai noriu greitai
Didelis tvartas ant kito loto.
cija.
J. ZACKER,
biznis
nuo
senai
išdirbtas.
parduoti.
Kaina
$8,500.
Jmokėt
$3,5-00,
PETER
URBICK,
Matykite
3301 So. Halsted St.
RAKANDŲ BARGENAS.
likusius ant ilgo išmokėjimo, ant 6%.
60Ž8 So. Kolin Avė.
MR. B. R. KOZLOWSKI,t
AR
NORI
PASTOVAUS DARBO
2500 W. 39th St.
Pirma negu pirksit rakandus, atei
Lietuviais apgyventoj vietoj. Plates
Tel.
Republic
3189.
tarpe 10 ir 11 vai. ryto.
1R
GERAI
APMOKAMO?
kite ir persiStiklinkite musų dideliame
■ /i
nes žinias suteiksiu laišku.
4755 So. Loomls St.,
Chicago, III
pasiulijime. $200 saiza tikras mahaMR. G. HAIDU,
gony
fonografas, su dviem sprenžiIlgai nelaukęs nusipirk farmą di;
Carney, Mich.
PARDAVIMUI už bargena electric
FARMA TIKTAI UŽ PUSĘ KAINOS
nom,
grajija
visokius
rekordus,
pilnai
džiulėj
Lietuvių kolionijoj, esančioj
REIKIA vyrų ir moterų (jau pianas (self player) taip kaip nau gvarantuotas, parsiduoda tik už $55 PARDUODU arba mainau ant na
garsioj
javų derlingumu Oneida
jas; tinkąs į saliuną arba Ice Cream
mo Chicagoj Woodboro, Wis., farmą,
PARDUODU
ar
išmainau
farmą;
nų) su pardavėjų gabumais, biznį.
su
rekordais
ir
deimantine
adata.
DaCounty,
Wis.
Žemė gera, viskas ką
Parsiduoda pigiai.
60 akerių arba 100 akerių ,trys blo 10 karvių, 3 arkliai, 6 veršiai, 4
venport
pianas.
Vėliausios
mados
pasėji
ar
pasodinis,
uždera, ypatin
gera, pastovi vieta. Atsišaukite Atsišaukite.
kai nuo mokyklos, ant puikaus auto kiaulės, 25 vištos ir visos mašinos.
parlor
(fruntinės)
setas.
Valgomojo
gai
bulvės,
rugiai,
žirniai
ir dobilai.
3925 So. Kedzie Avė.
nuo 10 vai. ryto ir 10 vai. vak.
kambario setas, miegamojo (bed- mobilių kelio, kertančio per farmos Žemės yra 147 akerių, — 80 akerių Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą.
room) setas, kaypetai
petai (kai
(kaurai) ir ant vidurį. Farma randasi ant kranto išdirbtos, 67 akeriai ganykla ir miš Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi
186 N. La Šalie St
puikaus ežero, kaip tik tinkama vieta kas ir visos triobos.
PARDAVIMUI kastantinka, arba grindų pastato ą lempą, etc., visi vasarnamiui.
puikios farmos savininku. Platesnių
Žemė nedirbama, bet
Rm. 511.
J. M.,
siduos jums prieinakoncertina, mažai naudota ir nebran kaip nauji,
žinių ateik šiandie.
_ __
Turi būti greitai
3934 So. California Avė.
diPardavimo priežastį patirsite ant mom kainom, Nepraleiskite šito bar- lengva išdirbti.
LIBERTY
LAND
&
INVESTMENT
parduota
arba
išmainyta.
Atsišau

geno.
vietos.
Norinti pasinaudoti šia pro
Galima matyt visada.

RAKANDAI

Dešimts tukstančiy.

AUTOMOBILIAI

J

ga, malonėsite
n n f r*i ei i •

atsilankyti

sekamu

Gyvenimo vieta

1922 So. Kedzie Avė.

PETRAS BLINSTRUPAS,
NEPAPRASTAS BARGENAS. 842 W.
33rd Place, ant pirmo floro.

