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Amerika negelbes Vokietijai
Nori naujų tarybų

Vokietija atsisakė atiduoti auksą

Prezidentas Hardingas at
sisako gelbėti Vokietiją.

Bet visi sutinka perduoti tal
kininkams naujus Vokietijos 

pasiūlymus.

WASHINGTON, bal. 22. — 
Preziden. Hardingas vakar at
sisakė priimti Vokietijos val
džios prašymą būti taikintoju 
su talkininkais kontribucijos 
klausime ir nustatyti sumą, ko
kią Vokietijos žmonės turi už
mokėti.

Tuo pačiu laiku prezidentas 
savo atsakyme į Vokietijos at
sišaukimą išreiškia Amerikos 
valdžios sutikimą būti tarpi
ninku tarp Vokietijos ir talki
ninkų dalyke atnaujinimo ta
rybų apie kontribucijos sąly
gas.

Prezidentas sakė, kad jei Vo
kietijos valdžia suformuluos 
naujus pasiulytnus, kurie suda
rytų “tinkiną pamatą svarsty
mui.” jis galbūt sutiktų per
duoti jiasiulymą talkininkams 
“priimtinu jiems bildu.”

Atsakymas perduotas ir 
talkininkams.

VVASHINGTON, bal. 22. — 
Amerika nubus taikintoju kon
tribucijos ginče.

Jungt. Valstijos tečiaus ne
sutinka su uždėjimu ant Vo
kietijos negalimos užmdkėti 
kontribucijos ir apie tai prane
šė Anglijai, Franci jai ir Itali
jai.

Savo pranešime Berlinui, 
valstybės sekretorius pareiškė, 
kad ši valdžia geidauja tuo- 
jautinio atnaujinimo kontribu
cijos tarybų, tikslu jiasickti 
greitą ir teisingą susitaikimą.

Kopijos to atsakymo tuo pa
čiu laiku tapo pasiųstos ir tat 
kininkų ambasadoms.

Hughes nota yra atsakymas 
į Berlino prašymą, kad prezi
dentas Hardingas nustatytų su
mą kontribucijos, kokią Vo
kietija turi užmokėti ir ragin
tų, kad talkininkai tai priim- 
tų.

Nurodymas, kad tokia pro
cedūra yra negalima, Hughes 
užtikrino Vokietijos valdžią, 
jog Jungt. Valstijos perduos 
talkininkams pačios Vokietijos 
pasiūlymus, jei jie yra “tinka
mu pamatu svartymams.”

Iš tos priežasties, kad šis at
sakymas tapo paduotas ir tal
kininkų ambasadoms, jis turės 
būti svarstomas ir premierų 
konferencijoj Lympne, nedė
lioj. Ar Fra nei j a (tolei šios no
tos a ridės savo puolimą ant 
Vokietijos, bus nutarta tame 
susirinkime.
Francija nevisai patenkinta 

atsakymu.
PARYŽIUS, bal. 22. — Už- 

rubežinių reikalų ministerija 
davė suprasti, kad Francijos 
valdžia yra patenkinta pre
zidento Hardingo atsakymu į

SOCIALDEMOKRATAS.
Musų draugų laikraštis R 

Kauno. Kiekvienas darbininkai 
privalėtų jį perskaityti. Num 
Jau atėjo Socialdemokrato 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 nu
meriai.

Galinama* Naujienų oflfle.

Kaina 8c Chicago, 11Lt Subata,Balandžio, (April) 23 d., 1921

Vokietijos maldavimą taikinti. 
Betgi tapo pridurta, kad Fran- 
cija tikėjosi griežto atsisaky
mo. vieton švelnaus atmetimo, 
kuris kviečia naują Vokietijos 
pasiūlymą ir palieka atviras 
duris Amerikos tarpininkavi
mui. 'J

Vokietija laukia atsakymo.
BERLINAS, bal. 22. — Vo

kietija su sulaikytu kvėpavi
mu laukia prezidento Hardingo j 
atsakymo j jos atsišaukimą bu-' 
ti taikintoju kontribucijos gin-l 
čiuose.

(Prez. Hardingo atsakymas 
atmetantis Vokietijos prašymą 
nustatyti kontribucijos sumą, 
bet sutinkantis perduoti nau
jus Vokietijos pasiūlymus tal
kininkams, dar nebuvo gautas 
šią žinią išsiunčiant).

Tą atsišaukimą šiandie vie
šai paskelbė valdžia.

Tuo pačiu laiku patirta, jog 
Vokietijos kabinetas nutarė pa
siųsti Francijai “toli siekian
čią” notą, kurioj Vokietija pri
ims visus pasiūlymus apie vo
kiečių dalyvavimą atbudavoji- 
me nuteriotu šiaurinės Franci- 
jos apygrdų.
Vokietija atmetė reikalavimą 

aukso.
PARYŽIUS, bal. 22.— šian

die paskelbta, kad Franci jos 
valdžia atsisakė perkelti savo 
aukso rezerviis iš reichšbanko 
į talkininkų okupuotų miestų 
Coblenz ir Cologne bankus, 
kaip to reikalavo kontribuci
jos komisija.

Nesmagumas talkininkams.
LONDONAS, bal. 22.— Dra

matinės Vokietijos • pastangos 
prikalbinti Jungt. Valstijas bū
ti arbitrą to riti kontribucijos 
klausimuose tarp Berlino ir 
talkininkų valdžių ir Washing- 
tono valdžios atsisakymas bū
ti srendėju šiuose painiuose 
klausiniuose, visų domę atkrei
pė j busiančią nedėlioj Anglijos 
ir Francijos premierų konfe
renciją Lympe, arti Hythe.

Jungt. Valstijų išreikštas pa
geidavimas,* kad butų “tuojau- 
tinis atnaujinimas tarybų,” 
įnešė į padėtį naują elementą, 
kadangi visų buvo manoma, 
kad premjerai vien tik svars
tys pienus tolimesnio okupa
vimo Vokietijos, o ne atnauji
nimą tarybų tarp (Londono. 
Paryžiaus ir Rerlino.

Kįlę nauji faktoriai galbut 
privers Lloyd George ir Briand 
apsvarstyti ir duoti atsakymą į 
Jungt. Valstijų notą Berlinui, 
kad turi būti naujos tarybos.

Yra žinoma, kad Francijos 
valdžia yra išdirbusi visus pie
nus, iki pačių smulkmenų, apie 
okupavimą svarbiausio indus
trinio Ruhr distrikto miestų ir 
miestelių ir uždėjimo ekono
minių pabaudų, kurios turi bū
ti panaudotos, kada bus pilnai 
užbaigtas okupavimas nužy

mėtų Vokietijos plotų.
T —.............

Vengrija balsuosianti apie sug
rąžinimą Karolio ant sosto.

GENEVA, bal. 21.— Tapo 
patirta iš rojalistų ratelių Lu- 
cerne, kad Vengrijos parlamen
tas bus paleistas. Bus laikomi 
nauji rinkimai, taipjau ir ple
biscitas apie sugrąžinimą Karo
lio ant sosto.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 28, 1921 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Reikalaus atidaryti 
. kabelius.

Amerika reikalaus iš Japonijos 
atidaryti Yap kabelius.

WASHINGTON, bal. 22. — 
Nors išdalinimas buvusių Vo
kietijos kabelių linijų Pacifiko 
vandenvne bus atidėtas iki ne
bus išrištas Yap salos klausi
mas, tečiaus. kaip šiandie tapo 
patirta, Jungt. Valstijos dės 
pastangų, kad Japonija kaip 
galima greičiau atidarytų ka
belio susisiekimą su Holandijos 
Rytų Indija ir tolimaisiais ry
tai tomis linijomis, kurias da
bar valdo Japonija.

Laike karo išeinančios iš 
Yap salos kabelio linijos buvo 
Japonijos uždarytos ir jos nėra 
ir ikišiol atidarytos.

Kabelis iš Yap salos į Chini- 
ją tapo Japonijos nukeltas 
prie Jponijos salų. Ar Ameri
kos valdžia bandys, kad šis 
kabelis Į Chiniją butų nuteig
tas, dar nesužinota.

I ■ ----- - - ■ - - ...... , -

GRAIKAI MAINYTŲ SMYRNĄ 
ANT KONSTANTINOPOLIO.

RYMAS, bal. 22. — Nieku- 
rie Graikijos politikai labai 
norėtų mainyti Smyrną ailt 
Konstantinopolio. Ir jie vei
kiausia rengiasi duoti tokį pa
siūlymą talkininkams. Jie rems 
savo |>asiulymą ne ant perga
lės, bet ant nugalėjimo sumuš
ti turkus. Jie sako, kad negali
ma sumušti turkų nacionalistų 
Mažojoj Azijoj, tad reikia juos 
ten ir palikti. Kad užbaigus 
beviltį karą su nacionalistais, 
tie graikų politikai sutiktų ap
leisti Smyrną ir palikti ją tur
kams (ji yni Mažojoj Azijoj), 
jei talkininkai už tą sutiktų 
atiduoti graikams Kontantino- 
polį. Tuo esą išsirištų kebli pa
dėtis, o Europoj turkų nacio
nalistai nieko negalėtų padary
ti.

Tais politikieriais yra kraš
tutiniai atgaleiviai, kurie nori 
graikų sumušimą paversmi į 
pergalę ir kdralių Kontantiną 
pasodinti ant sosto Konstanti- 
nopolyj, betgi paliekant Kon
stantinopolį valdyti anglams 
kariniai ir politiniai.

CECHUOS PREZIDENTAS 
REZIGNAVO.

LONDONAS bal. 22. — Iš 
Pragos pranešama, kad čecho- 
Slovakijos prezidentas prof. G.. 
Masaryk rezignavo dėlei blo
gos sveikatos. Veikiamuoju 
prezidentu ir premierų bus 
paskirtas užru’bežiinių reikalų 
ministeris Edvardas Benes.

Prezidentas nerezignavęs.
WASHINGTON, bal. 22. — 

Čecho-Slovakijos legacija sako, 
kad žinia apie prezidento Ma
saryk rezignaciją neturi pama
to. Prezidentas tik išvažiuo
siąs kelioms savaitėms pasilsė
ti ant Italijos salos Capri. Da
romas kabineto reorganizavi
mas ir Benes galbut bus pas
kirtas taipjau premierų, o ka
dangi nėra vice prezidento, tad 
premieras turės eiti ir prezi
dento pareigas, kada tasis ilsė
sis užrubežyj.

Suimti.

Frank Rio, 1024 S. Morgan 
gat. ir Alfred Rasso, 1116 
Polk gat., pažinti, kad jiedu 
pavogė užpereftą penktadienį 
$668,000 vertės čekių. Taigi 
manoma, kad tie patys peršovė 
ir apiplėšė La Šalie garažas 
kasierį.

Švedija gal pasitrauks 
iš Lygos.

Jei Aland salos taps atiduotos 
Fjnlandijai.

STOCKHOlLM, bal. 22. — 
Ncolicialinės žinios sako, kad 
tautų lygos reporteriai, kurie 
tyrinėjo padėtį ant Aland salų, 
patars lygos tarybai atiduoti 
tas salas Baltijos juroje Fin- 
landijai, be su sąlyga, kad Fin- 
landija negalės jų fortifikuoti 
ir padaryti ten laivyno bazę. 
Jeigu tos žinios yra teisingos, 
ir jeigu lygos taryba tokį re
porterių nuosprendį patvirtins, 
tai Švedija veikiausia pasit
rauks iš tautų lygos.

Švedijos laikraščiai kaltina 
reporterius ir rodo didelį pik
tumą linkui filių, bet Finlandi- 
jos laikraščiai tomis žiniomis 
džiaugiasi ir priima jas esant 
teisingomis.

Italai svyruoja.
RYMAS, bal. 22. — Ameri

kos padarymas atskiros taikos 
su Vokietija visiškai sunai
kins Italijos viltį į tautų lygi). 
Nors ji ir pasiliks lygoje ir 
dalyvaus jos veikime, bet skai
to, kati Amerikos atsisakymas 
stoti lygom uždavė lygai mir
tiną smūgį. Italija dabar nori 
susiartinti su Amerika ir net 
pasiūlyti jai sąjungą, bet var
giai kas bus iš to, nes Amerika 
veikiausia nepanorės tokios 
sąjungos.

VĖL TEISIA ANGLIAKASIUS.

HUNT1NGT0N, W. Va., bal. 
22. — šiandie distrikto fede- 
raliniame teisme prasidėjo nag
rinėjimas bylos Matewan po
licijos viršininko Sid Hatfield 
ir 19 kitį angliakasių, kurie 
yra kaltinami už paniekinimą 
teismo. Šiandie buvo renkami 
prisaikintieji teisėjai, o ryto 
prasidės liudijiiųai.

Jie visi buvo teisiami kiek 
pirmiau už užmušimą Baldwi- 
no mušeikų viršininko Felts, 
bet tapo išteisinti. Tečiaus jie 
vistiek yra traukiami teisman 
už užmušimą tame pačiame 
susirėmime kitų mušeikų, kiv- 
rie nušovė to miesto mayorą 
ir porą angliakasių. Ta byla 
bus kiek vėliau.

Lietuvis areštuotas už grąsi- 
nimą kunigui.

KENOSHA, Wis., bal. 22. — 
John Pronectis (?), 50 m., ta
po . areštuotas už grąsinimą 
vietos lietuvių klebono kun. A. 
Balinski gyvaščiai. Jis buk 
bandęs su pagaliu išlaužti kle
bono duris ir sakęs, kad jis 
užmušiąs kunigą ir visus kitus 
kunigus. Areštuotasis jau kar
tą sėdėjęs kalėjime ir mano
ma, kad jis yni pakvaišęs.

Areštuoti.
Du vyrai, Frank Reo ir Alf- 

red Brico, tapo areštuoti ir 
manoma, kad tiė du bus per
šovę La Šalie garažus kasierių 
ir atėmę iš jo $2,800. Peršau- 
tasai buk pašinęs juos.

PINIGŲ KURSAS.
Vakar, bal. 22 d., užsienio pini- 

S kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
25,000 dolerių, bankų buvo skai

toma Amerikos pingais iiaip:
Anglijos 1 svaras.................... $3.93
Austrijos' 100 kronų ..........5 $0.29
Belgijos 100 kronų už .....   $7.50
Danijos 100 kronų ........... $18.10
Finų 100 markių ................... $2.35
Franci jos 100 frankų ........... $7.29
Italijos 100 lirų ................... $4.79
Lietuvos 190 auksinų ........... $1.50
Lenkų 100 markių ............... $9.13
Norvegų 100 kronų ........... $15.96
Olandų 100 guldSnų ........... $34.70
šveicarų 100 kronų ........... $17.31
švedų 100 kronų ...... ....... * $23.80
Vokiečių 190 markių ........... $1.50

Pranašauja sukilimą 
Indijoje.

Anglai įvedė ten Ispanijos ink
viziciją ir sukilimas esąs 

neišvengtinas.

CHICAGO. — Vakar Airijos 
pripažinimo konvencijoj kal
bėjo Indijos nepriklausomy
bės drangų sekretorius Dr. Ta- 
raknath Das, buvęs politinių 
mokslų profesorius Washing- 
tono ir Japonijos universitetuo
se.

Jis pasakojo kaip A*nglija 
persekioja ir žudo tuos, kurie 
pritaria Indijos nepriklauso
mybei ir kaip ji yra pavergusi 
Indijos žmones. Jis sakė:

“Anglija atgaivino senovinę 
Ispanijos inkviziciją, tik dar 
nedbresnėj formoj, išomis die
nomis aš gavau laišką iš Indi
jos. Jame pranešama, kaip 
Anglijos agentai užklupo 200 
jaunų Indijos patriotų, padegė 
bažnyčią ir sudegino juos gy
vus. Anglįja kontroliuoja Eu
ropos kabelius ir pasaulis ne
žino tikrosios padėties. Mes 
esame persekiojami, kaip mu
sų draugai airiai buvo ir yra 
persekiojami.

“Indija boikotavo visas In
dijos prekes ir jos žmones nori 
pirkliauti s*i Amerika, savo 
draugu. Bet nuožvalgi Angli
ja uždėjo didelius muitus ant 
eksporto, kad tuo atsimokėjus 
už pirkliu vinių su kitomis ša
limis, o ne su Anglija.”

Dr, Das pranašavo, kad In
dijoj kils revoliucija ir kad 
Pu.njab sumišimai, buvę balan
dy j, 1919 m., yra tik pranešė
jais didesnių mūšių, kurie tu
rės ant visados paliuosuoti In
diją.

“Indijos 315,000,000 žmonių ( 
nepasiliks amžinai pavergime. 
Jie koyos už nepriklausomybę 
ir laisvę, kuri jiems priklau
so,” sake jis.

Baltgudijos pulkininkas 
Meksikoj.

MEXIC() CITY, bal. 22. Į 
čia atvyko pulk. Romanov, at
stovaujantis Baltgudiją ir tarė
si su užrubežinių reikalų mi- 
nisteriu Alberto Pana apie at- 
steigimą pirklybinių ryšių ir 
apsimainymo karo mokiniais. 
Jis bus ir pas prezidentą Obre- 
goną. Jis sako, kad Japonijos 
valdžia jau yra padariusi pa
našią sutartį su Baltgudija. 
Romanov sakosi buvęs field- 
maršalas senojoj Rusų armi
joj.

(Nepriklausomos Baltgudi
jos visai nėra, nes jos dalį lai
ko lenkai, o kitą dalį bolševi
kai, tai ir sutarties su ja jokia 
šalis negalėjo padaryti. Jokio 
panašaus fieldmaršalo Rusų 
armijoj irgi nebuvo).

Nuėmė pasportų suvaržymus.

HAAGA, bal. 22. —• Kad pas
katinus turistus lankytis Ho- 
landijoje šią vasarą, Holandi
jos valdžia nuėmė daugelį pas
portų suvaržymų, kurie pir
miau darydavo daug nesma
gumų keliautojams.

Belgija irgi nuėmė daug su
varžymų, bet kad Amerika rei
kalauja $10 už vizavimų pas
portų, tai ir Belgija tiek pat 
reikalauja iš amerikiečių, nors 
kitų šalių piliečiams pasportai 
vizuojami daug pigiau. H

Dr. J. šliupas Londone.

LONDONAS, bal. 22.— šian
die atvyko į Londoną Dr. Jo
nas šliupas ir A. Petraitis iš 
Chicago. Jie važiuoja į Lietu- 
VQ- .7.1

L_____"L_________ ___
True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., April 23, 1921 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

Lenkija susitaikė su 
Vokietija.

Pasirašė sutartį apie kelius 
per Danzigo koridorių.

DANZIG, balv 22. — Sutar
tis, nustatanti sąlygas komuni
kacijos per Danzigo koridorių, 
kuris tapo taikos sutartimi ati
duotas Lenkijai ir kuris atski
ria Vokietiją nuo Rytų Prūsi
jos, tapo čia pasirašytas Vo- 
kietijos ir Lenkijos atstovų.

Klausės koncerto už 900 mylių.

MADISON, Wis., bal. 22. — 
Apie 1,500 žmonių, kurie atsi
lankė į metinę Wisconsino uni
versiteto parodą, vakar užgir
do koncertą, kuris buvo duo
damas už 900 mylių, mieste 
Schenectady, N. Y. Koncerto 
buvo klausomąsi pagelba be- 
vielinio telefono ir viskas buvo 
aiškiai girdėti visoj didelėj sa
lėj. Tokius koncertus Schenec
tady kolegijos radio kliubas 
rengia kas savaitę, tik jie bu
vo girdimi daug mažesniame 
atstume, už 100 ar 500 mylių. 
Vakar gi buvo pabandyta duoti 
du svk didesniame radiuse. *

Organizuoja pardavėjas.

[Iš Federuotosios Presosl
NEWi YORK. — Visame 

mieste pradėta stipri kampa
nija, kad suorganizavus į ata
tinkamą uniją visas tas mer
geles, kur dirba didžiulėse vie
tos krautuvėse. Kampanija 
veda Women’s Trade Union 
lyga. Iki šiol tos pačios lygos 
pasidarbavimu suorganizuota 
daugiau kaip aštuoniasdešimt 
tūkstančių moterų darbinin
kių — New Yorko mieste.

Samdytojai ir jiems palan
kioji vietos spauda daro visa, 
kad lygos pradėtoji kampanija 
savojo tikslo neatsiektų. Kol 
kas — be pasisekimo.

----------- - -A - —

Pakorimas atidėtas.
Kaip šiandie turėjo būti pa

karti trys žmogžudžiai, Harry 
H. Ward, Oscar McGaviok ir 
Grover C. Reckiing, bet sere- 
doj jų pakorimas tapo atidė
tas ligi birželio 23 d. Tas pada
ryta kad nuteistieji turėtų lai
ko atsikreipti prie augščiausio- 
jo teisino savo busmčs dėlei.

Auksinai dar 
tebėra pigus

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 siųs
ti pinigus, geriaus gal pasiųsti šiandien, nesilei
džiant į spekuliacijų.

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius yra di
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus pa- 
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos 
duoda pilnų gvarantijų už pinigus siunčiamus 
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už 
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir 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, UI.

No. 94 __ Į_»
PRICMft SUVARŽYMĄ 

IMMIGRACIJOS.

WASHINGTON, bal. 24. — 
Šiandie atstovų butas be jokio 
lialsavimo priėmė immigraci- 
jos suvaržymo bilių. Sulig bi- 
liaus per 14 sekamų mėnesių 
galės įvažiuoti tik 3 nuoš. atei
vių to skaičiaus, kokis buvo 
skaičius ateivių visoje šalyje 
darant 1910 m. gyventojų są
rašą.

Leidžia spaustuvių darbinin
kams streikuoti.

INDIANA POLIS, bal. 22. — 
International Tyix)rfraplrical 
Union leido visiems lokalarns 
po gegužės 1 d., skelbti strei
kus, nereikalaujant specialinio 
leidimo iš centralinės valdybos, 
tose spaustuvėse, kur nebus po 
tai dienai įvesta 44 vai. darbo 
savaitę ir kur su ta diena bai
giasi kontraktai su unija.

Po diktatūros tyronija.

BUENOS AIBES, bal. 22. — 
Peru respublika yra valdoma 
tyroniškos diktatūros. Tai yra 
pirma žinia iš Peru nuo kovo 
27 d., kada aštriausia pašto ir 
telegrafo cenzūra buvo visai 
izoliavusi Peru nuo visos Pie
tinės Amerikos. Pasak žinių, 
prezidentas Leguia pasiskelbė 
save diktatorium ir griebėsi 
kraštutinių priemonių prieš 
liaudį. Senas San Marcos uni
versitetas tapo uždarytas po 
smarkaus mūšio tarp kareivių 
ir studentų, kurie buvo užsida
rę universitete.

