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Airija ir Ulsteris susi 
taikė

ri būti

Sutartįs ratifikuotos
Valdžia nesikišianti j streiką
Visuotinas angliakasiu 

streikas prasidėjo
600,000 organizuotą angliaka

siu metė darbą pereitą naktį.

dentas, vis dar nenustoja vil
ties, kad jam teks padaryti su 
kasyklų savininkais atskirą su
tartį. Jis už uždraudimą da
ryti tekią sutartį jis kolioja 
internacionalinį prezidentą Le- 
wis ir sako, kad buk jo “žvaig
ždė gęstanti”.

dvasioje, duos 
suvienytą Airiją. Kiek- 
protingas ir teisingas 
nežiūrint jo tikėjimo, 
tokios Airijos. Mes sto-

aitoma valstybių są
junga ir Kąd ji negali versti 
šią šalį naudoti Jjinkluotas spė
kas. Administracija tokį patai-,, 
symą sutiko priimti.

Visas sutartis ratifikavus, 
prezidentas Hardingas jau pra
nešė kitoms valstybėms, kad 
Jungt. Valstijos jau gali apsi
mainyti ratifikacijomis. Betgi 
kitos valstybes dar nėra rati
fikavusios tų sutarčių ir tai 
padaryti joms ims dar mažiau
sia trejetas mėnesių laiko.

(Prezidentas Hardingas džiau
giasi, kad senatas greitai ra
tifikavo visas sutartis, kurias 
padarė jo sušauktoji konfe
rencija.

Gatvekariy darbininkai 
grūmoja streiku

Reikalaus pripažinimo

Jei jų algos bus nukapotos.

CHICAGO. — Visuotinas 
minkštųjų anglių ir antracito 
angliakasių streikas jau prasi
dėjo i-hreitą naktį. Kontraktas 
su kasyklų savininkais išsibai
gė jiereitą vidurnaktį ir nesant 
naujo kontrakto, darbas kasy
klose automatiškai apsistoja ir 
prasideda streikas. Šįryt nė 
vienas organizuotas angliakasis 
neis dirbti į kasyklas.

Angliakasių streikas kįlo de
lei kasyklų savininkų centrai, 
niame anglių lauke atsisakymo 
padaryti IJendrą konferenciją 
su angliakasiais ir pasitarti 
apie atnaujinimą kontrakto. 
Tie savininkai betgi sutiko 
tartis pagal valstijas; ką ang
liakasiai ‘turėjo atmesti, nes 
tai suskaldytų angliakasius ir 
susilpnintų uniją. Tik vieni Illi
nois angliakasiai sutiko laikyti 
atskiras tarybas, bet jas už
draudė centralinis unijos “po- 
licy” komitetas.

Antracito kasyklų savinin
kai užvedė derybas su anglia
kasiais, bet dar jokios sutar
ties nepadaryta, tad prip strei
ko turėjo prisidėti ir antraci
to angliakasiai. Betgi derybas 
su savininkais veikiausia tęsis 
ir laike streiko.

Mažiausia 600,000 organi
zuotų angliakasių pereitą nak
tį sustreikavo, neskaitant ne
organizuotų angliakasių, kurių 
didelė didžiuma irgi prisidės 
prie stijeiko. Kasyklose betgi 
pasiliks dalis darbininkų, rei
kalingų kasyklų prižiūrėjimui 
ir palaikysimi tvarkoje.

Unijos viršininkų apskaity
mu sekamas skaičius anglia
kasių turėjo sustreikuoti (pa
gal valstijas): Illinois 95,000, 
Indiana 
Iowa 
105,000 
110,000
ginia 30,000, 
Arkansas 2,000, 
000, Kansas 10,000, Kentucky 
18,(XX), Maryland 1,500, Michi- 
gan 2,500, Missouri 7,500, Mon
tana 4,000, New Mexico 2,000, 
Oklahoma 7,000, Tennessqe 4,- 
200, Texas 2,400, Utah 2,000, 
Washington 5,200 
ming 7,800.