PARDAVIMUI seklyčios setas ir
Naudotų karų. Gero parinki
šiaip kitokių gerų rakandų. Parda
mo, tarpe kurių randasi ir šių
vimo priežastis — .einu į mažesnius,
kambarius. Galite matyt nuo 3:00 iki
PARDAVIMUI DIRBTUVĘ.
gerai žinomų išdirbinių:
7:30
vai. vak.
Komercijinių automobilių dirbimo
Kissel Car,
4436 S. Talman Avė.
ir taisymo. Biznis išdirbtas per 40
metų.
Partneris
neatbūtinai
turi
iš

Buick Touring Car,
važiuoti į Lietuvą. Galima nupirkti
Essex Touring Car,
viRą arba partnerio dalį. Pageidau
NORIU tuoj parduoti už paaukajama ,kad nusimanytų nors vieną iš
Elgin Touring Car,
vimą
6 kambarių rakandus; visi augšių darbų: “Woodworker”, kalvio
Mitchell Touring. Car,
štos
rūšies;
kaurai, fruntinės, dining
Oxy-Acetyline, welding arba salesmokambario,
miegamojo
kambario se
Kreipkitės kuo greičiausia, nes
no.
Ford Sedan & Coupe,
Misingio
lova,
indai,
grindų ir
tai.
tik pirmam pateks ši puiki proga.
Oldsmobile Eight,
stalo
lempos,
mahogany
grojiklis
pi
Valandos nuo 8 iki 4:30.
anas,
victrola,
puikiausias
Buick
SeTel.: Austin 1749,
Dodge Coupe,
dan automobilius — bėga ir atrodo
720
So. Cicero Avė.,
Chalmer,
kaip naujas. Taipgi ir narnas parChicago, III.
Parduosima
atskirai jei
davimui.
T
Velie.
tuojaus bus parduoti.
CHICAGO SHERIDAN CO
3220 W. Jackson Blrd.
PARDAVIMUI
saliunas,
lie

Tel.: Garfield 945.
2542 S. Michigan Avė.,

tuvių ir kitų tautų kolonijoj.
Tel.: Victory 7620—7621.
Biznis senas. Pardavimo prie
PARDAVIMUI automobilius, Au- žastis — kitas biznis.
bum, 7 pasažierių, 6 cilinderių, kaina
559 W 37 St.
$750.00. Galima matyt bile kada
Priežastis
pinigų.

pardavimo

—

reikalas

PARDAVIMUI saliunas, vi
sokių tautų apgyventoj vietoj.
3357 So. Halsted St.,
Tel.: Boulevard 5009.
Riznis nuo senai išdirbtas —
arti dirbtuves.
PARDAVIMUI nebrangiai pusnau3558 So. Parnell Avė.
jis automobilius Ford. Viskas yra.
Pardavimo priežastis, savininkas nori
pirkti didesnį:
Kreipkitės:
3525 So. Union Avė.

PARDAVIMUI luch rooni,
lietuvių kolonijoj.
Parduosiu
už prieinamų kainų.
PARDAVIMUI motorcycle Excel1635 S. Canal St.
sior 1920 m. taip kaip naujas, tik
900 mylių važinėtas. Parduosiu arbh
mainysiu ant automobiliaus.
Atsi
šaukite ant šio antrašo:
JOE. SERBENTAS,
2918 So. Union Avė.,
Ant antrų lubų iš priešakio.
EXTRA BARGENAS.
Pardavimui Harly Davis motorcycle
1919.
Naujai pertaisytas.
Parda
vimo priežastis — važiuoju Lietu
von. William Bernotas. Galima ma
tyt visada.
828 W. 31 st St.,
Bučernėj.
PARDAVIMUI Chevrolet touring,
modelio 490. Geriausiame padėjime
naujai malevotas ir pataisymai. Mo
toras tik-ką perdirbtas.
Selfstarteris ir nauja baterija. Parduosiu ar
mainysiu ant Fordo Sedan. Kaina
$350.00.
1817 So. Peoria St.
Te!.: Canal 2739

COMPANY,
3301 So. Halsted Str.,

kite pas

J. SKINDERĮ,

3301 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775

BARGENAS
$1500 cash nupirks 2 augštų namą
— G ir 7 kambarių.