3 žmonės užmušti.
MONTREAL, bal. Trįs žmo

nės liko užmušti ir 3 sužeisti 
arti Lacolle, tarukiniui užgavus 
airfomobilių.

IMI'Llil I t; II IN (1RIGINAI
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L.S.S. Reikalai
Nuo šiandie galima užsirezervuoti 

TIKIETUS ANT

LIETUVIŠKŲ 
VESTUVIŲ 

h

Šiose įstaigose: 
“Naujienų” Ofise.
West Side Printing, 2229 W. 22nd St. 
Universal State Banke.
Kulio Aptiekoje.
Baltutis & Co., 901 W. 33rd St.
J. Sutkus, 3432 S. Halsted St.
A. Micevičius, 903 W. 33rd St.
Ir Birutės narius.

Kaina tikietų: $2.00, $1.50 ir $1.00.

Veikalas statomas

ARYANGROTTO TEMPLE 

Gegužio 8tą d., 1921 
Vadovauja MIKAS PETRAUSKAS.

“BIRUTĖ”.

OGI TAIP SU “BANGA”.

Drinigas Sąjungielis klausia 
“Naujienų” 86 nunieryj, “kaip 
su “Banga?” \

Ogi taip: “Bangos” redakto
rių buvo drg. Grigatis. Kada 
dalis sųjungečių pradėjo už
puldinėti drgą Grigaitį, jis pa
sitraukė: mat tie draugai ėmė 
šnairuoti ir į “Bangų”. O 
“Banga“ neteko gabiausid ir 
kompetentiškiausio Amerikos 
lietuvių redaktorių.

Basi tai nesvarbu? Ir taip 
dar svarbu! “Banga” privalo 
atstovauti Am. Lietuvių So
cialistų Sąjungų. Jų leidžiama 
ne kokios nors bendrovės biz
nio garsini m utį, ne privačių 
asmenų reikalų atstovavimui, 
ir tai tuo laiku, kada gyve
nime Vedama atkakliausia idė
jų kova ir kada Lietuvių So
cialistų Sąjungai priscina iš vi
sų pusių apspitusių jų priešų 
atakos atlaikyti. Turite su
tikti, draugai, kad vien tos 
priežasties užtenka, idant su
stojus ir ėmus galvoti, kokių 
gi rolę los musų “'Banga”, 
pasitraukus nuo jos gabiau
siem musų draugam, o po to 
apsvarstyti kitų klausimų: ar 
verta jų leisti šitaip dalykams 
susidėjus?

Didelis 
Grandzijoziškas 

BALETAS IR 
KONCERTAS

S«’veros Gyduoles užlaiko 
šeimynos svęjĮcata.

Odos niežo ligas
yea tankiai nepakiančtatna*. Jo* ap*l- 
rallka per raudonumo, karėti, per pugliu- 
lrte», prakaitavimo, o ką blogiau*, per ne
paliaujamo niežiejlmo, sutelkimo Ir degi
mo. Ligonis yra priverstas kasyti apimtas 
dalis kūno, o tas tik padara bloglaul. Ne- 
kentčklte tuos kankinimus. Pasinaudokite

Severa’s

Subata, Balandžio 23, 1921

European American Bureau
Fabionas ir Mickicwicz 

vedėjai
Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laiva

kortes, pašportai ir tt 
NOTARU ŪSAS 

Real Eutate, Paskolos, 
Insurinai ir tt.

809 W. 35th St., Kamp. Halsted St. 
Tek: Boulevard 611. 

Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: litai*. Kct. ir Sub. iki 9 vak.

Ned.: iki 3 po pietų.

Subatoje, Balandžio-April 30 d., 1921
West Side Auditorium
Kampas W. Taylor ir Racine Avė.

Pradžia lygiai 8 vai. vakare. inžanga 75c., $1.00 ir $2.00.

P-16 Luna Nestor yra garsi Rusų artiste. Ką tik atvykus iš 
Rusijos.

Yra atsižymėjusi su Koncertais ir Baletais karališkuose teatruo
se: Maskvoje, Siberijoj, Chinijoj ir tt.

Programas susidės iš: Dainų, šokių, Smuikos, Violoncello, piano.
Po programai Balius iki Vėlumai.

Skaitlingai, kviečiami atsilankyti KOMITETAS.
—------ —------ -------------- ------------------ _jj

ESKO
(pirmiau Bavaro Odo* Mostls) tų apaaugo- V 
Jątl moatį dėl odos niežu Ir velkiai pasiek- X 
nite geidlnga paseIpa. Tūkstančiai* Žino- C 
nlu, kuri vartoji ta rnostį dč! yvalrlu odos i 
niežų, yra visai užganėdinti. Jie rada jos ) 
glara pasekmę — ta pat ir jus atrasti. < 
Pardavlnieta visose gerose aptlekoae. S 
Prekė 50 centai. 5

W. F. SEVERĄ CO.
CF.DĄR RAPIDS, IOWA

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurnr.isstyj:
ASSOCIATION BLDG. '

19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 lyto iki 5 po pietų. 

Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tel.: Hyde Park 3895

.............—1 "■ H i

Didelis Relinis Balius
Rengia

Lietuvos Dukterą Draugyste

Nedėlioj, Balandžio-April 24,1921

* Mildos svetainėje, 3142 So. Halsted St.
i %

Lietuviai ir lietuvaitės: kviečiams atsilankyti minėtan baliun, o 
mes steiųfsim'ės visus kuogeriausiai užganėdinti atsilankiusius ąyečius.

. r r Širdingai kviečia RENGIMO KOMITETAS.
* •  »

— I .....................................  ■■■■■*— ■ *■» ■,*■■■........................... .... ................... .....

EXTRA! EXTRA! EXTRA!

MILDA THE ATRAS
3140 So. Halsted St.

Pradedant nuo Panedėlio, Balandžio 18 d., 1921, 
statomi scenon puikus muzikališki veikalai, nuo 18 
iki 30 žmonių ant scenos! Naujos scenerijos it kos
tiumai kas antra diena! Veikalai mainosi kas antra 
diena! Didelis ir puikus merginų choras!

Linksmam praleidimui laiko eikite į Mildą!
Viskas naujas tik kainos senos.

Balkonas 17c., apačioj 28c.

NAUJI 
LIETUVIŠKI 
REKORDAI

J

Jonas Butėnas įdainavo.
7025 Noriu miego saldaus miego. Plaukė žąselė per Nemunėlį.
4362 Pasakyk mano mylimas krašte. Kur upelis teka.
4914 Linksmu diena mums nušvito. Pulkim ant kelių.
4915 Darželyj Alyvų ir Jėzau Kristau maloniausis,

M. Petrauskas įdainavo.
2358 Atsisakom nuo senojo svieto. Sukelkim kovą.

f 2357 Kur Banguoja Nemunėlis. Ant marių krašto.
2356 Tikiai nemunėhs teka. Lietuva Tėvynė musų.
4415 Pavasaryje ir Piemenėlis.
4474 Mielaširdystė. Vai verčia laužo. *
3840 Ant kalno karklai siūbavo, šia naktelę per naktelę.
4926 Jaunikio pasirinkimas ir Piršlybos.
4795 Liūdnas gyvenimas ir Motelyje.
4535 Jaunavedžio pasiskundimas ir Pas tardytoją.
4180 Medžiotojai ir 2 dalvs.
4237 Jonas šmikis keliauna namon ir Maušaus kelionė.
1249 Mano Palvis tai geras arklys ir Smarkus vyras.
1247 Velnias ne boba, 2 dalys.

Įdainavo St. Šimkaus choras.
3905 Ant Tėvelio dvaro ir Važiavau dieną. »
3906 Bijūnėlis žalias ir nesigraudink mergužėle.
8188 Aš pasėjau žalią rūtą ir Ant kalno karklai siūbavo.
7026 Lietuviška Polka ir Per virvutę, polka.
2987 Repasz Beno Maršas ir Amerikos Legion Maršas.

Didžiausia krautuvė grafofony ir 
rekordų Chicagoje.

Viršminėtus rekordus, galime kožnam prisiųsti. Už prisiuntimą 
mes apmokame, ir mažiaus kaip 6 rekordus kitur nesiunČiame.

Adresas

JUOZAS F. BUDRIK,
3343'So. Halsted St., Chicago, III.

Antroji “Bangos” suvėlavimo 
priežastis, tai kaikurių Sųjun- 
giečių kova prieš “Naujienas”. 
Kiekvienas asmuo, sekus Ame
rikos lietuvių gyvenimų, sutiks, 
jog “Naujienos” prisidėjo dau
giausia prie išlaikymo L. S. Są
jungos gyvasties po skilimo ir 
kad jos ir šiandien daugiausia 
palaiko ir platina socializmo 
idealus Amerikos lietuviuose. 
Neperdėsiu, manau, pasakęs, 
kad, “Naujienoms” patekus į 
kito redaktoriaus rankas pati 
L. S. Sąjunga atsidurtų kri
tiškoj padėtyj. Todėl tai ir 
šoko su visomis - keturiomis 
klerikalai ir komunistai talkon 
tiems musų draugams, kurie 
pradėjo kovų prieš “Naujie
nas”. Jie puikiai supranta 
“Naujienų” reiškimų. Gaila 
tik, kad tūli Sąjungiečiai nepa- 
jiegia to suprasti.

Ir kada Jamontas ir kiti už
vedė teismuose bylų prieš 
Naujienas, tai kas liko daryti 
draugams, susi apie tusiem s apie 
“Bangų“? Patys Sąjungiečiai 
kasė ir tebekasa duobę Sąjun
gai. Leisti tokiose apystovo- 
se Sąjungos organų reiškia 
bristi į skolas nes kone kiek
vienas laikraštis pradžioj neša 
skolas — be jokios vilties jos 
kada nors atlyginti.

Draugams, kurių visas socia
lizmas susideda iš to, kad jie 
užsimoka mėnesines duojkles 
Sąjungai, skolų klausimas gal 
ir mažai rupi. Kitaip, tečiau, 
jaučiasi tie draugai, kuriems 
tenka skolas užtraukti. Taigi, 
draugai, prisiėjo sustoti “Ban
gų“ leidus ir laukti, ir žiūrėti, 
ką žada ateitis.

Šiandien dalykai išrodo- ge
riau, bet nedaug. Atakos prieš 
“Naujienas” vis dar nesiliauja. 
Sąjungiečiai dikvoja cnqrgiją 
kovai prieš Sųjungicčius. Plati
nimui Sąjungos organo lieka 
mažai laiko; parėmimui orga
no raštais dar mažiau, nes rei
kia rašinėti ir siuntinėti rezo
liucijas “į visus lietuvių laik
raščius, išskyrus “Draugų”.

Draugai, jau išėjo antras 
“Bangos” numeris. Kada pa
sirodys trečias — negaliu tvir
tinti, nes šiuo laiku darbuoja
masi išsijuosus “svarbesniems,” 
<ap kad Sąjungos budavojimas, 
tikslams — darbuojamasi Są
jungos griovimui. ,

—Senas Sųjungieties.

APSAUGOK SAVO PINIGUS
Kam sukt galvą, kad radus vietą 

tikrai saugiam investininiui, kuris 
atneštų 6% ir daugiau metams 
pelno? Pasiklauskit P. M. Kaičio.

LIBERTY LAND & INV. Co., 
3301 So. Halsted Str., 

Chicago, UI.
Tel.: Botilevard 6775.

RAUDONAS GEGUŽINIS SUSIRINKIMAS ..... ' 1 ——————

Robert Minor
“Pasaulio kryptis link vergijos”

Wm. D. Haywood
“Tarptautinė Darbo Diena” 

Subatoj, Balandžio-April 30, 1921 
Ashland Auditorium 

Van Buren ir Ashland
Parinktas Muzikalia Programas. Rengia jungtiniai komitetai, 

National Defense ir Geheral Defens. Inžanga 35, centai.
Tikietus galite gauti visose radikalų knygų krautuvėse. Apsi- 

saugokit susigrūdimų. Gaukit ankščiau.

—................ ....-........ i - n

Dirbėjas fr Importuotojas ge
riausią armoniką pasaulyj. Viso
kią gatunką. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams. 
Raiykt angliškai dėl informaciją.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 824 
Tel. Central 6390

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

josepH c. sobol
Advokatas

154 W. Randolph St.
Room 479 Metropolitan Block

Namų Ofisas Miesto Ofisas
1645 VVabansia Avė.
Tel. Haymkt 3869. Tel. Mala 2598

Ruatta & Serenelli 
817 Blue Island Avė.

Phone Boulevard 491
ASHLAND
' MUSIŲ

Deimantai,
Lafcrodilai,

Auksybl, Colum- 
bijos GrafonolM ir 
lietuviški naujausi 
rekordai.

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis 
Kontraktorius ir 

būda voto jas.
'Būdavojame ir taisome.

1401 W. 47th St., Chicago.
1 ...... ■■>*!■■ *......... %

Tel. Pullm-an 342
DR. I. E. MAKARAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
10900 Michigan Avė, Roselande.

Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:30 
iki 8:30 vak.

v—■ ■■ . .......................... ..... ... , ...„.z

4137 8. Ashland ( 
re, Chicago, UI.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
muzikališkų instrumentų naujausios iš- 
dirbystės: armonikų, koncerti- 
nų, skripkų, rekordų visokiom^ W ] 
kalboms, gramafonų ir auksį-:1 
nių-Visokių daigtų:. žiedų ir 
laikrodėlių, ir sutaisom viską,, kam kas 
reikia, o ypač muzikališkus intrumentus 
ir prisiunčiam į kitus miestus kam ko reik

K. PIKELIS,
1907 So. Halsted St., Chicago, III.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Padaro visokios rųšies paveikslus, su- 

lyg kiekvieno pareikalavimo J Turiu ge
rą, ilgų metų patyrimą ėmime fotogra
fijų įvairiose pozose. Kas nori turėti 
savo paveikslus gražiai padarytus tegul 
kreipiasi į manę. Gaus gerą patarnavi
mą ir gražų darbą.

3130 SO. HALSTED STREET
Drover 6369.

CASE AND MARTIN CO.
Kepėjai s

Connecticut Pajų
(Pieš)

Pasižymėję savo ČYSTUMU.
Reikalaukit Case & Martin’o

Užsisakyk šiandien ant rytojaus.

T. Pullman 5432

A.SHUSHO
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laiko ligos. 
10929 S. State St.

Chicago, III.

ŠTAI, DAR GERIAU!
Praėjusią savaitę mes skelbė

me tik šio laikraščio skaityto
jams dovaną — 50 centų kiek
vienam, kurs tik pas mus pirko 
vyriškus ar moteriškus čevery- 

fkua. Geras skaičius pasinaudo
jo taje proga, kas parodė, jog 
sekate musų skelbimus ir prip^ 
žįstate musų krautuvę už pui
kausią ant Bridgeporto, ir musų 
parduodamus čeverykus už ge
riausius. Už tą Tamstoms ačiū. 
Mes visuomet stengsimės, kad 
išpildyt ką sakome.

Ateinančią savaitę mes palei
sime skelbmus visiems minusų 
Kaimynams ant Bridgeporto ku
riuose bus kuponai verti 50 cen
tų perkant pas mus čeverykus, 
vyriškus arba moteriškus. Kuo- 

’met mokėsite prie kasos, paduo
kite tą kuponą iš skelbimo, o 
gausite 50 centų pigiau. Kodėl 
mes tai darome? Paklauskite
pas mus.
TETER BROS. SHOE STORE 

3415 So. Halsted St.

LABAI NEPAPRASTA PROGA
$200.00 Viktrola tiktai $35.00.

Gvarantuota dešimčiai metų, dovanai 26 rekordai 300 adatėlių. 
Deimantinė adatėlė.

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,
Dirbtuves atstovai.

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvei.
Musų dirbtuvės prisakė mums parduoti musų visą sandėlį 

AtigŠtos Rųšies Victrolas Ticsiok Publikai už bilę kainą, kad išpur
davus musų visuotiną sandėlį.

Štai yra stebėtina proga nusipirkti Augštos Rūšies Gvaran- 
tuotą Victrolą už mažiau negu dirbtuvėj prękiuoja.

Delko mokėt augštas kainas arba pirkti nuo taip vadinamų 
“Storage Ilouses”, kuomet jus galit pirkti Tiesiai nuo musų tikrai 
naują Victrolą gvarantuotą ant dešimt metų, vertą krautuvėj $200 
tiktai už $35.00 pridedant rekordus dovanai ir adatėles, ir atsimin
kite, jus galite pasirinkti iš 100 mašinų.

Nepraleiskite šios stebėtinos progos, apsimokės jums ateiti, 
nepaisant kur gyvenat.

Mes taipjau turimo po ranka apio 20 augštos rųšies tikros 
skutos parlor setų, kuriuos mums dirbtuvė prisakė parduot už bile 
kainą, kad tik juos išbaigus, čia yra tikrai proga gyvenime ir 
mes patariamo nepraleisti tai.

Mes pristatome dovanai kur tik nori ir taipjau pasiunčiamo 
C. O. D. Mes laikomo atdarą kasdieną iki devynių vakaro, nede- 
llomis nuo 10 ryto iki 4 po pietų. Mes imame Liberty Bonds.

$8.00 verčios rekordų ekstra dovanai kiekvienam, kuris atsi
neš šį. popierį- <

Tiktai Tiktai

J. p
Lietuvys Advokatas 

4509 S. Ashland A v., Chicago.
Tel. Yards 1053.V -

WAITCHES
LAWYER

■■BBaiiieiaaiiiaiaij 
: MORGIČIAI : 
: PASKOLOS: 
s ■Skolinu ir surandu paskolas ■ 

pirmiems ir antriems motgi- ■ 
a čianis.
■ Atperku ir parūpinu mortgi-
■ Sius.

Atperku įvairią kompaniją ■
■ šėrus.

: KAZ. GUGIS :
Ofisas: 127 No. Dearbom st ■ 

5 11 lubos. « ■
Telefonas Central 4411

Namai: 3323 So. Halsted st. 
Telefonas: Drover 1810

DARBININKŲ ŽINIAI.

Kad aš T. J. Kučinskas tyrinėju ir 
sutvarkau pasiskundimus sužeidi
muose kasykloje, dirbtuvėse ir tt 
visose Suvienytose Valstijose.

Kad turiu e.^pertą legališkiems da
lykų atlikimams visose Suv. Valsti
jose. Ir reikale į teismą eiti.

Esu sąryšyj su advokatu Harold O. 
Mulks, Rohm 1117,

Harriš Trust Bldg, 
111 W. Monroe St., 

Chicago, 111.

; m y Li ij ■■■ a ggg

Waukegano
Lietuvia'
Norėdami SIŲSTI PINIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės | J. E. Bruževi- 
čiaus aptiek):

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, BĮ.

f a a ■■ ■

DR. YUSKA
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 

8 vakare.
Rezidencija: 2811 W. 63rd St.
. Tel. Prospect 8466
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NAUJIENOS, Chicago, I1L 3

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

LIETUVIŲ KALBOJ 
Yra pamatu populiarumo, kokį turi. 

PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK. 
Vienas didžiausių bankų Chieagoje. 
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ

Nuo daugelio metų laiko savo pinigus šitame stipriame banke, kuris 
yra kontroliuojamas Illinois Valstijos.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ.
Siunčia pinigus per šitą banką savo giminėms ir draugams Lietuvoje. 

Pinigai išmokami greičiau, negu bile kada nors pirmiau. 

Čia dirba gerai žinomi lietuviams 
p. Grisius, p. Gečius ir p. Sedemka.

ATĖJĘ l BANKĄ KLAUSKITE JŲ.

M1BANK

į KORESPONOENGIJOS
PHILADELPHIA, PA.

Rezoliucija dėl dvarų žemių 
nusavinimo Lietuvoj. Jei jus ir nepasidėsite pinigus šia

DIDELIS BANKAS 
ant Kampo

47 u s ir Ashland Av.
Chicago, Illinois

1 7 n; niiiuiiijnnr.unnininiinntniuntuiinn.

D ALTIC STATES BANĮf
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00 JI Bu

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas 
Rytinėse Valstijose.

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
lius galima prisiųsti per paštą.

Siunčiame Pinigus į Lietuvą žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų 
perlaidas.

Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Pri- 
gelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir 
kitokius dokumentus.

BANKO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety.
SUBATOMIS —» nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare. • 
PANF.DĖLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

BALTIC STATES BANK
294 — 8th Avenue New York, N. Y.

KAMPAS 25-TOS GATVES

Apsauga Padėtiems Pinigams
Security Bank

of chicago
Avė. ccr. Carpenter St.

NARIAI FED^RAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Ovetimšaliu F^inigai

Atdara panedellais ir subatomis iki 8 vai. vak

BANKAS PATARNAVIMUI
Capital & Surplius 250,000.00

THE ROSELAND STATE SAVINGS BANK 
114-th Place ir Michigan Avė.

VIRŠININKAI: 
WALTER E. SCHMIDT, President

DAVID J. HARRIS, Vice-President and Cashier 
PAUL C. GLASHAGEN, Assistant Cashier

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

Atidarą Seredos Vakarais

Marcus Ą. Aurelius 
Emi) G. Seip 
Walter E. Schmidt 
Herman Teninga 
Domenico Basso 
William H. Weber

Liberty Land&InvestmentCo
ofise atliekama sekami reikalai:

PARDAVIMAS, PIRKIMAS ir MAINYMAS išdirbtų ir neišdirb
tų famvų, lotų ir namų.

APDRAUDIMAS (Insurance) namų, rakandų ir automobilių nuo 
ugnies, vėtrtj, perkūno, vogimo ir kitų nelaimių.

PARDAVIMAS ir PIRKIMAS augštos vertės mortgečių ir bond- 
sų, nešančit) 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; panodėliais, utarninkais, ketvergais ir su
batomis iki 9 vai. vakaro; nedėliomis iki 3 vai. po piet.

3301 So. Halsted Str., Chicago, III.
Tel.: Boulevard G775. -

Ralandžio 10 d. Lietuvių 
Muzikos Svetainėj, Alleghany 
Avė. ir Tilton St., Philadel- 
phia, Pa., įvyko viešas lietu
vių susirinkimas kuriame vien
balsiai buvo priimta šitokį re
zoliucija.