Niekučių valstijų, 
nois ir k. kasyklos 
sidaryti ne tik
liet ir delei valstijos įstatymų, 
kurie reikalauja kompetentiš- 
kumo paliudijimų, delei kurių 
ne bile kas gali kasyklose (|irb- 
ti. Bet Pittsburgho apielihkės 
kasyklų savininkai žada jieš- 
koti streiklaužių, o Kansas val
stijoj bandoma bus versti ang
liakasius dirbti pasiremiant in
dustriniais įstatymais, kurių 
niekas angliakasių nbpaiso.

Didysis “radikalas” Farring- 
ton, Illinois angliakasių prezi-

Valdžia nesimaišys j ang 
liakasiy streiką

Betgi stengsis apsaugoti “pub
likos” interesus.

WASHINGTON, kovo 31. — 
Valdžia, skaitydama angliaka
sių streiką esant neišvengtinu, 
yra prisirengusi apsaugoti pu
blikos labą, jei jam gręstų pa
vojus delei konflikto tarp mai 
nerią ir kasyklų savininkų.

Darbo seki^torius Davis, 
kalbėdamas varde administra
cijos, vakar išleido paskelbimą, 
kuriame sako, kad streikas pa
statys anglių industriją ant iš
bandymo ir kritikuoja kasyk
lų savininkus už atsisakymą 
nuo bendros konferencijos, kar
tu pareikšdamas, kad bandy
mas iškelti anglių kainą bus 
veikiai sustabdytas generalinio 
prokuroro.

/Davis sako, kad valdžia ne
statys savo sąlygų angliaka
siams ir kasyklų savininkams 
ir į streiką nesimaišys, jeigu 
nebus prievartos, kuri reika
laus valdžios įsimaišymo, ar 
nepasidarys *anglią trukumo, 
kuris "gręstų publikos labui. 
Betgi jis nemano, kad pasida
rytų didelis anglių trukumas, 
kadangi šalyj yra dideli ang
lių rezervai, o taipjau didelį 
dalį reikalingų anglių paga
minsiančios neorganizuotos ka
syklos.

30,000, Ohio 40,000, 
12,000, Pennsylvania 
(minkštųjų anglių) ir 
(antracito), West Vir- 

Alabama 4,5(X>, 
Colorado 5,-

Airija susitaikė su 
Ulsteriu

AbiSutartis jau pasirašyta.
šalįs prisižada kooperuoti pa
laikyme taikos.

ir Wyo-

kaip Illi- 
turės už- 

delei streiko,

LONDONAS, kovo 31. - 
Airijos-Ulsterio konfeifenciją 
vakar padarė sutartį, kuri, ma
noma, suteiks Airijai tikrąją 
taiką.

Pasirašytąja sutartim, Airi
jos ir Ulsterio valdžios prisi
žada kooperuoti palaikyme tai
kos ant visos salos. Katali
kams, kuriuos paskirs katali
kų komitetas, bus duodamos 
vietos reorganizuotoj Ulsterio 
konstabuliaturoj. Pietinės gi 
Airijos valdžia stengsis nelei
sti , Airijos armijai veikti še
šiuose šiaurinės Airijos (Ul
sterio) pavietuose.

Anglijos gi valdžia paskirs 
daugiau kaip $2,000,000 su
šelpiami bedarbių ’ Belfaste.

Airijos prezidentas Arthur 
Griffith davė sekamą pareiški
mą : z

“Dokumentas, kurį mes, 
abiejų pusių airiai, pasirašėm,

1 vėliau, jei jis bus pildomas pa- 
sirašusiųjų 
mums 
vienaš 
airis, 
trokšta
vime už ją ir nežiūrint praei
ties įtarų, mes manome, kad 
mes esame ant slenksčio to 
atsidkimo pagelba susitarimo 
ir geros valios”.

ISusitaikinio sąlygas paskel
bė atstovų bute kolonijų sek
retorius Winston Churchill. 
Trulmpai suglaudus jos yra se
kamos:

1. šiandie paskelbiama yra 
taika.

2. Nuo šiandie valdžios ap 
siinia kooperuoti visais joms 
galimais budais, tikslu atsteig- 
ti taiką neramiose apygardo
se.