Gerame stovy

je.
PARDAVIMUI namas vieno pagy
Atsišaukite
venimo, labai gražioj apielinkėj: me
1824 Sę. Ruble St.
džiais apaugęs, galim-a laikyt karvę
ir visokių paukščių; elektros šviesa,
PARDAVIMUI mūrinis namas 2
steam heat.
augštų,
4 pagyvenimų, rendos neša
5529 Wisconsin Avė.,
$720 į metus. Kaina $5,300, turi par
pusė bloko į pietus nuo Archer Avė. siduoti iki Mojaus 1. Priežastis —
savininkas važiuoja į Lietuvą. Gali
ma pirkti ir fornišius sykiu arba vie
LABAI GERA PROGA.
ną namą. Savininką galima matyti
iš užpakalio.
Pardavimui bizniavas, keturių fla visada, 1 augštas
L. JURGAITIS,
tų medinis namas, prie 47-tos gatv.,
3123 Union Avė.
arti Ashland Avė. Ineigos $56.00 į
PUIKI FARMA MICHIGANE.
mėnesį. Kaina tik $4,750. Lengvai
galima,perdirbti krautuvės vietai.
PARDUOSIU arba mainysiu ant
PETRZILEK BROS.,
Chicago propertčs 75 akerių farmą,
55 akeriai dirbamos, likusi ganykla ir
1647 W. 47th St.
miškas, sodnas su 20 obelių, 15 vyš
nių, agrastom, serbentos, žemuogėms
PARDAVIMUI rakandai po vieną
PARDAVIMUI 2 lotai labai puikioj ir kitais fruktais ir uogoms, 5 mylios
ar atskirai; galima išrendavot ir vietoj prie 78-os ir Ashland Avė. 3 lo nuo bažnyčios ir miesto, 16 mylios
kambarius.
tai prie Šv. Kazimiero Vienuolino apie nuo mokyklos, 2 arkliai, 2 karvės, 1
Atsišaukite.
68-ą ir Westem Av. — visi po 30x125 kiaulė, 50 vištų ir visos mašinos rei
4021 So. Maplevvood Avė.
pėdas.
Gasas, suros, šaligatvei — kalingos ant farmos, stuba 11 kamba
viskas apmokėta. Atsišaukite tuojau. rių, fomecu apšildoma, barnė, vištiParduoda ant lengvų išmokėjimų. ninkas, kiaulininkas ir kitos triobos
Klauskite laišku ar ypatiškai. Gali- ant cemento pamato, mortgačius ma
.........................
ma matyt po 5 vai. vak.
žas, kaina tiktai $5,000, reikia įnešti
pusę. “cash”.
J. MOTUZ,
Klauskit E. W. BAKŠEWICZ,
PARDAVIMUI 2 lotai, 30x125 4306 S. Wood St.
Chicago, III. 3301 So. Halsted St.,
Chicago, III.
pėdas.
prie 70-toš gatvės ir
Tel.: Boulevad 6775.
PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEMĖ.
Talman Avė.

NAMAI-ŽEME

G. Dempsey,
1842 E. 72-nd St.

PARDAVIMUI didelis lotas,
PARDAVIMUI taisymo ir medinis namas 24 kambarių;
naujų siuvinio kriaučių šapa— $65 rendos į mėnesį. Kaina
$3,700. Atsišaukite
visai pigiai.
832 W. 37-th St.
J. Kazatskis,
Antros lubos iš priekio.
7855 Normai St.
Tel. Stewart 8026.
PARDAVIMUI biznio prapertė — krautuve.
Kampas
PARDAVIMUI biljardinė. 2 3658 S. Union Avė., taipgi par
metų lysas.
davimui grosemė, 3759 So Hal
724 W. 35-th St.
sted. Yards 5600. Savininko te
lefonas Englewood 782.
PARDAVIMUI groserne ir
PARDAVIMUI 4 kambarių
bučernė. Prieinama kaipa, gecottage, elektros šviesa ir van
ram žmogui.
duo, lotas 30 pėdų platumo.
I. Lyon.
Kaina $2,350.
1731 S. Union Avė.
6040 So. Kolii^ Avė.
1731 S. Union Avė., Chicago.

Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali tamista pagelbėt savo kaimyną ir tamistos
1
kaimynas
tamdstos,
širdžia ir sielą^
Stambaus produktyvio
kietmedžio
miško,
nukirsto dvidešimts metų atgal1, pardayojame po $25 už akerį.
TBažnyčia
ir mokykla arti. Wisconsin išdirbto
žemė turi abelną vertę virš $135 už
akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš
ku.

NORINTIEMS PIRKTI FARMAS!

Užėjus miestuose bedarbėms, dau
gelis lietuvių perka farmas. Nuola
tiniai pardavėjai — agentai, taip mo
ką įpiršti bevertės frm-as neprityrusiems ateiviams, kad pastariemsiems
tankiai prisieina palydėt savo sun
kiai uždirbtus pinigus. MUSU apielin
kėj yra keletas gerų farmų pardavi
mui, kurias galite pirkti tiesiai nuo
savininko už tinkamą kainą.
HOMEMAKER LAND COMPANY
Aš Ūkininkauju ir farmų pardavo127 N. Dearborn St.,
jimu neužsiimu, bet turėdamas ant
Chicago, III.
farmų patyrimą, maloniai pagelbė
siu, kaip prie pirkimo, taip ir prad
žioj farmeriavimo už menką atlygini
NEPRALEISKITE PROGOS
PARDAVIMUI pigiai du geri mū mą — už sugaišto laiką.
P. GASSUNAS,
riniai namai iš priežasties išvažiavi
R.
F. D. 1, Box 133,
mo ant farmų, nėra agento.
Allegan,
Mich.
Atsišaukite pas savininką
3780 So. Wallace St.,
ant 2-ro flato
PARDAVIMUI 4 pagyvenimų muro
namas: elektra, vana, gasas, antaugpardAvimui mūrinis namas 20 štiš, skiepas ir visi kiti parankumai.
kambarių, 4 šeimynoms. Vandeniu Pardavimo priežastis — apleidžiu šią
apšildomas, maudynės, elektra, gasas šalį.
Parduodu visai pigiai, tik už
ir kiti visi parankumai. Arti gatve- $7,200. Taipgi parduodu rakandus:
karių.
karpetą, klijonkę, kuknios šėpą ir tt.
3120 Emerald Avė.
8211 So. Union Avė.
1-os lubos .'užpakalyj.
2-os lubos iš užpakalio.

Chicago, 111.

PARDAVIMUI puikiausias 3 flatų
muro namas, 49x125 pėdas
Rendoms galima surinkt $2,700 į
metus laiko. 2 muro garadžiai, po 2
karu į abudu cementuotas Įvažiavi
mas nuo gatvės.
Aržuolo baigimo,
garo šiluma, cash < $9/)00. Kaina
$16,000.
6-5 kambarių muro flatas ant kamno; garo šiluma, aržuolo grindys ir
miigimo. Rendos $3,840 per metus.
Cash $12,500. Kaina $20,000.

WM. J. McINERNY,
Thos E. Cook,
5731 So. Halsted St.
Tel.: Wentwoth 72/14.
BARGENAS
Bizniavas namas akmens priekiu,
krautuvė ir 8 flatų. Allės šviesus kam
pas. Labai gerame stovyje $8/X)0.
Pamatyt galite 1113 W. 18th St. Ra
šyk arba atsišauk prie savininko.
G. J. ZRUST,
1811 S. May St. Antros lubos.
PARDAVIMUI stuba 1
akeris,
tvartas ir vištininkas labai pigiai.
Gera transportacija.
EDWARDAS M. KUBAN
45 Place netoli Joliet Avė.
Lyons, III.