Mes, Philadeiphios lietuviai, 
išklausę kalbėtojų pranešimų 
ir paaiškinimų apie paskelbtus 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
žemes reformos komisijos dar
bus, atsižinome, kad nutarta 
didžiumos minėtos komisijos 
narių, jog nusavinant didžiū
nų, dvarponių, grafų, magna
tų žemes turi būt jiems apmo
kama nuo 80 iik 600 auksi-

'lodei mes Pliiladelphios 
lietuviai, viešame susirinkime, 
be skirtumo tikėjimo bei po
litinių persitikrinimų, tariame, 
jog toksai Lietuvos Steigiamo
jo Seimo žemės reformos ko
misijos tarimas yra ne prak
tiškas, ne logiškas ir su dide
le skriauda Lietuvos piliečiams. 
Visi Lietuvos dvarponiai, gra
fai, baronai ir kiloki dideli po
nai, įgijo didelius plotus žemių 
vien tik nuskriausdami vals
tiečius, arba gavo kaip atlygi
nimą už išdavystes, šnipystes, 
nio tokios ar kitokios ne de
mokratiškos valdžios, daugelis 
dar feodalizmo laikuose; o 
oks įgijimas žemių nętiesotu 
judu, ne per savo t Husą ir 
užpelną, negali kitaip vadintis 
taip tik išplėšimu užgrobimu, 
nuskriaudžiant vargilienius 

valstiečius; ir laike suteikimo 
ų žemių dvarponiams ir pri

vilegijuotai luomai jos buvo 
išplėšiamos iš vargšų valstiečių, 
nudeginant, nugriaunant ir iš
naikinant jų namelius, triof- 
)as bei ką tik jie turėjo,’ o 

vargšai valstiečiai tapo pavers
ti vergais, belaisviais, daugelis 
jų nffkankinti, ištremti bri ant 
šuniukų išmainyti, o jaunos 
valstiečių dukters prievarta 
buvo paimamos tų iponų-dvar- 
ponių begėdiškiems ir nemo- 
raliams tikslams, ir 1.1.

Todėl mes, Pbiladelphios lie
tuviai, prisimindami tą viską, 
vienbalsiai ir karštai protes
tuojame. prieš tolkį Lietjuvos 
Steigiamojo Seimo žemės re
le rums komisijos tarimą ir 
reikalaujame, idant visų dvar
ponių, didikų, grafų, baronų 
ir visokių privilegijuotų luomų 
žemės butų nusavinamos be 
jokio atlyginimo. Mes reika
laujame kad Lietuvos Stei

giamasis Seimas užgirtų tari
mą žemes reformos komisijos 
Valstiečių Sąjungos narių, ku
rie siūlo palikt dvarponiams 
tiktai po 60 dešimtinių, o kitas 
žemes nusavinti be atlyginimo, 
be apmokėjimo, 
įgijo, taip dykai 
džiai ir Lietuvos 
turi atiduoti.

Lietuvos val- 
piTiečiam vėl

kad
bu-

Taipgi tapo nutarta, 
Įyiorašai šios rezoliucijos 
19 pasiųsta (Lietuvos Steigia
majam Seimdi, Lietuvos Mi- 
nisterių Kabinetui, Lfietufvos 
Atstovybei Amerikoje, ir laik
raščiams.

Susirinkimo pirmininkas,
Juozas Ivanauskas, 

Raštininkas, Ig. Janulevičia.
Ralandžio 10 d. 1921 m.

PHILADELPHIA, PA.

Begis gruodžio mėnesy 1920 
m. L. D. K. Gedimino Kliubas 
ir Lietuvių Muzikos Svetaines 
bendrovė paskelbė laikraščiuo
se savo protestą prieš klerika
lus ir lenkbernius (dėl ko 
Red.). Tas klerikalams baisiai 
nepatiko ir jie ėmė visokiais 
budais keršyti 
jos valdybai, 
lai sutaisė ir 
doj paskelbė 
kam 
Liet. 
Delei 
rovė

bendrovei ir 
Re to, klerika- 
klerikalų spau- 
savo protestą, 
lietuviai pirko

Paskolos bonus.
Philados
Laisves
to, Liet. Muzikos bend- 

ir Gedimino kliubas su-

me banke — vistiek tie jūsų pinigai

ateis čionai.

Pagabios vai. taupymui. 
Utarninke 6 iki 8 vakare. 
Subatoj visą dieną iki 8 v. v.

Kitas gauna nuošimti už pinigus,

kuriuos jus praleidote.

Kitas taupo pinigus, o kodėl ne jus?

Tuom kart pinigai dar jūsų.

$

e WeST SlDE savFngs BAN K
cIhe Bank of Safety and Friendly Seniai"

Roosevelt Road at Halsted "Street ’ Chicago

spendavb tuos savo narius, ku
rie buvo pasirašę po tuo kle
rikalų protestu. Suspenduota Į 
Stanislovas Baironas, Petras ( 
Joneliunas, V. Pcčinkevičius t 
A. Čiurlionis. Dabar tie su-, 
spenduotieji maldauja bendro
vę ir kliuibą, kad jiems bausmę 
dovanotų, teisindamiesi tuo, 
kad tą klerikalų protesto re
zoliuciją parašęs esperantinin-, 
kas Vidikauskas, o jie tik pa
sirašę, dagi gerai nežinodami, 
kas joje parašyta.

Philadelphiečiai ima nagan 
klerikalų “Darbininką”.

‘ ’ i ‘Keli Philadelphijos lietuviai 
— Dras A. Dambrauskas, K. 
Miklus “real estate” biznierius 
ir J. A. Chimcs ( ir lietuvis? 
Red.) — traukia tieson bosto- 
niškį klerikalų laikraštį “Dar
bininką”. Tai dėl apšmeižimo. 
Mat pastaruoju laiku tasai kle
rikalų organas pradėjo biau- 
riausiu budu ir be jokių ribų 
šmeižti tuos lietuvius, kurie 
veikia ne taip, kaip klerikalai 
kad nori ir kaip jie diktuoja. 
“Darbininkas” traukiamas tie
son regis kertu civiliai ir kri
minaliai. — Oželis.

CARR BROS. VVRECKING 
COMPANY

3039 So. Halsted St.
Naujo

LUMBERIO 
Vartoto
Telefonai:

Boulevard 1921, Yards 1294

Pasibudavok Garadžių

Sutaupysit pinigų
Pasibudavokit pastovų garadžių 

12x16 pėdas, tik vienam automobi
liui. Visas naujas lumberis: durys, 
langai ir stogui materijolas už .

S 125.00
Didelis garadžius 14x18 pėdų

SI 40.00
Didelės durys ir augšto darbo tar- 

toko. Jei jus, geidžiate, mes aprū
pinsime lunvberiu, o tamista patys pa
sidarysite duris ir sutaupysite

SI 5.00
Padarykite investmentą, ir lai mo

kas! pats už save. Pasibudavokit 
dviejų automobilių garadžių, 20x22 ir 
pusę išrenduok jo.

SI 95.00
Jei pats pasidarysi duris

S 165.00
Mes suteiksime pieną šiems gara- 

džiams veltui.

Jei esate savininku Real Estate, 
tad Real Estate taksos reikia mo
kėti su geg. 1-ma. Todėl, galite 
jas užsimokėti šiame Tvirtame 
Valstijiniame Banke — tai kitas 
veltui musų patarnavimas.

Pinigus siunčiame Lietuvon ir į ki
tas dalis pasaulio. Laivakortės 

ant visų linijų laivų.
J. S. čaikauskas, užrubcžinio skyriaus vedėjas

Central Manufacturing 
Distrlct Bank
Po valdžios priežiūra. 

1112 West 35th Street, 
Perviršis $6,000,000.00.

Atdara tik seredoj ir sukatoj vakarais

CITIZENS STATE BANK
1 MELUOSE BARK, ILLINOIS 

- 1 (Bankas ant kampo)
PADĖK SAVO SUTAUPYMA TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE.
3% palukio mokama už padėtus pinigus 

PINIGU 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.

PIRMO MORTGEČIAUS AUKSO 
BONDSAI, NEŠANTI 7%.

Nuošimtį mokame kas pusmetis.
šie bondsai užtikrinti pirmu mortgačiunv, Chicagos Re^l 

Estate.
Visos savastys tvarkomos

HOOL REALTY COMPANY
T rus tisai: Chicago Title & Trust Co.

šie pirmo mortgeėiaus aukso bondsai absolučiai saugus, ne 
spekuliacijai.

leiskit mums paaiškint musų dalinius išmokėjimo planus 
ir kitus dalykus.

EWALD & PUPAUSKAS,
840 W. 33rd St.

Tel.: Yards 2790.

NUDEGIMUS
Apvyniok vietą uždedamas apš- 

čiai malonaus

šaldo ir gydo lengvai ir anti- 
septiškai.

Tel. Yards 3654
Mrs. A. Michnicwicz

AKUŠEREA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi l’enn- 
silvanijos 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose 
moterims ir 
merginoms.

701 VVest 31-ma gatvė, Chicago, III.
(Dvejais laiptais-

Du blokai į rytus nuo Halsted St.

hos- 
Pa- 
pa- 

prie 
Duo

■ Telefonas: Drover, 7012

DR. G. I. VEŽELIS
Lietuvis Dcntistas 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

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 piety.

6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto 
Bes. 2914 W. 43rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

j Telephone Yards 1532

: DR. J. KULIS :
LIETUVIS

| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 
H Gydo visokias ligas moterų, vai- |
■ kų ir vyrų. Specialiai gydo lim- g
■ pančias, senas ir paslaptin-
■ gas vyrų ligas.
■ 3259 So. Halsted .St., Chicago. ■

Tel. Boulevard 2160
Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro.
3303 So. Morgan Street, 

Chicago, III.

Telephone Yards 5332 ■ 

i DR. M. STUPNICKI : 
1 3107 So. Morgan St.,

J Chicago, III.
■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto g 
1 ir nuo 5 iki 8 vakare. ■

Telephone Van Buren 294
Rcz. 1139 Indt^pendence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

ĮjTel.: Yards 6G6G įj
s Boulevard 8448

5 DR. V. A. ŠIMKUS ■
' Lietuvis gydytojas, Chirurgas (
' Aku šėras ■
■ 3203 So. Halsted St., Chicago. ■

Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8
1 v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Phone Canal 6222. 
landos: 1 iki 4 vai. vakare, nuo 
9 vai. vakare. Gyvenimo vieta: 
W. 42nd St. Phone Lafayette, 
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

Va- 
7 iki 
3110 
4988

j Tel. Canal 65
i LIETUVIS DAKTARAS

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

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS <

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.

CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną, 

nuo 1 po piety iki 9 vakare.

Akuočrka M. Katauska
Patarnauju dienon.1 ir naktimis prie 
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas: 
3333 So. Halsted St., Chicago, III.

Thone: Boulevard 4121

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

3331 S. Halsted St., Chicago, III.
Valandos:—

9—12 A. M. 1—5, 7—8 P. M.
Telefonas—Boulevard 9199
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173® SOHALSTED 8Tn 
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Triephone RooMvrit 8600

>7.00 per year outride ai Chlore*.
(8.00 per jear in Chtcage.

lc per eepy.
Enttred as Second CUm Matter 

March 17th, 1914, ai tha Poat Office 
•f Chicaco, III.. aadar thi Mt »f 
March tad, 187>.

Naujienos eina kaadien, Išskiriant 
aedildienius. JLeidiia Naujiena Ben
droji, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

VtdBataMjl KliMI
Chicagoje »— paltai 

Metama - - -

Trinu mlneaiama -n . n
Dviem minėdama —L-, n s
V einam laineriai -n- i ■

Chicagoje — per »»> >
Viena kopija ,u
Savaitei i , L
Minorini r— . .—

Suvienytose Valstijose M ChlcagoJ, 
paltui

Metanu — — |7.00
Pusei matų - , — 4.00
Trims minėdama - - — - 2.00
Dviem minėdami - - — - -1.50
Vienam minorini ------ - - .75

Lietuvon ir kitur uiaienlsjMj 
(Atpigintai

Metams ...... - - — _ (8.00
Pusei meti - - - - - 4.50
Trims minėtiems - — — 2.25 

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu, kartu su užsakyme.

Klerikalų 
burbulas.

Chicagos “Draugas” jau 
atvirai pradėjo agituoti už 
tai, kad Lietuvos valdžia su
sitaikytų su lenkų ponija ir 
“neužkabintų” jos dvarų. 
Pereitų panedėlį jisai pa
rašė :

“Mes norėtume veikiau 
palikti dvarus ponams, 
kad tik Vilnius liktų Lie
tuvai, ir kad pasibaigtų 
mus tarptautiška nepripa
žinimo varkalynė.”
Stodamas už lenkų ponijos 

reikalus, klerikalų organas 
mėgina įkalbėti žmonėms, 
kad tai esą reikalinga atga
vimui Vilniaus ir Lietuvos 
pripažinimui. Jeigu Lietu
va “skriaus0 lenkų ponus, 
tai, girdi, talkininkai nerems 
Lietuvos Vilniaus klausime 
ir nepripažins jos.

Bet tokios pasakos neiš
laiko jokios kritikos. Yra 
gerai žinoma, kad Estai ir 
Latviai nedarė didelių cere
monijų su savo, dvarinin

kais, o' betgi talkininkai 
daug geriau apseiną su Es
tais ir Latviais, negu su Lie
tuva. Jie juos jau pripaži
no, kuomet Lietuva dar iki 
šiol nėra pripažinta.

Netiesa taip pat ir tai, 
kad derybos delei Vilniaus 
buk verčia Lietuvos valdžią 
nusileisti dvarininkams. Kle 
rikalai, kurie šiandie siūlo 
palikti dvarus ponams, lai
kėsi tokios pat pozicijos že
mės klausime ir tuomet, kai 
nebuvo derybų su lenkais. 
Krikščionių demokratų par
tija Lietuvoje beveik per iš
tisus metus laiko dėjo visas 
pastangas, kad tik sulaikius 
išrišimą žemės klausimo 
taip, kaip reikalauja Lietu
vos darbo žmonės. Kontro
liuodami Steigiitnąjį Seimą, 
o per jį ir ministerių kabi
netą, jie neleido, kad dvarai 
butų atimti iš ponų.

Derybos dėl Vilniaus kle
rikalams yra tiktai patogi 
proga, kad ėmus dabar atvi
rai ginti dvasininkų reika
lus. . Parduodami Lietuvos 
beturčius, jie dabar dengia
si “tėvynės labo” skraiste, 
kad tiems beturčiams apdu- 
mus akis.

Bet Lietuvos beturčiai, 
kaip ir jų draugai Ameriko
je, pasakys tiems ponams: 
“Neapgausite musų! Mes 
pažinome jus, kada jus ca
rizmo laikais vardan religi
jos ir bažnyčios ėjote išvien 
su caro žandarais, ir kada 
jus, vėliaus, neva stodami už 
Lietuvos nepriklausomybę, 
piršote Lietuvai karalių 
Urachą! Jeigu jus remiate 
lenkų poniją, tai esate Lietu
vos priešai!”

SOCIALISTŲ PERSEKIOJI
MAS RUSIJOJE.

Rusijos Socialdemokratų 
Darbininkų Partijos nitžsiienio 
delgacija paskelbė vakarų Eu
ropos socialistų spaudoje seka
mų žinių apie naujus sovieti
nės valdžios despotizmo dar
bus:

Vasario 20 d. Maskvos po
licija padarė keletą areštų tar
pe narių socialdemokratų jau
nuomenė organizacijų. Vasario 
25 d. policijos agentai apsiau
tė svetainę, kurioje buvo lai

komas socialdemokratų parti
jos susirinkimas, Miasnickaja 
gatvėje, ir suėmė visus daly
vavusius susirinkime, apie 160 
vyrų ir moterų. Už keleto 
dienų 50 žmonių iš suimtųjų 
tapo pa Ii uos u o ta, o kiti tapo 
uždaryti Butyriki kalėjimo. 
Tarpe pastarųjų randasi par
tijos centralinio komiteto na
riai 'r. čerevanln, A. Plcskov, 
A. Kuzovlev, B. Nikolajevski ir 
S. Ježov; lobaus žydų social
demokratinio Bando centro ko
miteto nariai SvėUcki ir Aron- 
son; spaustuvių dubininkų va
dai Deviatkin ir čistov; ra u 
donosios armijos oficierfiai 
Diubua, Rožkovski, Stoiiov ir 
švtų*c; rašytojas G. Binštok ir 
kiti. Pas centralinio komiteto 
narį, drg. Jermanskį, policija 
padarė kratų.

Tuo pačiu laiku Petrograde 
tapo suareštuota: centralinio 
komiteto narys T. Dan, žino- 
masai istorijos profesorius drg. 
Rožkov, Petrogrado sovieto na
rys Kamenski ir keletas kitų 
draugų. Masiniai socialdemo
kratų areštai įvyko taip pat 
Samaroje, Brianske, Odesoje ir 
Vitebske.

Maskvos sovieto posėdyje 
drg. Jugov perskaitė socialde
mokratų frakcijos vardu pro
testą prieš Maskvos policijos 
savivaliavimus. Jisai pareiškė, 
kad kilusiuose delei bado Mask
vos darbininkų streikuose so
cialdemokratų partija .visai ne
dalyvavo. Leninas atsake į tai, 
kad socialdemokratai esą “dva
siniai kaltininkai” tų judėjimų, 
kurie įvyko Maskvoje ir Pe
trograde, nes savo kritika bol
ševikų partijos politikoje jie 
padidino minių nepasitenkini
mą savo padėtim, -ir todėl esą 
atsakomingi už paskutinio lai
ko įvykius. Baigdamas kalbą, 
jisai grūmojo naujais persekio
jimais.

Kiek laiko atgal Anglijos mi
nisterių pirmininkas, kalbėda
mas apie prekybos sutartį su 
Rusija, pasakė, kad Leninas 
pasktiniu laiku žymiai “surim
tėjęs” ir kad kaj-kurios jo| 
prakalbos esančios tokios, joge! 
jas butų galėjęs pasakyti An
glijos kolonijų! tsekretoriuiSL 
Augščiaus paminėtoji Lenino 
kalba- ištiesų1 yra tokia. Stoti 
už tai, kad butų baudžiami ka
lėjimu socialdemokratų* parti
jos vadai, kaipo “dvasiniai kal
tininkai” streikų, kuriuos kelia 
išbadėjilsieji darbininkai, —iš
tiesų gali tiktai kapitalistines 
valdžios atstovas.

LATVIŲ SOCIALDEMOKRA
TŲ PARTIJA.

Kauno “Socialdemokratas” 
paduodu labai įdomių žinių 
apie Latvijos soči Įdėm okratų

partiją. Iš tų žinių matyt, kad 
socialdemokratai Latvijoje yra 
stiprus ir lošia svarbią rolę 
krašto gyvenime. “S.-D.” skai
tome:

“Socialistinis judėjimas 
Latviuose prasidėjo 1893 me
tais. Latvių Socialdemokra
tų Partija susidarė 1964 me
tais. Tais pačiais metais ji 
prisidėjo prie Internaciona
linio HMM) metais Latvių s.-d. 
Partija susijungė su Rusų 
darbininkų partija ir buvo 
jos sudėtinė dalis iki 1918 
metų. 1918 metais Latvių 
s.-d. Partija suskilo į dvi da
li: į Socialdemokratų Darbi
ninkų Partiją ir Latvių Ko
munistų Partiją.

“Šiuo metu L. S,-D. P-ją 
sudaro 175 vietos organiza
cijos, susimetusios į 9 apsk
ričių organizacijas. Partijos 
narių skaičius 1921 m. vasa
rio 1 dieną buvo apie 11 
tukstj Prie Partijos priklaus 
so ir socialistinio jaunimo 
sąjunga. Didelėse Partijos 
organizacijose moterys su
daro atskiras moterų sek
cijas.

“Partija leidžia šiuos laik
raščius: 1. Centro Komiteto 
drganą ‘Socialdemokratas’, 
eina Rygoj kasdien, 13 tūks
tančių ckzempliorių. 2. 
‘Strahdneeku Awise* (Darbi
ninkų laikraštis), eina kas
dien Liepojoj ir skiriamas 
Kuršui (6000 ckzempliorių). 
3. ‘Socialiais’, mėnesinis Par
tijos teorijos laikraštis, ve
damas dr. Fr. Mcndres (4000 
ekz.). 4 ‘Laukstrahdneeks* 
(Laukų darbininkas), savai
tinis laikraštis laukų darbi
ninkams (6000 ekz.) ir 5. 
‘Socialu Politika*, mėnesinis 
dešiniųjų socialdemokratų 
laikraštis.

“Atsišaukimų, brošiūrų ir 
šiaip Partijos leidinių iš
spausdinta 1920 metais 250 
tūkstančių ckzempliorių.

“Per rinkinius į Latvių 
Steigiamąjį Seimą Partija 
surinko 275 t ūks. balsu, va- 

• dinasi,'38 nuoš. visų išduo
tų balsų. Kariuomenėj už 

,s.-d. balsavo 60 nuoš. Seime 
iš 150 atstovų s.-d. turi 58. 
Iš 20 Latvijos miestų, aš- 
tuoniuose socialdemoįkratai 

turi daugumą savivaldybės 
organuose. Praėjusių metų 
rudenį Latviuose buvo ren
kamos vietos komisijos že
mės reformai pravesti; tose 
komisijose Partijos narių ar 
jai artimų žmonių yra apie 
80 nuoš.

“Artimai su Partija susi
rišęs darbuojasi ir Latvijos 
‘Bund’, žydų darbininkų s.-d. 
organizacija”.
Kita stambi jiega, kuri eina

išvien su Latvių socialdemokra
tais, yra profesines darbininkų 
sąjungos. Jos turi apie 35 
tuks. narių. Profesinių sąjun

gų centre socialdemokratai 
turi iš 15 narių 11.

Kada Lietuvoje socialdemo
kratų partija pasieks tokio stip
rumo?

“GAL BUS, GAL NEBUS.”

Dešimtame Rusijos komu
nistų (bolševikų) suvažiavime 
Leninas šitaip kalbėjo savo ti- 
kintiemslems pasekėjams:

“Tarptautinė revoliucija 
kįla ir ji Jcįla paraleliai tam 
ekonominiam krizini visoj 
Europoj, kuris vis labiau aš
trėja. Bet jeigu iš to mes 
darytume daleidimą, kad 
trumpu laiku galima laukti 
tikrosios proletarinės revo
liucijos, tai mes būtume be- 
pročiai (!), o šioje svetai
nėje, aš manau, tokių žmo
nių nėra. Per tris metus 
mes išmokome suprasti kad 
‘triupavimas’ tarptautine re
voliucija anaiptol nereiškia, 
kad mes nužymint laiką, 
kuomet ’ ji įvyks. Tempas 
revoliucijos plėtojimosi, ku
ris vis labiau greitėja, gali 
duoti revoliuciją šį pa vasarį, 
bet gali ir neduoti.” (Cituo
jame pagal “Laisvę”.)
Bicdni tie Lenino klausyto

jai! Per tris suvirsimi metus 
jisai kone kasdien pranašavo 
viso pasaulio revoliuciją, ir jo 
pasekėjai aklai tikėjo jam. O 
dabar jisai sako, kad tas “triu
pavimas” revoliucija turėjo iš
mokinti juos, kad revoliucijos 
laiką išankslo atspėti negalima. 
Ji gal bus tuojaus, o gal dar 
i|gai nebus.

Bet ar ištiesų Leninas mano 
kad galima neužilgio laukti 
tarptautinės revoliucijos? Ne, 
jisai to nemato, nes sako, kad 
tie, kurie laukia “tikros pro
letarinės revoliucijos’* trumpu 
laiku, yra bepročiai. O Lenino 
pasekėjai iki šiol kaip tik ir 
tikėjo į tą, ką jisai dabar va
diną beprotyse!

Toje pat kalboje Leninas 
duoda da ir kitą lekciją savo 
avelėms. Sako: .

“Centralinis komitetas, sa
vo daugumoje, stoja už tai, 
kad koncesijos (užsienio ka
pitalistams) yra būtinos, ir 
mes meldžiame jūsų savo 
autoritetu užgirti tą pozici
ją. lai reikalinga mums dėl
to, kad savo spėkomis, be 
pagelbos iš užsienio, be ma
šinų ir technikinės pagelbos 
mes negalėsime atsteigti iš
irusį ūkį.”

Tolinus vėl skaitome Lenino 
kalboje: t

“Mes jau pradėjome per- 
traktacijas (tarimąsi) su 
kai-kuirais stambiausiais Iru
siais. Suprantama, jie tariasi 
su mumis ne todėl, kad no
rėtų mums patarnauti
uždyką, bet todėl, kad 
tikisi didžiausių pelnų.
Šių laikų kaintalizmas 
jau ne tas, koks jisai buvo 
normaliniais laikais: jisai 
ima šimtą procentų pelno, 
naudodamos savo monopoli
nėmis teisėmis pasauliniam 
rinke.” ' „
Reiškia, Leninas (ir Rusijos 

komunistų partijos centro ko
miteto didžiuma) sutinka už
tikrinti užsienio kapitalistams 
šimtą procentų pelno, kad tik
tai ateitų su savo kapitalais į 
Rusiją — nes be užsienio ka
pitalistų pagelbos Rusijos bųl- 
ševikai negali atsteigti iširusį 
ukįj

O ką Leninas skelbė pirma? 
Jisai per trejetą metų tvirtino, 
kad bolševikų valdžia ne tik
tai sugebės puikiausiai sutvar
kyti Rusijos ūkį, bet ir suvalys 
į ožio ragą viso pasaulio ka
pitalistus. Ir Lenino pasekėjai 
tikėjo jam, kaip akla davatka 
kunigui.

Užsienio Irusiai, gavę konce
sijų iš bolševikų valdžios,’ sten
gsis padaryti šimtą procentų 
pelno Rusijoje. O iš ko darosi 
pelnas? Pamatinis pelno šalti
nis. yra darbininkų išnaudoji
mas. Reiškia, duodami konce
sijas užsienio kapitalistams, 
bolševikai duos jiems progos 
išnaudoti Rusijos darbininkus 
taip, kad iš jų darbo prisiplė- 
šus šimtaprocentinius pelnus. 
Tai šitokio atlyginimo susilau
kė Rusijos proletąriatas už tai, 
kad jisai per keletą metų ba
davo ir liejo savo kraują pilie
tinėse karėse!

Štai jums bolševikiškas “ko
munizmas.”

vis neliks apsunkinimu šaliai. 
Šito patvirtinimo valdžia te- 
čiaus nepaiso. Dažnai atsitin
ka taip, kad ateivis įsileidžia
ma be jokio paliudymo.

Organizuotieji Australijos 
darbininkai ryžasi palenkti val
džią, kad ji pildytų esamuosius 
įstatymus, bet kol kas — be 
pasisekimo.

NAUJOJOJ ZELANDIJOJ.

[Ii Federuotosios Presos]

AUCKLAND, Naujoji Zelan
dija. — Naujosios Zelandijos 
angliakasiai daro didelio susi- 
rupinimen ir samdytojams ir 
pačiai valdžiai. Jie reikalauja 
šešių valandų darbo dienos ir 
tokios pat algos, kokia buvo 
mokama iki šiol. Belo, reika
laujama, kad susižeidęs ar su-« 
sirgęs darbininkas gautų tin
kamą pensiją.

Tuo tikslu šaukiama bend
ra samdytojų ir darbininkų 
įgaliotinių konferencija. Ko
kių jinai ‘duos pasekmių, dar 
pamatysime.

Gal uždarys dentistų kolegiją.

Jeigu nebus imamąsi stro
pesnis pasipriešinimas prieš 
raupus, kuriais jau du North- 
Avcstern Deniai kolegijos asme
nys paliego, tai sveikatos ko
misaras Bobertson ją uždary
siąs, taip pareiškė jis praeitą 
ke t vergą.

Redakcijos Atsakymai.
Atomui, Chgo. — Kadangi 

apie tai jau buvo kitas ankš
čiau parašęs, tai jūsų rašinėlio 
nebedėsime. Getgi prašome ne
paliauti ir toliau mums raši
nėti.

ST. PŠIBIŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.

(Tąsa)
te I -

— Kaip ji juokinga toji nerimastis, sutvė
rusi dabar sau, įvairumo dėlei, viršžmogį. Tai 
j— nerimastis, suprantate — smulkaus savinin
ko, kursai dreba prieš anarchisto dinamitą. Ne
apkenčiu tų melagingų buržuazinių ideologų, nie
kinu jais (Ihr labiau, negu Nepoleonas...

Jisai staiga nutaukė ir tartum susigėdęs 
pažiurėjo. į Gartmaną. Jam pasirodė, kad jisai 
perdaug pasakė.

— Jus išreiškiate baisiai vėju dengtas ir 
vienpusiškas mintis, — pagalios tarė tiartmanas, 
po ilgam tylėjimui. — Elgiatės su Nitcše, tartum 
su vaikėzu, mokiniu... •>

Gali būti... Taip, teisybė. Aš vienpusiš
kas, aš fanatikas.,. Jūsų teisybės... Galų gale 
tai mttno dalykas... Vienatinis filosofas, kurį aš 
gerbiu, tai Napoleonas. Laimė manęs visiškai 
ne vilioja, ir‘aš dėl jos nesirūpinu. Visa etika, 
visos priežastys ir siekiniai neturi man jokios 
vertės. Aš pripažįstu ir gerbiu tik vieną dalyką, 
vienatinį, kursai gražus, — jus suparntate? Gra
žus; lai — gale, spėka!

Gartmanas paniuręs pažiurėjo i ji.
— Aš žinojau, kad jūsų pobūdžiai yra blogi. 
Kas jums galvoj, ar jie blogi ar geri? Ir 

paskui, spėka nėra nei bloga, neigi gera, ji tiktai 
graži! Patsai Napoleonas buvo juokingas ideo
logas, buvo menkas žmogus, nes norėjo įgauti

spėką tam, kad gėrėtis jąja, iš spėkos norėjo 
padaryti nuosavybes objektą...

— O jus?
— O aš noriu gerti spėką, noriu pasigerti 

jaja darbe; spėka, )<aii>o nuosavybės objektas, 
man juokinga, kaip juokingas paskendęs skolo
se mano dvariukas, kuriame aš gyvenu. Aš no
rit! būti galingas, bet nenoriu -vaidyti spėka. Jei
gu Napoleonas butų griovęs pasaulį dėl grio
vimo, jeigu jisai butų trupinęs sostus, ir negai
vinęs jųjų, jeigu hutų naikinęs viešpataujančią 
tvarką ir nekcitęs ją kita, — tuomet jisai man 
butų buvęs Dievas! Ne! Ne Dievas! Nes Dievas 
tik tam, idant sergėtų nuosavybę — turtą, gy
vastį... Jisai butų buvęs man Šėtonas! Didžiau
sias. Tas, kursai nieko neturi, kam gyyastis vis- 
tiek, — nerikalauja Dievo, — Dievas jam ne
reikalingas, bet jam reikalingas šėtonas — Die
vas, kursai kalba darbais, kursai stumia prie 
darbo... Deja, aš niekinu ir Napoleoną...

Ilgai tylėjo.
Pagalios Gartmanas pamažėli atsistojo.
— Dabar eikite. Jus buvote labai atviras. Aš 

nejaučiu prie jus nė lašo simpatijos. Ir neuž- 
jaučiu jums, todėl kad jus ne žmogus. Žmogus, 
kursai visas — tik darbas, ne žmogus.

Gordonas su panieka nusišypsojo.
— Kaip daug pas jus buržuaziškų prietarų, 

brangusai Gortmane! Man rodėsi, kad juSų 
protas geriau disciplinuotas. Jums dar ilgokai 
reiks su juo padirbėti.

Gordonas staiga nulindo, jo kakta apsiniau
kė, akys apsiukanojo. >

— Jus .dar lenkiate galvą prieš supratimus, 
kuriuos buržuazija išrado dėl apsaugojimo nuo
savybės. Supratimas “žmonijos” dąr šildo jūsų 
širdį. Upt nejaugi jus nesuprantate, kad tas su-

W v u

pratimas — (iklai rinktinis vardas /delei apsau
gojimo kolektivinės nuosavybės? Juk aš kaip 
tik ir niekinu anarchistus. Jie nori panaikinti 
nuosavybę! bet gerbia žmoniją. Vienok žmonija 
negali gyventi be nuosavybes. Aš tik tiek fvkai- 

tausi žmonijos dalele, tiek aš turiu su jąja ką 
bendra: nuosavybę. Jeigu aš tyriu nuosavybę, 
tai yra ir meilę prie žmonijos, ir aš negaliu 
griauti... FŪmai jisai nusijuokė.

— O jeigu negalima griauti, tat kmj aš tok
sai, jei ne ideologas ir buržua? Na, likitės svei
ki. Neužmirškite apie savo prisižadėjimą.

— Aš niekuomet neužmirštu to. ką prižadu. 
x Gartmanas paniuręs į jį dirstelėjo.

— Jus buvote labai atviras, pridėjo jisai 
tyliai.

— Jus — vienatinis .žmogus, kursai girdėjo 
nuo manęs tą viską.

Gordonas ištiesė ranką ir nusišypsojo:
•— O kuomet bus viskas sugriauta, aš pra

sišalinsiu ir paliksiu jums vietą kurti...

Uelė stovėjo pas langą ir glaudė karšią vei
dą prie stiklo.,

Lauke be perstojimo lijo.
Apie nieką negalvojo. Buvo padėjime ko

kios tai protinės netvarkos, nesusivokimo, nuo 
kurio atsiliuosavo tik karias nuo kurto.

Ak, Jraip tas viskas jai buvo pažįstama!
Sutemo.
Užžiebė lempą, atsisėdo ir uždengė ran

komis veidą.
Taip prasėdėjo labai ilgai. Staiga pašoko 

—kažin kas beldėsi.

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas.

AUSTRALIJOS DARBININKŲ 
VARGAI.

[Iš Federuotosios Presus]
SYDNE5?, Australija.— Aust

ralijos darbininkų padėtis ir 
iki šiol buvo nekokia. Dabar ji 
darosi dar rūstesnė. Tai dėlto, 
kad Anglų valdžia, norėdama 
savųjų bedarbių atsikratyti, 
tūkstančiais siunčia juos čio
nai. Gi Australijos valdžia į vi
sa tai {iro pirštus žiuri. Nors 
jau senai yra pravesta toks įs
tatymas, kur reikalauja, kad 
kiekvienas atvykstantis į šią 
šalį turėtų arba gimines ar to
kius žmones, kurie duotų tam 
tikro užtikrinimo, jogei atei-

Tėjo Ostapas. Jisai atrodė lyg susigėdęs; 
nerimastingai apsidairė aplinkui ir atsisėdo, ne
tardamas Pė žodžio.

Hole stovėjo ir Itrulce. —
Jisai rupcstingai dirstelėjo j ją.

— Tu, turbut, nesitikėjai manęs? Aš su 
tokiu sunkumu išėjau iš namų. Galva ko ne
trūksta nuo skausmo. Tu nori man ką tai pa
sakyti... Didysis Dieve, kokio tavo paniurusi 
išvaizda! Ką tai reiškia?

— Tu sergi? — ji užklausė.
— Ne, tiktai girias. Dabar aš tolydžio gir

tas, — tarė Ostapas.
Bet tu vis tik suprasi, ką aš*tau patai

kysiu?
— Kalbėk, kalbėk!
—Taigi klausyk: aš nekuomet nenoriu dau

giau tavęs matyti. Nutariau pertraukti musų 
santikius.

Jisai pašoko, išvertęs j ją beprotiškas akis.
— Nepertrauk manęs, kitaip aš nieko tau 

nepasakysiu ir išeisiu. Pagalios, meluoji tu: 
tu negirtas, tu visiškai negirtas.•

— Ne!
— Tu turbut sergi!
Ne, ne; sakyk toliau, sakyk!

‘ 'lapo dar rimtesne.
— Tu juokiesi! Manai, kad aš kalbu po 

įtekme tuolaikinio kaprizo? Netiesa. Niekuomet 
aš taip atvirai nesakiau, liesos. ' 'lik dabar aš 
tapau tokia atvira...

Ji nutilo, tartum spėkos butų ją apleidę.
— Ak, kaip aš dabar atvira, — ji atkartojo 

veik be nuovokos.
Staiga atsigavo ir atsisėdo su juo.

(Bus daugiau)

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Namu Ofisas Miesto Ofisas 

3323 S. Halsted SL 127 N. Dearborn SI. I 

Tel. Boulevard 1310 Tel. Central 4411 I

^ewiin i iWh ii— nu ii i

r DR/A. MONTVID '
CHICAGO

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
25 East VVashington St. 

Marsball Ficld Annex 
18th fl. Ruimas 1827 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto.
Telephone Central 3362 

2121 North Westem A ve. 
Valandos: nuo G iki 8 vakare 

X-Spinduliai. Phone Armitage 2010 
Rezidencijos tel. Albany 8710

Telephone Drover 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka
re. Nedaliomis pagal sutarimo.

3261 So. Halsted St., Chicago, III.

Gausi 70 Ir 80 
už padėtus pinigus, jeigu pirksi musų 
rekomenduojamus, užtikrintus 

Pirmo Morgečio 
Aukso Bondsus

Procentai išmokami du kartu į metus 
bite vienoj banko j.
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti 
ir kngtais išmokėjimais

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apie Įvairių 
komy. Šerus. 

Kreipkitės j lietuvių ištaigą.
PeopIesJnvcstment Co.
220 S. State st. Rooin 1422 

Tel. Harrison 2024 Chicago, III.
Kasdien ir nedaliomis nuo 12 iki 3 

po piet.

du ir daugiau išplaukimų kas savaiti 
tiesioginiais laivais į ir iš ANTVVER- 
PO, HARVE ir ANGLIJOS, turi 
trumpus ryšius su KAUNU ir kitais 
LIETUVOS MIESTAIS.

Keliauninkams po 2, 4 ir G loveles 
kambaryj.

Atsikvieskit savo gimines bei drau
gus musų dideliais, greitais laivais.

Atsišaukite prie artimiausio laiva
korčių agento, arba

THE CANADIAN PACIFIC
OCEAN SERVICES, LIMITED.
40 N. Dearborn St., Chicago, III.
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VISI LIETU VIAI
Privalo žinoti, kad parankiausia, tvirčiausia ir geriausia 

vieta laikymui pinigų yra
UNIVERSAL STATE BANKAS.

Turtas Apie

DOLERIŲ
ČIONAIS VISŲ PINIGAI RANDAS^AUGIOJF^IbrrOJE^ESTA I 
SAUGUMĄ UŽTIKRINA SUV. VAL. VALDŽIA, KURI SAVO PINI

GUS iaAIKO ŠIAME BANKE.
PINIGUS IŠMOKAME ANT KIEKVIENO PAREIKALAVIMO. !

PINIGUS Į LIETUVA 
ir kitur geriausia ir greičiausia pasiunčia I

UNIVERSAL STATE BANK II
Pasinaudokit proga kolei žemas kursas. j l

Iš kitų miestų siunskite mums doleriais, o mes išsiunsimo Lietuvon Į | 
auksinais pagal kurso su pilna garantija. j i

LAIVAKORTES parduodame ant visų linijų j Lietuvą ir iš Lietuvos. ' 
PASPORTUS parupinam greičiausiai.

MUSŲ REAL ĖST ATE DEPARTAMENTAS
visados ir kiekvienam teisingai patamauia pirkimo ir j

pardavime namų ir kituose reikaluose. | l
KVIEČIAME VISUS SUSIPAŽINTI SU ŠIA 11 

DIDŽIAUSIA ĮSTAIGA.
BANKO VALANDOS: ' į

Kasdieną nuo 9 v. išryto iki 4 po pietų ir vakarais: Utaminkais 
nuo 6 iki 8:30. Subatomis visą dieną iki 8:30 vakare.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St., ' . Chicago, III. į)

_______________________________________________________________

TUOS AMERIKOS LINU
ROADW:W NEW YORK N.Y.

Tiesi kelioni be persždimo ii New Yorko per Libavą 
arba Hambarg—Eitkūnai

Į LIETUVĄ
Laivai išplauks kas 14 d. Dideli dviejų šriubų pašto laivai išplauks

“ESTONIA” .. GEG. 4 I
“POLONIA” ........... GEG.18 j

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas

K. W. KEMPF, Gen. Westem Pass. Agent, 120 N. La Šalie St 
CHICAGO, ILL.

“LITHUANIA” ..... BIRŽ. 1
“ESTONIA” ......... BIRŽ. 22

AMERICAN LINE
TIESIOGINIS PATARNAVIMAS, NEW YORK — HAMBITRG.

Pagabiausia kelionė rusams ir lietuviams. Dideli moderniški dubel- 
tavais šriubais garlaivis. MANCHURIA išplaukia Birželio 2, d. 1921. 
MONGOLIA išplaukia Balandžio 28. M1NNEKAHDA (naujas) iš
plaukia Geg. 21. Tiktai 3čia klesa.

Trečia klesa, New York iki Liepojaus _______  $132.00
Trečia klesa, New York iki Eydtkunų ___ ____ $130.00

Trečios klesos keleiviams suteikiamas valgis po priežiūrą dide
liam valgomajam kambaryj. Uždaryti kambariai pateikiama mote
rims ir kūdikiams. .

Atsišaukite i kompanijos ofisą 14 N. Dearborn St., arba pa* vie
tini agentą. ' •

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavot'
Tel. 48—A. Juodvalkiutė

1286-r-K. Siliunas
1352—M. Dantienė
1120—M. Bukauskiene
1447—L. Rekašius
1500—J. Pūkis
1510—O. Akučkienė
1526—Kun. I. Labanauckas
1529—M. Plesnevičia
1534—J. šemeškevičius

Tanulaitis 
Baniunienė 
Delikas

Skaitytoju Balsai ..
Į<M išreikštas šiame skyriuj* 
nuomones Redakcija neatsako.}

ŽINGEIDUS KLAUSIMAS.
Ar davė lietuviai kų nors 

Amerikos civilizacijai? Pra
dėjo jie čion vykti apie 50 me
tų atgal ir šiandie jų esama 
apie pusė milijono; tai yra pu
sė nuošimčio visos šalies gy
ventojų. Bet, ar yra jie davę 
nors pusę nuošimčio indėlio 
prie to, kų mes vadiname 
“amerikonas” arba Amerika? 
Tai yra žingeidus klausimas, 
kuris musų spaudos 
niekados keltas.

Imkime vengrus.

dar nėra

•Jie davė 
goulash,” 

ki- 
chop sucy”, škotai ir

ir poli- 
“frank- 
Ir taip 

visa li

ftą lai pa tiekė “spaghetti 
nai 
airiai daugelį giesmių 
tikierių tipų, vokiečiai 
flirtų ir sauerkraut*. 
toliau. Galima butų
tanija prirokuoti ir matyti kaip 
viena ar kita tauta indėjo ką 
nors tokio, kas priklauso prie 
amerikiečių gyvenimo aplinky
bių ir sudaro jų kultūrą, civi-

Ar yra lietuviai ką nors to
kio suteikę/ 50 metų suvir- 
šum begyvendami šioje šaly
je? Jie kasė anglis, prakaita
vo liejyklose, dirbo ant ūkių, 
valdė saliunus... Bet ar jie 
sekė tik jau pramintus takus, 
ar davė ką nors savo?

Tokio klausinio pastatymas 
ir pagviIdenimas parodytų, ar 
mes turime savyje kūrybos jė
gų, kad svetimoje šalyj pa
darius kokios nors, nors ma
žiausios, įtakos į jos gyve
nimą. Aš asmeniškai, nema
tau ir nejuntu nieko) ką lie
tuviai butų suteikę Amerikai, 
apart fizines kimo jėgos, dir
bant tai sunkesnius tai lengves
nius fabrikų darbus. Bet Ame
rika plati, ir, ypač Penpsylva- j 
n i joj e, randasi jeveik grynai 

ių. Gal juose 
yra kas nors tokio, kas kįlo 
iš lietuvių ir įėją į amerikonų 
gyvenimą?

Pagvildenkime, ar mes su 
nauda čia gyvenome, ar tik dir
bome kaip darbo mulai ir lei
dome savo sveikatą, arba kro
vėme turtus, neduodami patys 
nieko, kas priklausytų dvasios, 
kultūros dalykams?

— Šarūnas.

Tveriasi Nauja Puikiausia 
Lietuviška Kolonija

' Įsigyk čionais savo nuosavybę, Chicagos priemiestyj. Dai
liausia, augščiausia apiclinkė vakarinėj dalyj Chicagos.

Tuos lotus ir mažas 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 ukes išrodo taip pat, kaip 
musų Lietuva: apiclinkes yra labai puikios, apaugusios gražiais medžiais; žemė 
yra 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 Įiirksi nuo musų irgi busi užganėdintas.

/

Pirkite sau mažą ukę arba didelį namui Jotą, mes tamstai pAgclbėsime pasi- 
budavoti irt mus ir duosime ant lengvo išmokėjimo.

Tamstos pinigai įdėti j nuosavybę, veda tamstų prie kiltesnio gyvenimo ir ap
saugos tamsta nuo išnaudojimo ir jus liekate savininku savo nuosavybės. O jei 

, jus mokate kitam rendų, tai jus niekados nepatapsite savininku, ir jeigu jus pluk
site, busite užganėdintas. Jeigu pirksi te dabar, tai tamstos daugiau laimėsite, nes 
daug žmogui yra progų užsidėti visokių biznių. Katras pirks pirmutinis, laimes

Iransportacija, kokia tik randasi apie Chicagą. Vienas didžiausias 
iš Chicagos į vakarus tiesiog pro musų propertę. Taipgi turime 

Burlingtono geležinkelio; eina 60 traukinių į dienų, kaina

Geriausia 
bulvaras eina 
geriausia transportąciją 
tik 12 centų atvažiuoti iki vidurmiesčio Chicagos. Ant traukinio žmogus trigubai 
gauni geresnį patarnavimą kaip ant gatvekario. 1

Mes turime pirkę 1,000 akrų ūkio žemes ant Burlinglont) linijos — geriausios 
ir derlingiausios žemės, kokios tik randasi vakarų Chicagos apiclinkėje. Mes turim 
pardavimui į 
kėjimo.