PARDAVIMUI du mūriniai namai:
vienas 3 pagyvenim-ų, 3 augštų ir
antras ant galo loto vieno pagyveni
mo, budavoti pagal naujausią madą,
4 metų senumo, su visais šios dienos
parankamais, ant Brighton Parko
priešais naująjį teatrą.
Tuodu na
mai turi būti greitai parduoti, savi
ninkas išvažiuoja ant farmos. Gera
proga įsigyti gerą namą ir geroj vie
toj. Namai verti virš $10,000, parsi
duoda už $8,800, reikia įnešti $3,500.
Klauskite M. Rozanskio.
3301 So. Halsted Str.,
Chicago, III.
Tel.: Boulevard 6775

lotus arba kokius Šerus — buS pri

imti už pirmą {mokėjimą, kitus m’okė-

sit kaip rendą, mėnesiais.
C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted St.,

Chicago, I1L

NEPAMIRŠ VIETOS.
Mes perkalta, parduodam ir mainom
namus, farmas, lotus — žodžiu sa
kant ką tik jus turit; padarom pi
giai, greitai ir Kerai.
C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted St.,
Chicago, UI.
PARDAVIMUI puikus 2 augštu
muro namas, arti bažnyčios, 2-—6
kambarių flatas; gasas, vana, elek
tros šviesa, skiepas — Brighton Park.
Kaina $8,2C0.
Kreipkitės po šiuo
antrašu:
, „
n548 So. Richmond St.,
nedėlioj, ant 2-rų lubų.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Pasakykit mums mierą savo
kambario, o mes suteiksime
maž-daug apskaitliavę kiek at
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
DYS”. Tel. Victory 2400.
GEORGE GREEN LUMBER CO
22nd St. Bridge

MOKYKLOS
\MA5TERf
/5Y5TEMW^
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.
Musų sistema ir mokymo budu jus
trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo
skyrius, kur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
varomos elektros jiega.
Kviečiame kiekvineą ateiti by-kuriuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Patems daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICACO.

Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
1850 N. Wells St.
187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namams.
Klamos dykai, Diplomai.
Diplomai,
Vietos duodamos
atmokėjimsais.
Mokslas Ilengvais
__
**
Klesos dienomis ir vakarais,. Pareikalaukit knygelės.
Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir prekybos dėl
suaugusių. Mokina Lietuvių ir
Anglų kalbu; Grammar School,
High School ir Prekybos daly
kų. Prirengiama prie kvotimų į
visas augštesniasias mokyklas.
Dienomis: nuo 9:00 ryto iki
4:00 p p. Vak.: 7:30 iki 9:80.
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
siu, Suvienytų Valstijų istorijos, abelnos istorijos, geografijos, politikinės
ekonomijos, pilietystės, dailiarašystės ir tt.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
l valandai po pietų. Vakarais nuo 6
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

GARADŽIUS
AUŠROS MOKYKLOJ
PROGA MECHANIKUI.
ŠIE SKYRIAI:
Pardavimui garadžius su visais
Anglų
kalbos.
įrengimais Ir su senais automobiliais.
IJetuvių
kalbos.
Didžio 40x47 su lotu 50x130 ant Brid
Aritmetikos.
3)
geporto. Savininkas apleidžia mies
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
to — parduosiu pigiai.
tematikų.
C. A. VALANTINAVIČIA,
’
5)
Braižymo (plianų pažinimo).
949 W. 34th St.
Laikas brangus, neleisk dykai. Su
vartok naudingai. Seni ir jauni vy
BARGENAS, 3222 W. 65 PI. arti rai ir moterįs visi neatidėliodami
Kedzie Avė.. 2 flatų mūrinis namas. pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
5x6 kambarių namas. 5% metų se niausia ir geriausia. Mokiname die
nas, garu šildomas. Kaina $10,750. nomis ir vakarais.
Reikia $3,500 cash.
Prisirašyti galima visada.
SCHETTER & MASULIS,
3001 So. Halsted St •>
6706 So. Ashland Avė.,
Chicago, UI.
Republic 908.