Pribukite 
į ten ir atgal
su raudonais ženklais, 
traukiniai išeina iš Chicagos į Westmont,Illinois.

Nedėlioj, Balandžio I24tą. Ganai ir 16th Street 
z 9:53 iš ryto 

" 10:39 iŠ ryto
✓ 11:3^ iš ryto

1:46 po pietų
2:26 po pietų.

PAUL P. BAUBLY
1404 W. 18th St.

trumpą laikę; parduodam labai pigiai ir duodam ant lengvo išmo-

nedėlioj, balandžio 24-tą apžiūrėti musų puikios apielinkės. Gaukite 
(round trip) tikietus DOVANAI sau ir šeimynai nuo musų pardavėjų 

Tamstos juos rasite ant Ganai ir 16 gatvės stoties. Minėti

Schiff^DStateBank
728 W. 12th St., 

Arti Halsted St. 

Parankiausia

BANKAS CHICAGOJ
Atdara dienomis iki 6 v. v. 
Sub. ir Utarninke iki 8 vai.

Nedėlioj iki 12:30 pietų.
Pasidėk savo pinigus šin

TVIRTAN VALSTIJININ 
BANKAN

3% mokame už padėtus 
pinigus

Perviršis virš
$5,000,000.00

Schiff“°StateBank
’ 728 W. 12th St.,

Arti Halsted SU

ESAME VIRŠININKAI 
UŽLAIKYTOJAI

Džiovintų

Juody Vynuogių
(Grapes)

Slyvų nuo 30 iki 100 
Taipgi be sėklų razinkų 

(Šaitanas)

Karus lotais ar mažiau
Telefonuok ar rašyk

1 klausdamas kainų

F. E. NELUS &, CO., 
111 W. South Water St., 

Chicago.

Otto Annoreno

1612—K. Juškevičius
1646— M. Bačauskis
1647— M. Bačauskis 
1658—M. Bačauskis 
1786—A. S. Savickas 
2152—K. Nastaras 
2681—J. Nekis
3539—V. Martinaitienė 
3937—A. Viliu?
3996—V. Kuprius 
4432—J. Bičius 
4662—S. Janušonis 
4870—T. Pinas
4992—U. Tamošiuniukė 
5119—J. Andrijaitis 
5150—I). Aimustienė 
5348—S. Savickis 
5525—J. Šimkus 
5613—K. Noreika 
5728—S. Brazas
5880—J. Norkevičia 
5861—M. Tapgon 
5868—V. Paulauskis 
5926—L. Janušiene 
5938—F. Vitkauskienė 
5943—D. Bubelienė 
5984—A. Mileikis 
6082—O. Siratavičienė 
6143—P. Knigevičienė

6145—S. 
6203—0.
6215— A.
6216— II. Karčauskienė
6254—K. Ragauskas 
6274—P. Ūsienė 
6276—B. Pabijonavičia 
6297—B. Žukauskienė 
6319—E. Andriušiunaitė 
6340—A. Duoba 
6357—J. Musteika 
6360—J. Taurilienė 
6363—J. Bulkevičius 
6372—M. Tiškevičienė 
6378—J. Merkis 
6386—M. Leita 
6390—A. Smaižis 
6408—J. Šimkui 
6415—V. Verbylas 
6423—E. Vaišvilienė 
6426—K. Jagminas 
6428—O. Ažusienė 
6434—K. Gaušas 
6446—J. Javgel
6466— A. Gricius
6467— B. žilvitaitė
6468— J. Jasiunas
6483— J. Tumelis
6484— T. Zlobienė .

1 6485—J. Žlibas , 
6492—B. Mikulskis 
6503—G. A. Bardziuška 
6514—M. Meliškienė 
6518—J. Daržininkas 
6523—P. Jenčius 
6526—J uškevičius
6533— P. Butkus
6534— M. Simonaitis
6535— S. J. Janeliunas 
6541—E. Laipaitė 
6876—M. Butka

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

IMKITE NUO JŲ.
Kelios savaitės atgal ga

vome sekantį laiškų iš Fran
klin Mine, Mich.: “širdingai 
dėkoju už jūsų gyduoles. 
Per daugelį metų sirgau ir 
jau buvou nustojęs vilties at
gauti savo sveikatų. Tečiau 
kai tik pradėjau vartoti Tri 
nerio Kartųjį Vynų, tuojaus 
pajutau, kad šita gyduolė 
yra kaip kartas man pagel- 
linga ir dabar esu visiškai 
sveikas. Ir mano žmona, 
kurių kankino reumatizmas 
oer 10 metų, taipgi atsikra
tė tų kankynių išnaudojus 
tiktai pustrečios bonkos Tri- 
nerio Linimento. Todėl, re
komenduoju Trinerio gy
duoles kiekvienam. Jūsų 
Philip Copp.” Štai jums 
faktai — jei reikalinga pati
kėtinų gyduolių imkite pata
rimų šitų dviejų ligonių, ku
rie dabar yra geriausioj 
sveikatoj ir karštai pataria 
jums tų kas jiems taip ste
bėtinai pagelbėjo. Trinerio 
Kartusis Vynas neturi sau 
ygaus vaisto vidurių suiri

mo atsitikime, kaip blogas 
apetitas, vidurių užkietėji
mas, galvos skaudėjimas, 
abelnas silpnumas ir tt. ir 
Trinerio Linimentas yra pui 
tia gyduole nuo reumatiz
mo, neuralgijos, strėnų skau 
dėjimo, nikstelejimų, ištini
mų ir tt. Tečiaus reikalau
kite pas savo aptiekorių ar 
vaistų pardavėjų tiktai Tri
nerio gyduolių ir nepriimki
te jokių pamėgdžiojimų. Jo- 
seph Triner Company, 1333- 
45 S. Ashland Avė., Chica
go, UI. 1

KUPONAS
Jeigu Tamsta negali atvykti apžiūrėti nuosavybes Nedėlioj, išpildyk šį kuponą, o mes pasiu

sime Tamstai pilnas informacijas ir tikietus važiavimui dovanai.
PAUL P. BAUBLY, 1404 W. 18th Street

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

VARDAS ir PAVARDĖ

AKIŲ ŽINOVAS
Atitaiso žvairas akis 
vienu atsilankymu, be 
jokios chloroformos. Su 
virš 800 išgydymų už
rašuose. Ateik ir leisk 
apžiūrėti diplomuotam 
ir registruotam gydy
tojui ir chirurgui, kuris 
.specialiai išstudijavo 
galvą. Ypatingai gydo

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės Ligas.ADRESAS

Antras Excursinas ši Metą
I DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŲ KOLONIJĄ WISCON- 
SINE ĮVYKS 26 d. BALANDŽIO (APRIL), 1921

Reikia pribūti į musų ofisų 4 vai. po piet.
Ar nori turėti nuolatinį ir gerai apmokamų dar

bų? 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 t.c 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 narnai^ dalinama valgis alkaniems 
per įvairias labdarybės įstaigas, kas ant ukiu yra la
bai retas atsitikimas. Tad, jeigu da liko kiek iš pir
miau sutapintų pinigų, pirk sau šmotų žemės, kurių 
bedirbdamas liksi nepriklausomu ir užganėdintu sa
vo gyvenimu žmogumi. Mes da turime puikios že
mės pagarsėjusioj derlingumu Oneida County, Wis., 
kur galite pasirinkti pagal išgalį. Ten viskas uždera 
kų pasėji ar pasodini. Pasinaudok šiuomi EXCUR- 
SINU, važiuok apžiūrėti tos žemės. Neatidėliok, 
ateik šiandien pasiteirauti ir važiuok su kitais.

LIBERTY LAN D & INVESTMENT CO.
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel.: Boulevard 6775

PRANEŠIMAS
Siunčiame pinigus Lie

tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.

Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius.

■ Parduodame namus, sko- ■
B liname pinigus. > E

' Evaldas & Pupauskas, ■
■ 840 W. 33rd St., J 
! Yards 2790 J 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbk/T Ausi

Silpnos.......Akjs
Skaudamos Akp 
Raudonos .. Ak p 
Žvairos ..... Akį:

Kurčios .... Ausis
Tekančios Ausis
Ūžiančios
Užkinvštos Austa

R. URBONAS, 
LIETUVYS FOTOGRAFAS 

1721 W. 47th St., Chicago, III.
Phone Drover 3473

Skaudama Nosis 
Bėganti .... Nosis 
Kreiva ..... Nosis
Užkimšta Nosis

Skaudama Gerklė 
Silpna .... Gerkle 
Kataruota Gerklė 
Papūtus .. Gerklė

Franklin O. Carter M. D.
120 S. State St. Chicago, III.

Valandos: nuo 9, iki 7. 
Nedėldieniais nuo 10 iki 12

Tel. Cicero 5968 B
DR. A. P. GURSKIS

Lietuvis Dentistas
4847 W. 14 St. kampas 49 Avė. i 

CICERO, ILL.
v Valandos nuo 9 ryto iki 9 vak, B 
išskiriant nedėlios ir seredas.



NAVJDSNVS, Chicago, ffl.
ji ui'g-iiaa

Subata, Balandžio 23, 1921

H. LEIBŪW1TZ
JŪSŲ BUVĘS SENAS

PRIETELIUS
PATARĖJAS 

Dabar yra naujame biz
nyje visokios rųšies

INSURANCE-
APDRAUDA

Valandos nuo 10 ryto 
iki 8 vai. vak. kasdien.

3824 West 12th St.
Chicago, III.

j CHICAGOS
:: ŽINIOS::

i Aa Aa AaAa VĮ flkdb

Apie Gromulavimo
Ne tas ką valgote arba kaip daug suvalgote, 
bet maistas atsakančiai sugromulotas ir su- 
panašdintas, duoda stiprumą ir gyvingumą 
visam kunuį. Normaliskas maistinimas re- 
mase ant giaro gromulavimo o tas vėl re- 
mase ant normalisko veikimo vidurių ir gro
mulavimo organų.

Severa’s 
Esorka

SKAITYKIT SU DIDELE ATYDA
Naujausių laikų psychologija tvirtina, kad labai tankiai atsitinka 

kirmėlėmis užsikrėtimas, kurios pas žmogų- randasi ir vadinamos Pip, 
galvijinės ir kiaulinės; apvalainos, o kartais ilgosios šniūrinės ir tūk
stančius atsitikimų galima prirodyti pamušusiais nuo jų. Tankiau
sia mirti patinku iš priežasties neatbojimo ant tų kirminų. Todėl, 
kaip tik pajusit, kad turite kuriuos nors kirminus, pradžioje žingsniai 
turi būt be atidėliojimo paskubinti.

KAIP JŪSŲ AKIS
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs aša
roja, .raidės susibėga kuomet skai
tai, pailsta akis 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 PLATT’S Aptiekos 

Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 dien.

RENGIASI PRIE DEMON
STRACIJOS.

Tikimasi, kad demonstracijoj • 
dalyvaus apie 100,000 žmonip.' 

Ir Chicago^socialistai ir ki
los darbininkų organizacijos, 

skubotai rengiasi prie geguži-į 
nes demonstracijos. I

Kadangi Gegužes pirma šie-( 
mot pripuola nedėldicny, tai 
tikimasi, jogei demonstracijoj 
dalyvaus apie koks šimtas tūk
stančių žmonių.

Demonstracija, kaip jau kar
tų buvo minėta, prasidės ly
giai kaip 1 vai. po pietų. De
monstracija prasidės nuo 12 ir 
Blue Island gatvių. Iš čia de
monstrantai patrauks paežerio 
linkui — į didelę Coliseum 
svetainę. Svetainėj programas 
prasidės kaip 2:30 vai. po pie-

Aiškiausiu ženklu augščiau minėtų kirminų yra, jei jie randasi 
pas jus, galima patirti nors ir nevisada, sekančiu budu: užeinamieji 
symptomai kaipo, stoka apetito, kartais persivalgymas, apsivėlęs lie
žuvis, karštis, vidurių skausmas, pilvo ir Žanui skausmas, ir tankiai 
tas atsiliepa ant plučių; noses niežėjimas, išpūtimas, netvirtumas, 
skausmas strėnose, pajuodavę paakiai, nustosimas kraujo arba ma- 
žakraujistė, tankus galvos skaudėjimas, nemiegojimas, slobimas, ap
alpimas ant syk ir tam panašus ženklai apsireiškia. Tas yra ženklu, 
kad tūkstančiai jų randsi išeinamą) am kanale. Visi tie symptomai 
pašalinami visai j trumpą laiką. Daugelis vyrų, moterių ir kūdikių 
gydosi be vilties visai kitas ligas, kuomet didžiausia priežasčių yra 
tie kirminai. Jei manai, kad kenti nuo tų kirminų, ateik pas mane, 
o aš pagydysiu į kelias valandas, ką gali patvirtint šimtai mano pa- 
ciantų, kuriuos pagydžiau. Pilnas gydymas kainuoja .$15.00.

DR. DICKSON,
' 1645 West 47th St.

Tarpe Paulina ir Marshfield.
Ofiso valandos: nuo 10 vai. ryto, iki 8 vai. vakare; nedėliojo 

nuo 10 iki 12.

DR. M. HERZMAN 1
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

J Dienomis: Canal 
Telephonai:-/ 3110 arba 357 

j Naktimis: Drexel 
I - Drover 4136 

GYVENIMAS: 34>2 S. Halsted St. 
VAL.: 9—10 ryto nl 8—9 vai. vak. | 
——«— ______________ /

supajiašdinimu ir

ESORKA

w. r.’iium c».

tų. Bus prakalbų, dainų ir tt. 
Be kitų kalbėtojų bus ir pas
kubusios knygos “Karas — Ko 
Delei?” autorius, George R. 
Kirkpatrick.

Demonstracijoj dalyvauja ir 
LSS. VIII Rajonas.

(pirmiau vadinama Severo Stomach Bitters) 
jeigu imta pagal įsakymus, ne tik duosgiarą 
sveiką apetitą bet daug pagelbės gromula- 
vimo organams jųjų darbie gromuiavimu ir 
per tai nukreips kankimus po valgiu;. Per daug įlgu metu tas
geras vaistas darodi ape savą vertį atsitikimuose dyspepsijos, 
negromulavimo, užsikimšimo virduriu ir ypatyngai yra reko- 
mendotas nusilpnejusems ir sveikyn einat ypatoms. Dvi mie- 
ras: 75 centai ir $1.50. Pardavinėtas Aptiekose ar rašyk įki

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, Iowa
AaAa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa

Sveikatai ir Linksmumui
Gerk

South Side Beverage Co’s.
“MALT TONIC”

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

Pardavoja,
FREDERICK BROS., 

3700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “Ambrosia” ir “Extra Pale” Brands.

Ruffles galim* gauti visose aptiekose po 65o. bonkp, arba tiesiog 
iŠ išdirbėju per paftty už 75o. bonkp.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. & 35th SU Brooklyn. N. Y.

NAUDOKITE RttffleS 
Ar Jums Galvos Oo^*Nieiti? 
NAUDOKITE Pllfflei 
Ar Plaukai Slenka?
NAUDOKITE
Jut Norite Apsautfolr Juo*?;,
NAUDOKITE

NAUDOKITE J^uffleS
Užlaikymui gahno* odo» tveiluu u* Ivanai

NAUDOKITE

Ištikimas Gydymas
Pasitarimas rūpestingai slaptas

DR. B. M. ROSS 
Specialistas

Vyrai, kurie serga chroniškomis ligomis, kraujo 
užnuodijimu, inkstų, pūslės šlapimo ir visokiomis 
privatinėmis ligomis.

35 So. Dearbom St., kampas Monroe St.
Crilly Building — ruimas 506. Imkite elevatorių 

iki 5-tų lubų., Chicago, III.
DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI PRAKTIŠKO PATYRIMO.

VALANDOS kasdien nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po piet. Utaminkais ir Ketvergais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

Sveikam Kūne Stipri Dvasiai
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nuo kaspininės kirmėlės, kurie 
buvo nebetekę vilties pasveikti

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 
turi viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
nuo kitokios ligos; deltogi ir neišsi
gydo.

Kirmėlės ženklai
tmonės serganti taja biauria liga pa

prastai skundžiasi dideliu pilvo skaudė
jimu; jiems rodos, tartum kas i gerklę 
kįla, vemt verčia, valgyt neturi noro, 
galva skauda, viduriai sukietėję, ausy
se ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON 
1645 West 47th Street

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 diena.

Statytojų algos turinčios būti 
numažintos.

Chicagos namų statymas gal 
būt sustos balandžio 30 d., jei
gu .statytojai nepristos prie 
žemesnių algų. Toksai žings
nis tapo nuspręstas dviejų di
desniųjų kon t rak torių organi- 
zuoČių, Building Construction 
Kmployer’s Association ir Asso
ciated Builder. Kalbamų orga- 
nizuočių ketverge laikytam su
sirinkime tapo perleista rezo
liucija, kuri liepianti kon trak
torius mesti savo darbų balan
džio 31 d. ir laukti, kol darbi
ninkai sutiks jų užsispyrimui.

Tikiniųsi, kad tas svarbus 
klausimas bus išspręstas arbit- 
racijos keliu. 'Pečiau ir čia ma
žai vilties, kuomet samdytojai 
reiškia, kad buk jiems ^nega
limas daiktas mokėti augštes- 
nes algas per $1 mechanikams, 
kurie dabar gauna $1.25, o 
paprastiems darbininkams 70 
centų, dolerio vietoj. Darbi
ninkų atstovai gi reiškia, jog 
jie negali pristoti prie samdy
tojų noro, nes statytojų unijos 
yra nubalsavusios laikytis šė
mųjų algų, — mechanikams 
$1.25, o šiaip darbininkams $1.

Tuo budu pirmi arbitracijos 
bandymai liko neprieinami^ bet 
visgi darbininkų vadai vyliasi, 
kad ligi galui šios savaitės da
lykas tusius išspręstas ir su
sitaikyta. Kontraktoriai sako, 
kad buk jie esu priversti nu
mažinti savo darbininkų algas, 
nes esu bankos atsisakančios 
skolinti jiems pinigų namų 
statymui, kol darbininkų al
gos nebusiančios numažintos.

Nebebusiu suodžių prie 
Chicagos ežero.

Traukinių dūmai, kurie per 
keturiasdešimts metų trauikė 

gražių vietų — Michigan bul- 
vardų, dabar busiu dalinai ar 
gal ir visai pašalinti. Tų žings-

(Tąsa ant 7 pusi.)

r/- --------------------- ------- ----------- -------------------- -------------------------------------—

Išbandome
Akis •

Jei skaitymas ir tolymesnis matymas apsunkinti — turite akis 
tuoj egzaminuoti, gal reikalinga teisingai akinius pritaikint, kad pa- 
siliuosavus nuo nesmagumų.

E. J. SCHWARTZ, O. I).
Gerai žinomas optometristas ir optikas bus musų krautuvėj 

kiekvieną panedėlyj, nuo 10:00 ryto iki 5:30 vak. Kitomis dienomis
bei vakarais tik pagal sutarimą. /

Moteriški tikro deimanto žiedai, 14k. čysto aukso, ‘ 
specialiai .............................................  ......... $25.00

Moteriški tikro balto saphire žiedai, 14k. čysto
aukso, specialiai .........................A........................  $5.95

Vaikams laikrodėliai, vienam’ metui gvarantuo-
ti ..........................................................     $1.50

26 šmotai Rogers įžymus sidabriniai indai; po 6 
peilius, šakutes ir stalinius šaukštus, puikiomis me
dinėmis rankenėlėmis, specialiai ....................... $13.95

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

valandos ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drevei 2880<-------------------------------------

DR. VAITUSH, O. D. 
ę^jSN lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio .akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisa 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daroma su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Na* 
deldieniais nuo 10 ryto iki 1 po piet.

Ofisas 1553 W. 47 Ih S t., kampas 
Ashland Avė. Tel. Drover 9660

Expertas, laikrodžių, laikrodėlių, auksybes ir optiškų pataisymų.

S. BATKOVVSKY, 
Senas ir patikėtinas auksorius.

Tel.: Yards 4487, 3635 So. Halsted St.

Farmos! Parmos!! 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., Indiaija Harbor, Ind.

<____________________________________________________________ ___ /

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 ;

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

CHICAGO, ILL.

■ ■ 11

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicagc^ III.

Tel. Moaro* 2804

SpedaliBBėi Moterį Ilgo* Ir Chirurgija 
«« MILVADKKS AVU. DMICAOO.

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

Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda- , ____
vimas fonografų, lovų, parlor rakandų, divonų ir 
pečių, — kaip nauji.

WESTERN FURNITURE STORAGE CO.
2810 W. Harrison St., Chicago, III.

Mes turime parduoti už ne už mokėjimą rendos palaikymui dvi
dešimts augštos rųšies Victoroh; (kalbančių mašinų) už kurią 
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosime veltui 
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir 
užtikrintos ant dešimtis metų. Reikia jas pamatyt, kad apkaina- 
vus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame 
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 aug
štos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turimo 
parduoti dešimt; augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir 
karpetų. šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbimo. 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 pasiunčiama C. O. D. ir 
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti aplaikęs siuntinį.

Liberty Bondsai priimami. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Savaitdieniais iki 4 vai. po pietų.

■ DR. G. M. GLASER J
Praktikuoja 30 metai

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

Chicago, Illinois. gg
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:

g Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 D 
I vakare. Nedėliomis nuo 9—2 ■
■ po piet. ■
■ Telephone Yards 687 ■

Or. W. Yuszkiewicz
GYDAU visokias ligas vyrų ir mo

terų; galvos, akių nerviškumą, nusil
pimą, narių silpnumą, reumatizmą, 
paralyžių ir kitas visokias vidurių li
gas. Kaipo lietuvis savo tautiečiams 
patarnauju kuoteisingiausia. Visas li
gas gydau gamtiškais budais.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietų.
1407 Milvvaukee Avė., Chicago, III.

Phone: Humboldt 5849

>■— ......  1 ... M
Dr. R. Wagner

Mano specialis gydymas yra 
Chroniškų, nerviškų ir moterų ligų 
Nuo 9 r. iki 2 p. p. ir nuo 7 iki 9 v. 
1600 W. 63 St. kampas Ashlaad Av.

Phone: Prospect 2704 
\_

-------------------------------——jjj1. i j > 
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. 
----- -- --------------- ---------------

«

Tel. Austin 737
DR. MARY A 

DOVVIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

vė) tęs savo praktikavimą po No. 
5208 W. Harrison St.

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

b'l ...... . U I.
- ----------------------------------------------------------------------------------------------

Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v. 
Tel. Oak Park 8423

Res. 615 So. Humpherey Avė., 
DR. ABIGA1L TRAXLER

Physician and Surgeon 
Specialistė moterį; ir vaikų ligų. 

1669 Blue Island Avė., 
Kampas 18-tos CHICAGO.

k_________ _ ___________ _______

Telephone Yards 5834

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

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St„ Chicago, III. 
kampus 18th St.

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

Telefonas Pullman 856
DR. P. P. ZALLYS

Lietuvys Dentistas
10801 So. Michigan A v., Roscland.

Valandos: 9 ryto iki 12 dieną 
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.

<------- -------- -........... ........ ...../
fr- ~ ■~'-r ' ------—----------

Ofiso Tel. McKinley 76
DR. I. II. GINDICH

DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame 

Kalbame visas Europiškas kalbas. 
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

Arti 38th Street.ii---------------- -------------------- j

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas

1637 W. 51 st. kamp. Marshfield ar.
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

Chroniškos Ligos 
Tikra Diognoza

Kraujo ištyrimas
Elektros Instrumentai

J. VAN PAING M. D. Į 
| 2221 So. Kedzie Avė* I 
8 Vai. 1—2; 7—9 po piet. Į

! Reumatizmas Sausgele:
Nesikankykite savęs skaus- j 

H mais, Reumatizmu, Sausgele,
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu j
■ — raumenų sukimu; nes skau- (
■ dėjimai naikina kūno gyvybę į
■ ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- R
■ stis lengvai prašalina viršmi- ■
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- ■ 

gybė žmonių jiunčia padėka- ■
“ vonės pasveikę. Prekė 50c per ■ 
“J pačtą 55c arba dvi už $1.05. ■

Knyga ^.‘ŠALTINIS SVEI- ■ 
B KATOS”, augalais gydyties, 1 
H kaina 50 centų.

« Justin Kulis S
■ 3259 So. Halsted St. Chicago, III. "
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

PIRTIS.
Turkiška elektrikinč maudynė
Kotelis su 100 kambarių

Lankant musų pirtį, galima apsi- 
saugot nuo sekančių ligų: Reumatiz
mo, violetiniai spinduliai, nerviškumo, 
šalčio, strėnų dieglio, paralyžiaus, 
inkstų ir kitokių elektra gydymų.

Naujausiais musų įtaisymais, gva
rantuojame geriausią gydymą.

Moterų dienos tik Utarninkaia 
dieną ir naktį.

Dienos dėl vyrų — atdara kiekvie
ną dieną ir vakarą išimant Utarnin- 
kus nuo 9:30 ryto iki 7:30 vakaro.

A. F. CZESNA,
1657 West 45-ta gatvė, Chicago, III.

Telef. Boulevard 4552

Pasidaryk sau vyn| 
Vynuogės, Vynuogės

Vynuogės*
Džiovintų juodų ir baltų 

vynui vynuogių. Parduo
dame po kiek tik kas nori, 
už prieinamų kainų.

COYNE BROS.,
119 W. S. Water St

Chicago, UI



SubaEa, balandžio 23, 1921

(Tąsa nuo 6-to puslp.)

nį padare J. M. Chirk, kad 
pa gražinus miestą. Jo pastan
gomis Illinois Central geležin
kelio valdininkai sutiko, kad 
garvežiai, kurie vaikšto palei 
ežerų, vartotų nusmilkstančias 
anglis.

Išvogė.
Praeitų scredą apie 3-čią va

landų po pietų, j vienos šeimy
nos namus, 3325 Enietald 
Avė., įlindo plėšikas ir išnešė 
moteriai $10.00 su krepšiu.

Moterys pasisaugokite; ne
laikykite durų nerakintų.

\ —Atomas.

Nebusią pasipinigavimo ant 
alaus.

Tolesniu) nebebusią inisipdr 
nigaviino ant alaus, jeigu pe
reis teisė, kati daktarai gali 
išetuoti* leidi m irs savo pacijen- 
tams alų naudoti. Taip išreiškė 
Chicagos bravūrai praeitų ket
vergę. Nes tŲoine^ pre-prohi-Į 
bicijos alaus kaina bus 15 cen
tų už bonką ir tai senoviško 
alaus — “smarkaus.” Bravari- 
ninkas A n ton I^aadt roknoja, 
kad biednos pabėgusios šeimy
nos reikalauja alaus taip jau. 
kaip ir pinigučiai, tatai alus 
turi būti prieinamas ir josioms.

Automobilį sudaužė, bet va
žiuotojus nesužeidė.

Miss Lillian Markinau ir Pat 
Unde automobiliu važiavo 
skersai Burlington bėgos ket 
verge, kuomet užbėgo trauki
nys jų atitomobilį. Automobi
lis tapo sudaužytas, tečiau ke
liauninkai išliko sveiki.

f

Nusižudė.
Josepli Zįnunerman, verteiva 

iš Springfj/ld, III., pabaigė sa
vo gyvenimų Sherman hotely 
ketvergh naktį, nusišaudamas 
į galvų. Jis buvo pasiturintis 
žmogus ir prie jo rasta 119 
(Jol. pinigais, laikrodėlis ir re
težėlis. *

Ugnimi grąsina.
Keturi baltveidžiai nuomi

ninkai, kurie gyvena 1926 In
diana avė. name, ketverge ap- 
laikė vienokius laiškus, kuriuo
se sakoma, kad nuomininkai1 
išsikraustytų pirm gegužės pir
mos, kuomet tas namas bu
siąs sudegintas. Kalbama namų 
senai nupirko jiioctveitlis, koris 
ir pats vienas lubas užima.

JUS NEGALIT PRALENKT MUSŲ KAINŲ. 
Geras automobilius už tikrą bargeną. 

1921 Chevrolet Modelio 490 už ..............................
“* • 1919 Grant Six

Naujai malevotas, naujas viršus 
Cord tajeriai už.................................................

Ir daugelis kitų už labai žemų kainų.
GRABAM MOTOR CO., 

2429 Michigan Avė. »
7 et.* Calumet 106. Atdara vakarais ir nedaliomis.

$550

.. $700

, Išsiunčiame lietuvius pulkais į tėvynę 
— parūpiname pasportus.

I J. • J

Pinigus siučiame Lietuvon paštu ir tele
gramų.

INDEPENDENCE STATE BANK
Member Federal Reserve System.

3157-59-61 W. Roosevelt Rd.
Kampas Kedzie Avė.

, SIUNTIMAS 
LIETUVON

•I

■i

Nėra Ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau siųstų pinigus 
ir fcur greičiau pinigai butų išmokami Lietuvoj, negu 
pas mus. Milionai auksinų siunčiama į visas dalis Lie

tuvos TELEGRAFIŠKAI ir paprastai.

PARDUODAME PIGIAUSIAI LAIVAKORTES

j Lietuvą ir iš Lietuvos. PASPORTUS gauname už dyką, 

įrašykite ar ateikite ant šio adreso:

' ta* .

LITHUANIAN

v Užsimušė.
Ketvergo vakare prie Norlh 

Nvestern geležinkelio virto au
tomobilis Ir užmušė važiavo1 
Will Dosse ir antrus du sun
kiai sužeidė. To priežastis bu
vo traukinys.

Moterys apvogtos.
Mrs. Frauk J. O’Brien ir 

Mrs. Sainuel Sclnvcitzer nete
ko po špilkutę, kurių viena bu
vo $1,100 vertes, o antra 
$1,000.

Geary bus pakartas.
Gene Geary vyriausias teis

mas ketverge nuteisė pakarti 
birž. 17 d. Reiškia vyriausias 
teismas palaikė Codk apskri
ties teisėjų miosproraFĮ. Gene 
Geary bus pakartas už nužu
dymų Ilarry Becko, kuris tu
rėjo saliunų ant 1165 S. Hal- 
$tid gat.

Padarė testamentą dieną po 
mirties.

Kunigas L. I). Burbage, kurį 
juodveidis nužudė sausio 26 d., 
žmones tvirtina, kad buk jis 
sausio 27 d., 1921 m. užrašęs 
savo turtą norimoms ypatoms 
ir kalbėjęs, kad jis neduosiąs 
ramumo savo nužudytcyui. Tų 
liudijo daugelis liudytojų, te- 
čiaus kuomet jie išsireiškė, kad 
kunigas buk dar grųsinęs at
keršyti savo nužudylojui, tai 
teisėjas Charles \Varton pasa
kęs, kad tie liudytojai buvę 
patys save užsihipnotizavę.

Pašovė brolį.
Alex ir James Moulopulų če- 

verykų valymo vieton užėjo 
pakeleivingas nusivalyti čeve- 
rykus. Tuomet James ir Alex, 
broliai susiginčijo. Vienas sa
ko aš valysiu, antras — aš. Pa
galinus Alcx išsitraukė revol
verį ir pašovė į kojų James — 
savo broli. I

Pusė kvortos kraujo reikia.
Reikia pusė kvortos žmo

gaus kraujo, kad išgelbėjus 
Mrs. S^phie Mestling gyvastį. 
Jos brolis ir sesuo davė jai sa
vo kraujo, bet to jai dar ne
užtenka./

Duktė bėga nuo motinos.
Dešimt melų mergaitė, Vi- 

vian Zorgc, kurių nesenai mo
tina buvo pakorus ir raudonų
jų pipirų ant liežuvio užpylus, 
tapo sugrąžinta motinai. Bet 
motina jų pa rsi vedus ėmė

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

mušti, tuomet* ji pubėgo nuo 
motinos ir vakar dar raitos po
rcijos globoje. Policija rūpin
ais kų imdaryti su jos motina 
ir ta nelaiminga mergaite.

Banką apvogė.
Penki vagys ketverge užpuo

lė Schenbert & Amberg State 
Rankos du darbininku, kurie 
automobily vežė banko 25,(MM) 
(tol. Darbininkus vagys pris
pyrė sėsti vagių automobiliu, 
kuriuo jie juos išvežė iš mies
to ir pasieni išmetę juos nuva
žiavo *u $25,000.

T ai panos ne vieton verčiamos.
Dr. Ilerman N. Rundensen, 

sveikatos departamento epide- 
miologistas, ketverge pastebė
jo, kad daugelis verčia lupa- 
nas-išmatas prie ežero Keturio
liktos gat. Toks gi išmatų ver
timas reiškia laužymų sveika
tos departamento įsakymų. 
Tuomet daktaras vienam tokių 
pasakė, kad toje vietoje nega
limas daiktas versti išmatas ir 
liepė važiuoti sau, bet tasai 
vietoj važiuoti, pasiėmė iš ve
žimo kirvį ir artinos prie dak
taro. Tik pabugo, kada gydy
tojas parodė jam revolverį. 
Paskui daktaras pasakė gal 
būt, kad ir tei šimatų vertėjai 
užmušė ir sargų, kuris dubo
je, kad nebūtų išmatos ten 
verčiamos. Bundensen žiurė- 
siųs kad įstatymai butų gerbia
mi.

Gelžkelių skundas.
Apart kilų gelžkelių, The 

Chicago & Alton kompanijos 
gelžkelis pareiškė, kad buk jis 
jau negalįs reguliariškai už
mokėti savo darbininkams al
gas dėl. dabartinių augštų al
gų priežastis, jau nekalbant 
apie kitokius negalėjimus gelž
kelių pagerinti. Numatoma, 
kad kompanijos rengiasi, tai 
sakydtma, numažinti darbi
ninkų algas.

Lietuviu Rateliuose
ŽEMAITĖ IŠVAŽIUOJA Į 

LIETUVĄ.

Musų rašytoja Žemaitė šian
die jau apleidžia Chicago. Ji 
išvažiuoja j Ncw Yorką, o iš 
ten, atsisveikinus su Amerika, 
netrukus iškeliaus į Lietuvą, 
kartu su Lietuvos atstovu Ame
rikoje, i>. Jonu Vileišiu.
Pereito ketvergo vakarų Man- 

darin Inn restorane, vidur- 
miestyj, artimesni rašytojos 
draugai buvo suruošę jai iš
leistuvių vakarienę. Dalyvavo 
apie porų dešimtų žmonių.

Rengia Gegužinį Ap
vaikščioję.

Gegužės Pirma Meldažio sve
tainėj bus didelės prakalbos ir 

koncertas.
(LSS. VIII Rajono centralinis 

komitetas praeitam posėdy, ba
landžio 18, nutarė rengti ge
gužinį apvaikščiojimų.

Kartų dienrašty apie lai buvo 
minėta. Dabar lieka pasakyti 
tiek, kad šitas, centralinio ko- 
initeto nutarimas sėkmingai 
vykinamas. Centralinio komi
teto įgaliotoji komisija jau yra 
paėmus svetainę, pakvietus 
kalbėtojus, keletą dainininkų ir 
vielos lietuvių chorus. Kalbe
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ti sutiko Naujienų redaktorius 
P. Grigai lis ir Dr. A. Mon tvi
das. Beto, musų rengiamam 
apvaikščiojime dainuoti pasi
žadėjo artistė Unė Babickaitė, 
kompozitorius Mikas Petraus
kas ir dar keli kiti vietos lie
tuvių dainininkai, kurių var
dus paskelbs pati rengimo ko
misija.

Apvaikščiojimas turės vietos 
į>. Meldažio svetainėj. Progra
mas prasidės lygiai kaip vie
nuoliktų valandų iš ryto. Prog
ramas pradėti iš ryto nutarta 
todėl, kad po pietų bus de
monstracija, kurioj .dalyvauja 
ir IJSS. VIII Rajonas.

Visi vietos lietuviai darbinin
kai todėl kviečiami tinkamai 
apvai-kščioti tą vienatinę viso 
pasaulio durbininkų šventę!

—Hy.

BRIDGEPORT
Bridgeportiečiai kad nepa

mirštų, veria čia jiems dar kar
tą priminti, kad šiandie bus 
įdomus vakaras Baymond la
pelėj, 816 W. 31-ma gatvė, ne
toli .Halsted. Vakaras taisomas 
dviejų vargingų lietuvaičių 
moksleivių naudai, dėlto reikė
tų ypačiai paremti jį skaitlin
gu a t sį lankymu. Vakaro prog
ramas susideda iš muzikos, 
dainų, vaidinimo be žodžių, lė
lių šokio, etc., jo išpildyme 
dalyvaujant pp-lėms Onai Bu- 
dauskaltei, Solomei Staniuliu- 
tei,' Aloni Grušaitei, šokėjai 
Narmontaitei, smuikininkui B. 
Kalkini, Petrircci ir R. Shirley. 
Pradžia kaip 7:30 vai. vakaro.

PRANEŠIMAS.
Visiems giminėms ir pažįstamiems, 

kad seredoj, bal. 27 d., kaip 2*30 po 
pietų atsibus iškilmingas pernešimas 
kūno a. a. Marijonos Marcinkevičie
nės, Manieševskaitės iš loto į naujai 
pastatytų šeimynos koplyčių, po var
du šv. Jurgio, ant šv. Kazimiero ka
pinių.

, Pagrabo iškilmes atliks gorb. kun. 
Edw. Kowalwskis,‘klebonas šv. Mag- 
delenos parapijos, South Chicago.

šion liudnon iškilmūn kviečiame gi
mines ir pažįstamus.

Liekasi nuliūdę,
Jurgis Marcinkevičius vyras, ir 

visa šeimyna.

Pranešimas
L. S. S. VIII ©no Centralinio 

Komiteto susirinkimas įvyks panedė- 
dėlyj, balandžio 25 d., Naujienų na
me. Pradžia 7:30 vai. vak. Visi 
Centro Kom. nariai malonėkite atvyk
ti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

— J. J. Čeponis, Sekr.

Chicagos Liet. Darb. Tarybos Pil
domojo Komiteto susirinkimas įvyks 
Utarninke, balandžio 26 d. valcare, 
Naujienų name. Visi nariai kvie
čiami atvykti. Yra svarbus reikalas.

— Valdyba.

“Varpo” Bendrovės akcininkam;: 
pranešimas. — Visi prisirašę ir ma
nantieji prisirašyti prie “Varpo” ben
drovės kviečiami yra susirinkti ne- 
dėlioj, balandžio 24 d., 3 vai. po piet, 
816 W. 31 st. prie Halsted, Raymond 
Chapel svet. — D-ras D. Alseika.

Susivienijimas Amer. Lietuvių Ex- 
Kareivių šaukia visuotiną susirinki
mą utarninke, bal. 26, kaip 7:30 v. 
vak. J. Ežerskio svetainėj, 4600 So. 
Paulina gvė. Bus daug svarbių da
lykų tariama, tatai visų šios orga
nizacijos kuopų nariai būtinai utvy- 
kites susirinkimam — Valdyba.

Visi, kurie esate pirkę L L. Pasko
los Bonų per Brighton Parko stotį, ir 
dėl kurių nors priežasčių savo bonų 
dar nesate atsiėmė, malonėkite tuo
jau kreiptis į ižd. B. A. Jovaišą, 4449 
So. Caliiomia a v., ir atsiimti ,nes po 
gegužės 1 dienos, pagal Liet. Misijos 
sprendimą ,niekas jau nebegalės tu 
bonų gauti pirkti nei atsiimti. Tat 
dabar paskutinė proga pirkti ir baig
ti mokėti už dar neišmokėtus bonus. 
— Rast. J. K. Enčeris, 4403 So. Mor
gan St.

Bridgeport. — Apveizdos Dievo 
Draugija laikys įiavo mėnesinį susi
rinkimą nedėlioj, bal. 24 d., šv. Jur
gio parapijos svetidnėje, Auburn Avė. 
ir 32 PI., kaip 1 vai. po pietų. Teik
sitės susirinkti visi nariai ir savo 
draugų atsivesti prisirašyti. — Už 
valdybą. — A. Bugailiškis.

Town of Lake. — L. S. S. 234 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus laikomas 
nedėlioj, bal. 24, 10:30 v. ryto, Uni- 
versity of Chicago Settlemento KŲub- 
ruime. Visi draugai ir drauges būti
nai susirinkite, nes turime svarbių 
reikalų. — Sekr. D. Motuz.

Liet. Taut. Liuosyhės draugystės 
mėnesinis susirinkimus įvyks nedėlioj, 
balandžio 24, f-ma vai. po piotų A. 
Valenčiaus svet. 1732 So. Union Av. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarimui; 
taipgi atsiveskite naujų narių drau
gystei. ' — Valdyba.

T. M. D. 22 kuopos mėnesinis susi
rinkimas bus nedilioi, balandžio 24 d., 
1-mą vai. po pietų Fellowship Ilouse 
svet., 831 W. 33rd PI. — Valdyba.

\ --------------
Vakaras Lietuvaičių Moksleivių 

Naudai. — Subatoje 23 balandžio, 
7:30 vakaro Raymondo Chupelčie, 
816 W. 3Ima gatvė, arti Halsted St. 
Programą Išpildys p-18s, Rudauskaitė, 
Staniuliutė, Aldona Grušaitė, Nar-
montaitė, i n pp B. Kalkins, T. Pet- 
nicci, R. Shirley ir kiti. Bus veika
lai dar piimą sykį tarp lietuvių rodo
mi.

Bilietus išanksto galima gauti pas 
p. Valančauską, Universal State Ban 
ke, pas L. Narmontaitę 3223 Painei! 
Avc. ir pas p. V. .Mišoiką, Aušroj, 
30/J1 S. Halsted St.

Uridgeport. — L. S. S. 4tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
bal. 21, kaip 10 vai. ryto Fellotfship 
svetainėj, 831 W. 33 PI. Visi drau
gai ir draugės prašomi atvykti —• bū
tinai. Turime daug svarbių klausi
mų išrišti. Kviečiama ir tie, kur 
nori |stoti kuopon ir kartu veikti.

— A. F. KazJauskas, Org.

Tėvynes Mylėtoją Draugijos 22-ra 
kuopa rengia išleistuvėms Dr. D. 
Alseikos draugišką vakarėlį, kuris 
įvyks subatoj, bal. 23 d. Mildos sve
tainėj, ant antrų lubų. Pradžia 7:30 
v. v. Draugijos nariai ir prieteliai 
prašomi atsilankyki. — Valdyba.

Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės 
‘mėnesinis susirinkimas įvyks nede- 
lioj 24 d. balandžio Mark White 
S(|uare svet., tuoj po dainų repetici
jos. Kaip žinot, esam nutarę Lietu
vos Dukterų Draugijos koncerte (ku
ris tą patį vakarą įvyks) dainuoti. 
Taigi visi malonėkit atsilankyti. Gei
stina, kad ir tėvai sykiu su savo vai
kais atvyktų. — Rast. Pr. šniukšite.

Gvardija D. L. K. Vytauto No. 1. 
laikys savo mėnesinį susirinkimą ne
dalioj, bal. 24, 2 vai. po pietų Šv. 
Kryžiau^ par. svetainėj, 46ta ir Wood 
gatv. Vi.,i nariai susirinkite laiku, 
yra svarbių reikalų svarstyti. Be to, 
Gvardijos pirmininkas p. Juozas lie
tukas išvažiuoja Lietuvon vakacijoms, 
reikia išrinkti laikinas jo vietininkas. 
—Rašt. W. šarka, 4512 S. Talman Av.

18 gatvė. — Šiandie balatrd. 23 d., 
Malinausko svetainėje, kampas 
19 ir Halsted gatvių, L.^S. S. VIII 
Rajonas rengia svarbias prakalbas. 
Kalbės stud. T. J. Kučinskas. Visi 
vietos lietuviai prašomi atsilankyti./

— Agit. Komitetas.
...........................- -L

ASMENĮ! JIEStOJIMAI
JIEŠKAU brolio Juozapo Samulio, 

Starkonių kaimo. Pašvintinio par. 
Apie 30 metų Amerikon Apie 8 me
tai atgal, gyvno Elizabeth, N. J. 
Esu nesenai atvažiavusi iš Lietuvos, 
tad norėčia susižinoti.

ELENA MALIŠAUSKIENĖ 
10806 S. Prairie Avc., Roscland, III.

JIEŠKAU savo moteries Aleksan
dros Vitkevič, kuri prasišalino nuo 
manęs apie 3 menesiai laiko. Išsi
vežė 9 metų vaika; ji turi ant ran
kos baltą plėtrną. Vaiko yra per
kirstas veidas šalę nosies. Kas to
kią patėmysite, meldžiu man pranešti 
už kn duosiu dovaną. Ji yra išbėgusi 
su Malorusu.

JURGIS VITKEVIČIA
2136 W. 22nd PI., Chicago, III.

JIEŠKAU Jono Masonio, Kauno 
rėd., Utenos apskr., Kaliekių kaimo. 
Nesenai atvažiavau iš Lietuvos, tad 
norėčia susieiti.

MYKOLAS GUČIUS, 
2847 W. 39th St., 

Chicago, III.
JIEŠKAU draugės Natalijos Nor- 

klyČios, jau 8 metai, kaip nesimatė
me ,o dabar turiu labai svarbų reika
lą . Paeina, Šiaulių apskr., Joniškos 
vaisė., Zelėių sodžiaus. Meldžiu at
siliepti, arba žinanti ją teiksis pra
nešti.
\ Kazimiera Daugvilaitė-Dobulskienė 
1718 So. Union Avc., Chicago, III.

~ APSIVEMS”
JIEŠKAU apsivedimui mėrginds 

tinkamos prie biznio, nuo 18 iki 25 
metų amžiaus, mylinčios gražų ir pa
siturintį gyvenimą, malonėsite atsi
liepti; taipgi, geistina butų kad su 
pirmu laišku ir paveikslą prisiųstume- 
te . Platesnių informacijų, rašykite 
Naujienų ofisan, pažymėdamos num. 
253.

JIEŠKAU apsivedimui merginos ai- 
ba našlės, nuo 18 iki 27 mpių any
žiaus. Esu 27 metų. Merginos my
linčios gražu šeimynišką gyvenimą, 
meldžiu atsišaukti ir su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveikslą, ant parei
kalavimo grąžinsiu ir apie savo su
teiksiu laišku nlatesnes žinias.

S. V. GAUDIŠ, .
2346 W. 21 PI., Chicago, III.

..... ...........................  4.
JIEŠKAU apsivedimui merginos, 

nuo 19 iki 26 metų amžiaus. Geisti-; 
na pilno kūno ir svertų nemažiau 140 
svarų. Jei našlė, kad turėtų kiek 
turto. Esu 25 metu vaikinas, dailios 
išžiuros, turiu $1,700 turto ir gerą 
dJrbą; nerūkau ir karčiamų nelankau. 
Šliubą galiu imt bile kur. '

B. J.,
732 W. 18th St., Chicago, 111^

APS1VEDIMAI.
J IEŠKAU apsivedimui merginos ar

ba našlės be vaikų, nuo 25 iki 35 me
tų senumo, geistina, kad butų su tur
tu ir mokanti angliškai. Esu 32 me
tų senumo, baigos augštą mokslą, 
moku gražų darbą. Turto daug ne
turiu. Svaigalų ir tabako nevartoju. 
Sutinkančios, teiksis atsiliepti.

A. KLEVAS, 
Cunrad Drug Store,

3795 Archer Are., Chicago, III.
-i'.jr.aig.'j’.Li .............................  ■■ ■

J1ESK0 KAMBARiy
JIEŠKAU kambario prie gerų 

žinonių, nėra skirtumo kokioj 
daly j miešto.

MISS G. PRANOKUS, 
2359 So. Oakley Avė.

JIEŠKAU kambario vienam vaiki
nui prie švarios mažos šeimynos. Aš 
nerūkau, nei svaiginančių gėrimų ne
vartoju. Geistina, kad valgį paga
mintų, taipgi Brighton Park arba 
Englewood apielinkėse. Praneškite.

F. BURUS,
4937 S. Kedvale Avė., Chicago, III.
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ISRENOAVŪJIMUI
IšŠIRENDAVOJA dielis iš 

šviesus kambaris vienam vaiki
nui arba dviem, su valgiu ar be 
valgio.

J. K,
703 W. 21st St., 2 lubos iš fr.

w."" ii-—’ . 'jau■-'.r-! ■

REIKIA DARBININKĮ
MOTERŲ

«• wa.•Ai11~ĮJ~-r-unyfąjĮnėb/Kr -UUJ

REIKIA senyvos moters' pridaboti 
dviejų nemažų taikų. / Jokio namų 
darb<> nereikia dirbti. Atsišaukite va
karais po 6 vai. ir nedėliomis.

, MRS. J. PALŠIS, 
838 W. 34th St.

REIKALINGA mergina ar 
moteris prie namų darbo, prie 
šeimynos. Kambarys ir valgis, 
jei reikalinga. Atsišaukite grei
tai. a

2500 W. 39 St.

REIKIA patyrusių moterų parda
vėjų į dry goods krautuvę. Gera 
mokestis, pastovus darbas.

Atsišaukit.
BACH,

3645 So. Halsted St., 
Phone Yards 1322.

REIKIA DARBININKŲ-
VYRŲ

REIKIA patyrusių audėjų 
prie gero darbo.
SOUTH BEND W00LEN CO.,

South Bcnd, Ind.

REIKIA patyrusio iškabų 
(sings )malevotojo. Geistina lie
tuvis. ,

CHARLES SIGN CO., 
32nd & Halsted St., 
Tek: Yards 7282.

. REIKIA siuvėjų prie siuvamų 
mašinų, stuboje dėvimų dresii 
darbui. Nuolatinis darbas, gera 
alga ir darbo sąlygos.

A. MELTZER,
1056 N. Wood St.,

REIKIA patyrusių pardavėjų į dry 
goods kratuuvę. Gera mokestis, pa
stovus darbas.

Atsišaukit.
BACH,

3645 So. Halsted St.
Phone Yards 1322.

REIKIA 3 solicitorių su ban
kų patyrimu. Patraukianti vie
ta, gera alga. Atsišaukte Nau
jienų ofisan pažymėdalni num. 
256.

REIKIA agentų visur parda- 
t vot medžius, kvietkas ir uogas, 
i Atsišaukite pas

J. KAMENDULIS,
3019 W. Arthington St., 

Chicago, 111.

REIKIA vyrų ,kurie gali pardavoti 
dividendus nesantį staką. Lietuvis 
pardavėjas turys patyrimą stako par- 
davojime, bu.<t leidžiamas tvarkyt de- 
partmentą. Komišiną išmokamo kas 
subatą. Atsišaukite tuojaus.

Klauskit
M R. RORTLE,

Rooirv 1211, 110 So. Dcarborn St.
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AUTOMOBILIAI
NEC1KDŽTA1 

ŽEMOMS KAINOMS 
AUTOMOBILIAI.

Aiaxwell 1919 roadster .... $500 
Buick touring ..................  $275
Studebaker touring...... $350
Overland touring ............. $325
Chandler touring ........... $1,100
Cleveland touring..........  $1,100

Taipgi kiti automobiliai už 
pažymėtinai žemas kainas.

RAŠYK MUMS, 
Reikalaudamas vaitotų- auto

mobilių surašo ir paaiškinimų. 
TOM IIAY & SON, 

pardavėjai — Cleveland Six 
166 N. Michigan St.

PARDAVIMUI Fordas, vasarinė 
body, pirmos klesos padėjime, su spe- 
ciale “Magneto”, turi būt parduotas 
greitai. Savininkas apleidžia mies
tą.

• J. KING,
3136 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI automobilius 
Kessel, 5 pasažierių, turi būt 
parduotas greitai ir pigiai. Gar 
Įima matyt vakarais.

P. A., 
8232 S. Union Av., ant 2 lubų.

EXTRA BARGENĄS.
Pardavimui Harly Davis motorcycle 

1919. Naujai pertaisytas. Parda
vimo priežastis -r- važiuoju Lietu
von. William Bernotas. Galima ma
tyt visada.

’ 828 W. 31st St.,
Bučernėj.

PARDAVIMUI Hudson auto
mobilius 1919 modelio, 7 pasa
žierių, taip kaip naujas. Turi 
extra VVestinghouse, shock ab- 
sorbers žieminis ir vasarinis vir
šus, spot light, motor meter, ke
turi nauji tajeriai. Nepraleis
kite progos, labai pigu. Galima 
matyt subatoj ir nedėlioj nuo 1 
iki 5 vai. po pietų.

6445 So. VVestern Avė.

REPUBLIC 2 tonų kaip naujas, 
express body $975.00.

1 tono Studebaker express elektros 
starteris, $400. Bargenai, visokio 
dydžio — 2^, 3^2, 5 ir 7 tonų tro- Iro _

MEM MOTOR CORP.,
3110 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI automobilius Reo 
1919 metų. Priežastis, išvažiuoju į 
Lietuvą trumpame laike. Galima ma
tyt automobilių bile kada.

J. VISKONTAS, 
3222 S. Halsted St., 

Chicago, III.

IR VĖL ŽEMOS KAINOS.

Parduodame gerus naudotus dvira
čius (bicycle), brekė, nuo purvo prie
danga ,nauji tajeriai. Gvarantuoja- 
me, kad gerai bėgs, už penkioliką do
lerių ir augšČiau. Slidiname puikiau
sio išdirbinio nauji dviračiai už stebė
tinai žemą kainą; namų paskyrimas 
didelis; ateikite, o pasirinksite geriau
sius. Pralenksima pasaulį savo že
momis tajerių kainomis — musų 
krautuvė sutaupius jums pinigų.

CHICAGO BICYCLE SHOP, 
Suplies & Repairs,

Tel.: Yards 2762, 3406 S. Halsted St.

REIKIA TĖVU v
NORIU atiduoti geriems žmonėms 

savo 9 mėnesių sūnų užlaikymui. Aš 
Užmokėsiu už tai. Aš esu našlė ir 
turiu eiti dirbti. Kreipkitės į Nau
jienas num. 251.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI garadžius dėl 

55 automobilių. Pardavimo prie
žastis — važiuoju Lietuvon.

FR. KLEIVIN,
6905-7 So. State St.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių ir lenkų apgyventa vieta.

3415 Wallace St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė; biznis senas neša daug 
pelno, parduosiu greitai ir pi
giai.

5306 Princeton Avė.

PARDAVIMUI saliunas labai 
pigiai.

2701 N. Southport Avė.,
Tel.: Diversey 5554.

PARDAVIMUI grosernė lie
tuvių kolonijoj. Biznis senas. Jei 
kas norės, mainysiu ant namo 
arba ant loto. >

2002 Canalport Avė.

PARDAVIMUI barbome, su 3 krė
slais, pelninga vieta, biznis išdirbtas, 
per 25 metus. Savininkas eina į ki- 
.tą biznį.

Atsišaukite į Naujienai* po No.li49.

4 '
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI
PARDAVIMUft SALIUNAS.

PARDUOSIU pigiai ir greitai 
Priežastis pardavimo: Palikau našlė 
negaliu viena laikyti.

Atsišaukite greit.
P. G., 

4107 So. Ashland Avė.

Dešimts tūkstančiu,
Jardų šviesių, skaisčių kaurų, pirk

tų iš Pullman Company, su pasaulio 
tvirtumu ir dėvėjimu,’ bus pardavoia- 
mi mieroms ir daugumais patenki
nanti pirkėją už tokias kainas, kokių 
niekad nebuvo savo žemuma. Taipgi 
užlaikome visokių kombinuotų gasinių 
pečių, kokios spalvos tik 
te, už numažinta kainą, 
lengvais išmokėjimais.

L. COHEN,
4614 So. Ashland

pageidauja-
Cash arba

PARDAVIMUI saliunas labai geroj 
vietoj, lietuvių ir lenkų 
Randasi pigus 4 ruimai 
lio.

3404 So. Morgan 
Chicago, III.

apgyventa, 
iš užpaka-

St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė lietuvių kolionijoj, biz
nis senas.

1731 S. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser 
nė visokių tautų apgyventoj vietoj 
daugiausiai lietuvių. Biznis įdirbtas 
per 5 metus. Turi būt parduota grei
tai. Savininkas išvažiuoja Lietuvon 
Platesnių informacijų klauskite tele
fonu.

Tel. Lafayette 1082.

PARDAVIMUI saliunas ir 4 
kambariai pragyvenimui $20 ; 
mėnesį. Lysas ant 3 metų, prie
žastis pardavimo pitirsit ant 
vietos. ' 501 W. 38 St.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių ir kitokių tautų apgyven
ta.

6915 So. Western St.

PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų apielinkėj. Biznis jau 
gyvuoja keletą metų. Parduo
siu pigiai.

828 W. 14 St.

PARDAVIMUI saliunas, daugiausia 
lietuviais apgyventa. Parduodu 
bai pigiai. Pardavimo priežastį, 
t irsite ant vietos.

Atsišaukite.
1942 Canalport Avė.

pa

PARDAVIMUI barbemė, puikia' 
įrengta; 3 krėslai, pelninga vieta 
Turi būt parduota greitai ir pigiai 
Savininkas apleidžia' miestą. Atsi
šaukite į Naujienas po num. 254.

PARDAVIMUI pusė saliuno. Biz
nis gerai išdirbtas per daugelį metų 
lietuviu apgyventa įvieta.

f MARTIN TAftlULIUNAS, 
734 VVes

kampas Emerald Avė.
5th St.,

PARDAVIMUI saliunas labai ge 
roi vietoj, biznis išdirbtas per dau
gelį metu; lietuvių ir lenku apgyven 
toj vietoj. Yra 4 kambariai ir vana 
ir elektra. Parsiduos pigiai. Par 
davimo priežastis — išvažiuoju į Lie 
tuvą.

4544 So. Califomįa Avė.

PARDAVIMUI huČemė ir groser 
nė lietuvių apgyventoj vietoj, 
išdirbta per 8 metus, 
priežastis — liga, 
duosiu pigiai.

Atsišaukite Naujienų ofisan, pažy 
mėdami num. 255.

Vieti 
Pardavime 

$5,000 vertė., par

PARDAVIMUI teatras su 300 sė
dynių, pelninga vieta. Turi būt par 
duotas šią savaitę. Pardavimo prie 
žastis liga. Galima matytis tik nedė 
lioj nuo 2 iki 9 vai.

4140 West 26 St.

PARDAVIMUI geras saliunas, ge 
roj vietoj, lietuviais ir rusais apgy- 
ventoj. Pardavimo priežastis — sa 
vininkė našlė. Galimh matyt nuo 7 
iki 9 vai. vak.

1436 So. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosemč 
apgyventa lietuviais ir kitomis tauto 
mis. Didelis biznis. Galima pirkti 
teisinga kaina.

JOE RADŽIUS, 
3604 Cedar Street, 

Indiana Harbor, Ind.

PARDAVIMUI kriaučių šapa 
su visais įrankiais. Geras biz
nis išdirbtas per daugelį metų.

1414 N. Paulina St.

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyventa vieta; par- 
davmo priežastį patirsite ant 
vietos.
2900 Lowe Av., kampas 29 gatv

GARADŽIUS 
PROG4 MECHANIKUI.

Pardavimui garadžius su visais 
irenerimais ir su senais automobiliais 
Didžio 40x47 su lotu 50x130 ant Brid- 
geporto. Savininkas apleidžia mies
tą — nanluosiu pigiai.

C. A. VALANTINAVIČIA, 
949 W. 34th St.

PARDAVIMUI saliunas lietuviais 
ir rusais apgvventoi vietoj labai grei
tu laiku. Esu priverstas išvažiuoti 
iš Chicagos dėl savo sveikatos. To
dėl saliunas dabar yra uždarytas ir no 
rinti pirkti, kreipkitės

JUOZAS NAVICKAS,
719 W. 14th. St. iš užpakalio 1 flatas 

Lysas yra ant trijų metų.

NAMAI-ŽEMENAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME.
PARDAVIMUI delicatassen ir gro

sernė, tirštai apgyventoj vietoj. Biz
nio daroma nuo $60 iki $70 į dieną. 
Daug groserio stako. Naujausi įren
gimai ,fixtures tinka bučemei. 
duoda iš priežasties nesveikatos. Kai
na $1,450. Asišaukite.

1868 Larabeo St.,
3 blokai į šiaurius nuo North Avė. į 

rytus nuo Halsted St.

Pa r

60

FARMOS.

NAMAI-ŽEME. NAMAI-ŽEME

NORIU pirkti butehers scalo, kuri 
svertų 30 svarų ir kad rodytų nuo 4 
iki 60 centų. Turinti tokią 
malonėkite pranešti.

S. RUMCHAKS,
3500 So. Union Avė., 
Tel.: Boulevard 1001.

scalo,

PARDAVIMUI DIDELIS 
GARADŽIUS.

South Side, labai pigiai tilpsta 
40 karų. Kas supranta tą biznį, 
tai gali daug pinigų padaryt. 
Pardavimo priežastis, važiuoju 
Lietuvon. Norinti pirkti atsi
šaukit greitu laiku.

913 E. 75th St., Chicago.

akerių, 5 ruimų namas, barnė, 
svirnas, vištininkas, šulinis, 2 mylios 
nuo miestuko. Upes teka per gany
klą, 3 karvės, 1 arklys, 2 kiaulės, 50 
vištų, phkinkimai ir padargai. Mor- 
gečius $3,800. Kaina $7,000.

95 akęriai, 5 kafrvbarių namas, ce- 
mentavotas beisementas, 2 barnės, 
vištininkas, 2šuliniai, aptverta ir per
tverta. Morgečius $4,500. Kaina 
$7,000.

80 akerių, su 5 kambarių nauju na
mu ir 4 kitais budinkais, materiolo 
ant farmos randasi virš $2,000 vertės 
prie .to 2 arkliai, 7 melžiamos karvės, 
telyčia ,2 jaučiai, 10 kiaulių, 20 vištų, 
ir 3 antys. Visi padargai ir įrankiai 
tik eik ir gyvenk.

Del platesnių žinių kreipkitės pas 
FABIONAS IR MICK1EWICZ

809 W. 35th Street, 
Chicago, III.

Phone Buolevard 611.

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

Mes parodysime Tamstai, kaip 
lengva įsygyti savo namas, ati
dedant įm) keletą centų kožną 
deną.

DIDELIS BARGENAS.
160 akerių puiki farma. Gražus Į ant 2 augštų, gera 

sodas ir namai, arti dviejų miestelių lietuviškos bažnyči 
Michigane. Kaina $3,500.00. Taip- ■
gi turiu kita farmą išmainymui ant 
savasties.

JOE STRESKA, 
2652 So. SprinRlield Avė.

PARDAVIMUI saliunas su 
barais, geroj, lietuvių ir svetim
taučių apgyventoj apielinkėj. 
Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

524 W. 37 St., Chicago.

BIZNIAVAS NAMAS.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosemė lietuvių ir kitų tautų 
apgyevnta, biznis per daug metų 
Savininkas eina į kitą dalį mie
sto.

1447 S. Halsted St., City.

PARDAVIMUI’ bučernė ir 
grosemė, biznis įdirbtas per 
daugel metų. Neša gerą pelną. 
Savininkas eina į kitą biznį. 

2500 W, 39 St.

PARDAVIMUI saliunas ir kamba
riai (fintai) 5, pigiai, 3658 S. Union 
Ava. Phone Englewood 782. Rendos 
neša mėnesiui $125.00. Taipgi pro- 
sernė, lietuvių kolonijoj. šviežias 
stakas, Bargenas 3759 So. Halsted St. 
Tel. Yards 5600.

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.

Stebuklinga proga porai užvedan
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
rius 4 kambarių rakandus, visus šy
du arba atskirai, kaip nauji suside
da iš trijų šmotų seklyčios seto, bu
to užmokėta $200, parduosiu* už $75.- 
00, indų, kaurų, lovų, taipgi didelis 
Victrola, už kurį buvo užmokėta $225 
už $50, su rekordais ir deimanto špil
ka,.. Ateikit tuojaus,.. galite matyti 
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir ne
kėlioj.

2810 W. Harrison St.

RAKANDŲ BARGENAS.
Pirma negu pirksit rakandus, atei

kite ir persitikrinkite musų dideliame 
pasiulijime. $200 saiza tikras maha- 
gony fonografas, su dviem sprenži- 
nom, grajija visokius rekordus, pilnai 
gvarantuotas, parsiduoda tik už $55 
su rekordais ir deimantine adata. Da- 
venport pianas. Vėliausios mados 
parlor (fruntinės) setas. Valgomojo 
kambario setas, miegamojo (bed- 
room) setas, karpetai (kaurai) ir ant 
grindų pastatomą lempą, etc., visi 
kaip, nauji. Parsiduos jums prieina- 
mom kainom. Nepraleiskite šito bar- 
geno.

Gyvenimo vieta
1922 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI dalis rakandų, aug- 
Štos rūšies gramafonas, stalas, kau
rai ir lova. Pardavimo priežastis — 
apleidžiu miestą. Atsišaukite po 5 
vai. vakarais.

A. VARKALIS,
2956 So. Union Avė.

PARDAVIMUI lova, rankoms 
skalbiamoji mašina ir kūdikiui 
vežimėlis.

3079 Bonfield St., 
2-ras floras.

PARDAVIMUI rakandai. 4 kamba
riams, sykiu arba atskirai, 
nauji, pardavimui pigiai, 
kas išvažiuoja iš mesto, 
augštas iš užpakalio.

2859 So. Lowe Avė.

Beveik 
Savin i n- 
Pirmas

NAMAI-ŽEME.
PARDAVIMUI naujas mūrinis na

mas su beismentu, antaugščiu arti 
VVestem Avė. ir 47 gatvės; visas mo
demiškas po šia mada — už $6,500. 
Tiktai yra didelis bargenas ir piges
nių nejieškokite, o nerasie. Namas 
be skolos. Kitas namas — Storas, 
pagyvenimas užpakalyje ir 6 ruimai 
viršui — už $5,000 — taiktai didelis 
garadžius. Galima nupirkti ir su 
mažai pinigų. Atsiliepkite vakarais 
nuo 6 iki 9 valandos.

Klauskite C. Z. URNIKO, 
4542 So. Wood St., Storas.

BUK LINKSMAS
ų Eik gyventi ant tyro oro, kur 
paukščiai gieda; kvietkai žydi ir žo
lynai žaliuoja. Aš turiu puikių namų 
pardavimui ir mainymui labai pui
kioj vietoj Morgan Park. Ateikite 
pasiteiraut su m’anim, arba rašykite.

S. SLONKSNIS,
3437 S. Wallace St.

Puikus 3 augštų mūrinis kampinis 
namas, prie 59-tos gatvės, tarpe Hal
sted gatvės ir Racine Avė. 2 krau- 
tuvi ir 4 fintai — pečiaus šiluma — 
elektros šveisa — garadžius — rendoft 
$2,600.’ Kaina $19,000.

Taipgi
2 augštų mūrinis namas, krautuvė 

ir 3 flatai prie 59-tos gatvės, tarpe 
Halsted gatvės ir Racine Avė. Pe
čiaus šiluma — elektros šviesa — 
puikus plumbingas — garadžius — 
rendos — $1,600. Kaina $11,500.

Šios abejos savastys galima pirkti 
lengvais išmokėjimais.

ROSEN
5926 So. Halsted St., 

(Lindholm).

• ♦ *
šiandien parduodame gražiausias 

modemiškas plytų rezidnecijas po 5 
ir 6 kambarius, garu šildomus; iš 
viršaus ir aplink visos plytų apibu- 
davotos. Dideli lotai, vienas blokas 
nuo gatvekarių, du blokai nuo elevei- 
torių. Tikrai gražiausia namų sub- 
divizija Chicagoje.

Nesibijok pirkti ar įsigyti savo na
mus; tas nėra sunku, o gyventi 
vuose namuose labai linksmai 

Telefonuok arba rašyk: 
ADAM MARKŪNAS, 

Sales Manager 
Telef. Randolph 7400

847 First National Bank Bldg., 
Chicago, IH.

POseno

sa-

MICHIGAN VALSTIJOJ
Visiems farmų pirkėjams žinotina; 

norintiems farmą pirkti, ■— mes tu
rim daug jų pardavimui. Galima pa
sirinkti kokioj vietoj tik nori, ypa
tingai apie miestelius, lietuviais ap
gyventus. Ne visur geros vietos — 
yra ir blogų; žmogus nežinodamas 
nusiperka, o'vėliau priverstaa palikti, 
bet mes parodysime gerų vietų, nes 
mes esame pirmutiniai žmonės šioj ko
lonijoj. Nuvešime automobiliu, ga
lėsite pamatyti, pasirinkt ir tas jums 
nekainuos nieko. Sekamos yra vie 
tos: Hart, Peacock, Fountain, Custer 
ir Irons. Visi tie miesteliai aplink 
Scottville, ir geriausios vietos apie 
ScottVille. Nirinti pirkti f amą,
kreipkitės pas draugą Pilypą Naujie
nų agentą. Jisai patarnaus teisingai, 
be jokių apgavysčių. Parašykit, ka
da važiuosite, o jis mielai pasitiks.

W. PILYPAS, 
R. R. 2, Box 83, Scottville, Mich.

Apžiurėkit juos. Pilsen, tai busi
moji lietuvių kolonija. Pirkit pakol 
kainos žemos. Ateikite ir matykit 
mus, koliai no pervelu.

aukštų murin. ir 2 aukštų m. $5,500
augštų mdinis ir garadžius

augštų medinis ...................
I r.

Medinė Cottage .k.... ..............
augštų
augštų
augštų
augštų
rendai muro cottage
Taipgi, keletas saliunų ir groser- 

nių. Visai mažai reikia cash, kad 
nupirkus vieną iš parinktų namų.

FORST, SISKA & UCENY, 
1536 W. Į8th St.

* Tel.: Roopęvelt 8061

3

2
2

2
2
2
2
2

mur., skl.,V2 aug. m. 
mur. ir f2' aug. med. 
medinis ir garadžius 

medinis ...ą...............

$3,600 
$3,600 
$2,200 
$5,200 
$4,600 
$2,500 
$3,4.00
$3,400

Visi tie miesteliai aplink

Nirinti pirkti ftoą,

NAMAI.

Parsiduoda mūrinis namas 2-jų aug
štų, 3 flatų, 4, 6, 7 kambariai, kiek
viename vanos, $3,000 morgečių ant 
3 metų. Kaina tik $6,000, jeigu pirk
sit greitai. Reikia įmokėt $2,000.

Parsiduoda namas 2 augštų, 2 fla- 
tai, 4 ir 6 kambariai, elektriką, va
nos, kieto medžio florai, mūrinis ga
radžius, 2 mašinom, rendos atneša 
$50.00. Kaina perkant tuojau $3,300.

Del platesnių žinių kreipkitės pas 
FABIONAS IR MICKIEWICZ 

809 W. 35th Street, 
Chicago, III.

Phone Boulevard 611.

GERAS PIRKIMAS.

suParsiduoda kampas 75 pėdų, 
nauju mūriniu namu 3 flatai po 5 
kambarius, 2 flatai po 6 kambarius, 
ir 3 Storai, kieto medžio florai, pa
baigtas 1915 metais. GERA PROGA 
TIKRAM ŽMOGUI ĮGYTI ŠĮ NAMĄ 
KURIS TINKA IR BIZNIUI IR GY- 
VGENIMUI, NES, RANDASI GEROJ 
VIETOJ. Kaina $21,500. Pirkit 
greitai.

Parsiduoda mūrinis namas 2 augštų 
2 flatai po 4 kambarius ir 2 po C 
kambarius, karštu vandeniu šildomas, 
elektriką, vanos. Kaina tik $10,300.

Naujas mūras 2 flatai po 5 kamba 
rius, kieto medžio baigtas baisemen- 
tas, elektrikas, maucynės, 30 pėdų 
lotas. Turi būti pan uotas tuojau. 
Reikia įmokėti tik $2,500. Kaina 
$7,500.

Kreipkitės pas
FABIONAS IR MICKIEVVICZ 

809 W. 35th Street, 
Chicago, III.

Kaina

PARDAVIMUI Kotelis Viešbutis 
gražiame Uinois mieste. Geležinkelis 
daro $3,000 mėnesinio uždarbio, 19 
metų vienas savininkas padarė už
tektinai pinigo ir dabar pasitraukia 
iš biznio, kada parduoda Viešbutį už 
$10,000 tiktai. Cash arba$4,500 gali 
įmokėti, kitus mėnesinėmis iš biznio 
išmokės trumpu laiku. Vienas arba 
2 susidėjusiu, galima pirkti. Plates
nių informacijų adresuokite C. Z. 
URNIK, 4545 So. Talman Avė., Chi
cago, III. Duoda gana laiko išmokė
jimui biznio. Lietuvių apielinkėje.
Čia yra auksinės mainos, visame pa
saulyj nebeatrasitė kita tokią bran
gią progą.

PARDAVIMUI bizniavas nanvas, 
geram stovyje, netoli 

v “los, rendos nešąs 
apie $120.00 į mėnesį. Turi būt par
duotas greitai iš priežasties ligos. 
Klauskite ant antro augšto iš fronto. 

P. B.,
1737 So. Union Avė., prie 18 gatv. i------ --------- -----------------
PARDAVIMUI stuba, tikras barge

nas. Turi būt tuojau parduota 5 
kambariai, didelis antaugštis, elektros 
šviesa, kietmedžio grindys ir 4 lotai 
— pardavimui labai pigiai.

N. SIMON, 
5525 So. Kolin Av.

BUNGALOWS.
5 šviesus kambariai 

įmdfcėt reikia $650.
$3,250,

PARDAVIMUI dvieių augštų mu
ro namas, 5 ir 5 kambarių; elektros 
šviesa, vanos ir gasas, visa moderniš
ka pagal šių dienų reikalavimą. 3 
metai statyta. Arti gatvekarių lini
jos, bažnyčios ir mokyklos. $1,200 
Įmokėt, likusią sumą, kaipo renda.

Atsišaukite, 4400 S. Kedzie Avė. 
Matykite MR. MATZ,

PARDAVIMUI WISCONSIN ŽEME.

Kolonijoj jūsų žmonių, kur gali ta- 
mista pagelbėt savo kaimyną ir ta- 
mistos 
džia ir sielą, 
tyvio 
kirsto dvidešimts metų atgal, parda- 
vojame po $25 už akerį. Bažnyčia 
ir mokykla arti. Wisconsin išdirbta 
žemė turi abeln^ vertę virš $135 už 
akerį. Paaiškinimus suteikiame laiš
ku.
HOMEMAKER LAND COMPANY 

127 N. Dearborn St., 
Chicago, III.

kaimynas tam-istos, šir-
Stambaus produk- 

kietmedžio miško, nu-

PARDAVIMUI mūrinis namas, 5 
gyvenimu ir iš fronto biznis. Po 4 
ir 6 kambarius. Gasas, vanos ir kiti 
parankumai. Kaina tik $8,000. Ren
dos mėnesiui $100.00. Savininkas 
gyvena ant 3 augšto, iš užpakalio.

2844 W. 38th St., 
Brighton Parke.

AR NORI PASTOVAUS DARBO 
IR GERAI APMOKAMO?

6 šviesus kambariai 
įmokei reikia $650.

6 švesųs kambariai 
įmokėt reikia $800.

$3,950,

$4,750

8 šviesus rezidencijai 
riai $4,800, įmokėt $3,600.

kamba-

5 šviesus kambariai bungalow, 
$6,500, įmokėt $2,000.

JOHN W. TOMPSON CO., 
7191 W. Grand Avė., 
Tel.: Columbus 9906.

PARDAVIMUI farma už Milwau- 
tees į šiaurius, 80 akerių, visa išva- 
yta; 65 akeriai dirbamos, 15 akerių 

ganyklų, geras namas, 7 kambariai, 
lidelė bamė, svirnas, mašinoms su- 
erauti, kiaulėms, vištoms; malkoms 
sukrauti ir tt. gražus sodas, didelė 
mokykla priešais ūkę. 8 geros kar
vės, visos melžiamos, 4 veršiai, 3 ge
ri arkliai, 2 paršingos kiaulės, 100 
vištų, visokios reikalingos ūkei maši
nos. Viskas sykiu, kaina $6,800. 
$3,000 įmokėt, likusius už 6% ant 
ilgo laiko. Lietuviais apgyventa. 
Informacijų klauskit.

MR. GEORGE HAIDU, 
Carney, Mich.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų muro 
namas: elektra, vana, gasas, antaug 
štiš, skiepas ir visi kiti parankumai. 
Pardavimo priežastis — apleidžiu šią 
šalį. Parduodu visai pigiai, tik už 
$7,200. Taipgi parduodu rakandus: 
karpetą, klijonkę, kuknios šėpą ir tt. 

3211 So. Union Avė. 
2-os lubos iš užpakalio.

PARDAVIMUI namas 5 kam
barių garu šildomas, gasas, vana 
ir kiti parankumai. Taipgi par
davimui rakandai. Parduosiu 
greitai pigiai.

37 E. 100 PI., Roseland.

DIDELIS bizniavas labai ge
roj padėtyj, prie bizniavos gat
vės su kratuve. Bargenas par
duodant ar mainant. Atsišaukit 
1811 S. May St., G. J. Zurt, 2-os 
lubos iŠ priekio.

KAS PIRMIAU atsineš depositą,
tas palnys $3250. Po mirties savi
ninko, likusiejįe iš familijos norėda- iius nuAIlrtn _____ _ „_____
mi geritai pasidalit liepia parduot šią stovyje rendos neša $56.00 į mėnesį, 
savaitę, »--------- _—— •
$4750. 2 augštų muro, 2 pagyvenimų 
po 5 ir 6 kamabarius, maudines ir 
beismentas 7 pėdų ir meilinis gara
džius. Namas randasi ant Bridge- 
porto. Atsišaukit greitai pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

BARGENAS.
Pardavimui 4 augštų po 4 kamba

rius kožnas, medinis namas, gerame
$8000 vertės namą tik už I Kaina $3,200.00,"$700.o¥ įmokėt, liku-

9 I akėjimais.
FIRST NATIONAL REALTY CO., 

736 W. 35th St.
Klauskit J. A. Burk.

FARMOS
Hart Michigan susitvėrė Lietuvių 

Ūkininkų Korporacija, kuri užsiims 
siuntinėjimu produktų tiesiog į mie
stus. Patraukimu mašinerijų, tavo- 
rų ir kitko ko reikalinga tiesiog iš 
fabrikų, kur kožnas ūkininkas galės 
parduot savo produktus brangiau, o 
kas reikės pirkt, tai pirks pigiau. 
Taip pat pirkėjams žemių pagelbės, 
kad galėjus pirkti per Draugiją nuo 
pat savininko ir naujai atvykusioms 
padės sujieškoti gyvulius, sėklas, pa
darines ,o jeigu ligoj ,ar kitam atsi
tikime ir darbo lauke padėt. Todėl, 
organizuokimės ir padėkim savo tau
tiečiams, kad nebūtų skriaudžiami 
svetimtaučių. Taigi, manydami pirk
tis gabalą žemės, adresuoki! taip:

LIETUVIŲ ŪKININKŲ KOR
PORACIJA,

119 Washington St., Hart, Mich.
Važiuojant nuo Chicago pirkit ti- 

kietą į Hart iš Rytinių Valstijų per 
Grand Rapids. Trukiai ateina į pat 
musų kaimą. Atvažiavę ant Dypo, 
rasit laukiant musų karą ant kurio 
rašo: LITHUANIAN TAXI, tas jus 
paims ir nuvežš prie ūkininkų.

PARDAVIMUI 80 akerių f auna, 
pigiai. Visa žemė išdirbta, budin- 
kai geri visokios mašinos, 16 galvi
jų, 3 geri arkliai, 8 kiaulės arti mie
sto, daili vieta.

PETER SLIAUŽIS, 
2137 N. VVestern Avė. 
Phone Humbold 6277

PARDAVIMUI muro namas 3-jų 
pagyvenimų po 6 kambarius: elektra, 
gasas, maudynės, garu šildomas ir ki
ti parankumai. Trys blokai nuo Lin
coln parko; rendos neša $1 /5.00 į me
nesį. Kas tuoj nupirks, gaus už ne 
paprastą bargeną —einu į bizni, ne
atbūtinai reikia pinigų. Savininką 
galite matyti visada ant trečių lubų.

615 Center St.,
Tel.: Diversty 4853.

PARDAVIMUI 4 lotai labai pui
kioj vietoj, 79-ta gatvė ir Ashland 
Avė. ir 4 lotai prie Šv. Kazimiero 
Vienuolyno ir 2 lotai prie Westem 
Electric Co. Visi po 30xl2o pėdas 
Gasas, suros, šaligatvei •— viskas ap
mokėta. Atsišaukite gritai, parduo
du ant lengvų išmokėjimų. Priimsiu 
Liberty Bondsus už pilną jų kainą.

J. AUGAITIS, 
819 W. 33rd St.

Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
džiulėj Lietuvių kolionijoj, esančioj 
garsioj javų derlingumu Oneida 
County, Wis. žemė gera, viskas ką 
pasėji ar pasodini, uždera, ypatin
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai. 
Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą. 
Su $250 ir lengvais išmokėjimais busi 
puikios farmos savininku. Platesnių 
žinių ateik šiandie.
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY, 
3301 So. Halsted Str., 

Chicago, III.

6 kambarių, visa aržuolo trimingo 
Cottage. Fumace šiluma, šiltas ir 
šaltas vanduo, gasas, elektra. Tik 4 
blokai nuo parko. $2,800.00 cash 
reikia.

7007 So. Talman Avė.

UŽ PAAUK AVIMĄ 10 Joty Harvey 
prie Boulevard Extention už $1,500, 
puikiausias pasiūlymas kokį galit 
gauti į keletą dienų. ši yra didelė 
proga bile vinam.

PETER LUCAS, 
4830 Fletcher St., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI namas, mūrinis, 2 
augštų, 3 flatų, saliunas iš fronto, 
tinkanti vieta aptiekai ir garadžius 
užpakalyj. Netoli Douglas Park.

1600 So. Wasthenaw Ayę.

STOCKAI-ŠEROS

NEPRALEISKITE PROGOS • 
PARDAVIMUI pigiai du geri mū

riniai namai iš priežasties išvažiavi
mo ant farmų, nėra agento.

Atsišaukite pas savininką 
3730 So. Wallace St., 

ant 2-ro flato

PARDAVIMUI Co-operative So
dely of America Šerai. Parsiduoda 
E i giai; pardavimo priežastis savinin- 

as išvažiuoja į Lietuvą.
K. Z.

1415 So. Halsted St.,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
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 šantės ang
lims. Žemė tvora aptverta ir me
džiais apsodinta, netoli nuo lietuviškų 
kapinių. Norintieji pirkti, kreipki* 
tės tuojaus, nes trumpame laike turi 
būt parduota. Pardavimo priežastis 
— važiuoju Lietuvon.

VINCAS GAUDIEŠIUS, 
11130 Sawer Avė. , 
Mt. Greenvvood, III.

Pusė bloko nuo 111 gatv. į pietus

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

PARDAVIMUI namas vieno pagy
venimo, labai gražioj apielinkėj: me
džiais apaugęs, galima laikyt karvę 
ir visokių paukščių; elektros šviesa, 
steam heat.

5529 VVisconsin Avė., 
pusė bloko į pietus nuo Archer Avė.

PARDAVIMUI namas pigiai. 
Pardavimo priežastis — aplei
džiu miestą. Atsišaukite ant 1-ų 
lubų iš užpakalio.

1824 Ruble St.

ONEIDA WISCONSIN FARMOS.
Jei reikalauji puikių farmų už pri 

einamą kainą, tai kreipkitės prie mu 
sų, o mes jum patąmausim. Jei nori 
biznį užsidėti kur gali palikti turtingas 
ir laimingas, tai rašykit mums, mef 
jums pristatysim visus davadus. Mes 
esam tiktai vienatini lietuviai parda
vėjai visoj Oneida pavietoj, kurie at
sako už savo darbus. Neapsigauki' 
per tuos, katrie mieste būdami jums 
pataria apie farmas, nes jie patys ne
išskirtų beržo nuo klevo.

Mes dabar turim ant pardavimo ma 
žų ir didelių farmų, taipgi turim ge 
rų bizniui vietų, kur labai reikia lie 
tuvių. Parašykit mums laišką arbs 
galit stačiai patys atvažiuoti, o mes 
jums aprodysim kaip, gali savo ateiti 
pagerinti.

ONEIDA LAND CO., 
McNaughton, Wis.

. PIGIAI IR GERAI
2 flatų mūrinis namas ant Bridge 

porto po 6 kambarius su maudynė 
mis. Pardavimui už $3,500. Turint 
lotus arba kokius Šerus — bus pri 
imti už pirmą įmokėjimą, kitus mokė 
šit kaip rendą, mėnesiais.

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

PARDUODU FARMĄ.

MA5TER 
5Y5TEM

Vyry ir Motery Ruby 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 kiekyineą ateiti by-ku- 
riuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Paterns 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.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokė j linais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seeley 1643.
SARA PATEK, pirmininkė.

NEPAPRASTA proga pelnyti 
$2500 į porą mėnesių laiko perkant 
naują muro namą 4 pagyvenimų po 5 
ir 6 didelius kambarius, kieto medžio 
trimingai ir vėliausios mados visi 
įtaisymai štimu apšildomas, rendos 
$1700 metams už tam panašius namus 
toj apielinkėj moka po $16,000 iki 
$20,000, dabartinis savininkas aplei
džia šitą šalį ir priverstas parduoti, 
kuogreičiausia tik už $13,750, su 
$5,000 į mokėjimu. Namas randasi 
apie 69tą ir Halsted St. Atsišaukite 
greitai pas . .

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI kampinis, bizniavas 
namas prie Cicero Avė. arti Chicago 
Avė. Rendos$ 10,300 per metą. Di
delis paaukavimas greitame parda
vime.

HALLMAN & KLING, 
722 N. Cicei^p Avė., 
Tel.: Austin 8717.

• Už PUSĘ kainos bargenas 2 augštų 
muro namas dviejų pagyvenimų pj 6 
kambarius beisementas, rendos $480, 
metams greitu laiku parsiduoda tik už 
$4000 su $1000 įmokėjimo, likusius 
rendos išmokės. Namas randasi apie 
Garfield Boulevardą ir Halsted St. 
Atsišaukite greitai pas

J. ZACKER, 
3301 So. Halsted St.

NfiRA PIGESNIO . . 
ir geresnio namo’ Chicago, puikioj 
vietoj ant Bridgeporto; 2 augštų mū
rinis 5 pagyvenimai, šviesus kamba
riai, už kainą, kuri jus nustebins. Ma
tykite mane šiandien.y S. SLONKSNIS,

3437 So. Wallace St.

EXTRA BARGENAS
3 augštų muro namas, 6 pagyvenimų 
po 4 didelius kambarius ir bcisman- 
tas po visu namu. Rendos 
tams. Namas tikrai vertas $12, 
Savininkas apleidžia šitą šalį ir pn- 
verstas parduot greitu laiku tik už 
$9,500.00. Namas randasi West bide 
arti Leavitt ir 23rd St. Atsišaukit pas

J. ZACKER,
3301 So. Halsted St.

220 akerių, dideli namai su 10 kam 
barių; didelė puiki barnė gyvuliam1 
ir šienui, 
mašinoms 
šilo, visos 
reikalingos 
no inžinas 
akselio ir kornų "pjovimui. 16 melžia 
mų karvių, išskyrimui, 1 gatunkava; 
bulius, 4 geri arkliai, 12 kiaulių, 71 
vištų; visi kūlimo javai: avižos, ru 
giai, miežiai, ir bulvės; daug pašaro 
šieno ir šiaudų. Parduosiu labai pi 
giai — likau našlė, tai noriu greita 
parduoti. Kaina $8,500. Įmokėt $3,500 
likusius ant ilgo išmokėjimo ant 6% 
Lietuviais apgyventoj vietoj. Platės 
nes žinias suteiksiu laišku.

MR. G. HAIDU, 
Carney, Mich.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewi*iting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
t valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

Kiaulininkas, vištininkas 
susikraut; didelė kaflim 
mašinos, kokios tik yr; 
prie ūkės; didelis gazoly 
malkpms pjauti, mašim Leveskio Mokykla 

Prirengiamoji ir prekybos dėl 
suaugusių. Mokina Lietuvių ir 
Anglų kalbų; 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 9:30. 
1747 S. Halsted St. arti 18 ga.

TAIP, KAIP VELTUI NAMAS
3217 W. 38th St., pirmas namas j va
karus 
įeigų 
ras, 4 
auštis 
gerai 
duoja 
$30.

nuo S. Kedzie Avė., tai yra tas 
namas, laistantis vertėje, mu 
kambarių, 2 flatų, didelis ant- 
,tik-ką išpuoštas; absoliutiškai 
sutaisytas, augštutinis išsiren- 
parinktai nvažai šeimynai už 
Kaina $5,000, cash $500, liku

sią sumą po $20 į mėnesį kartu ir 
procentas. Jei nori greičiau, mažes
nį procentą kas mėnuo ,tai. pirkit; 
kaina tikrai yra mažesnė, nei renda. 
Taip, kaip veltui namas. Ateikite ir 
pamatykite savininką

NEPAMIRŠ VIETOS.
Mes perkam', parduodam ir mainom 

namus, farmas, lotus — žodžiu sa
kant ką tik jus turit; padarom pi
giai, greitai ir gerai.

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

PARDAVIMUI mūrinis nan?as 21 
kambarių, 4 šeimynoms. Vandenin 
apšildomas, maudynės, elektra, gasas 
ir kiti visi parankumai. Arti gatve 
karių.

3120 Emerald Avė.
1-os lubos užpakalyj.

AUŠROS MOKYKI.OJ
ŠIE SKYRIAI:

Anglų kalbos.
Lietuvių kalbos.
Aritmetikos.
Algebros, Geometrijos ir kitų Ma
tematikų.

5) Braižymo (plianų pažinimo).
Laikas brangusf, neleisk dykai. Su

vartok naudingai. Seni ir jauni vy
rai ir moterįs visi neatidėliodami 
pradėkite tuoj. Aušros Mokykla se
niausia ir geriausia. Mokiname die
nomis ir vakarais.

Prisirašyti galima visada.
3001 So. Halsted St., 

Chicago, III.

3)