3. Belfasto policija bus re
organizuota taip, kad maišy
tuose disjriktuose bus specia
lius policija, kuri bus unifor
muota, išėmus detektivus. Ka
talikų patariamasis komitetas 
gelbės išrinkti katalikus rekru
tus tai policijai. Išduodamieji 
ginklai ir amunicija policijai 
bus po aštria kontrole. Kratos 
namuose turi būti daromos tik 
dalyvaujant katalikų ir pro- 
testonų policijai.

4. Bus paskirtas specialinis 
teismas teisti didesniuosius 
prasikaltėlius.

5. Bus paskirtas maišytas, 
katalikų ir protestonų komi
tetas tirti visus skundus apie 
abiejų pusių grūmojimus, puo
limus, trukdymus ir t. p. |

6. Pietinės Airijos armija politiką, Trockis pasakė: 
nustos veikusi šešiuose šiauri
niuose pavietuose, o Ulsterio 
konstabeliai bus organizuoja
mi kaip galima girčiausia 
tais pačiais pamatais, kaip ir 
Belfasto speoialinė policija.

7. Anglijai priėmus sutve
riantį Airijos Laisvą Valstybę 
bilių, abi pusės pasitars apie 
susivienijimą, o jei tai nepa
vyks padaryti, tai tarsis apie 
rubežius, kad nereikėtų to da
lyko pavesti taikos komisijos 
paskirtai rubežių komisijai.

8. Bus pagelbėta grįšti į na
mus visijems išvarytiesiems 
žmonėms.
• 9. Anglijos valdžia pasiūlys 
parlamentui paskirti ue dau
giau kaip £500,000 sušelpimui 
Ulsterio bedarbių, kaip kata
likų, taip ir protestonų.

10. Politiniai kaliniai 
tuojaus paliuosuoti.

Dabar Leninas paraližuojamas.

LONDONAS, k. 31. _ Iš 
Revelio pranešama, kad Rusi
jos diktatorius Nikolai Lenin 
serga aštriu progresyviu para
ušiu.

Trockini tik karai
(MASKVA, k. 31. — Karo 

minis įeris liekis, sugrįžęs 
nuo kareivių peržvalgos piet
vakariniame fronte, kur Vran- 
gelis ir kiti baltagvardiečiai 
buk koncentruoją savo spėkas, 
kalbėdamas komunistų kon
grese vakar pasakė:

“Jeigu sovietai bus užpulti 
visos Europos buržuazijos, gal
būt sovietai sugrąžins komu
nizmo karą, kuris bus begai- 
istin^esnis ir už civilinį karą 
Rusijoje”.

Kalbėdamas apie vidurinę

“Jeigu musų priešai išveda, 
kad įsileidimas • spekuliantų 
Rusijon reiškia, kad mes tu
rime teikti galią spekuliantų 
politikai, tai jie, musų žvilg
sniu, labai klysta”.

Pirmieji sustreikavo
PANA, III., kovo 31. — Pa

na angliakasiai yra pirmieji 
angliakasiai sustreikavę Illi
nois valstijoje. 800 angliakasių, 
dirbusių dviejose kasyklose, su
sirinko savo įrankius ir metė 
darbą dar prieš vidurdienį, 

i _____________

Užgiris Wirtho poziciją
bus

Visos sutartįs ratifikuotos
Senatas Ratifikavo visas Wa- 

shingtono nusiginklavimo 
konferencijos padarytąsias 
sutartis.

WASHINGTON, kovoji. — 
Vakar senatui ratifikavus de
vynių valstybių sutartį apie 
Chiniją ir sutartį apie Chini- 
jos muitus, tapo užbaigtas ra
tifikavimas visų sutarčių, ko
kias buvo padariusi Washing- 
tono nusiginklavimo ir tolimų
jų rytų konferencija.

Devynių valstybių sutartis 
tapo užgirta senato vienbalsiai 
65 balsais, o Chinijos muitų 
sutartis tapo ratifikuota 58 bal
sais prieš 1.

Viso dabar yra ratifikuotos 
septynios sutartįs. Jos tapo ra
tifikuotos be jokių pataisymų, 
išėmus keturių valstybių su
tartį apie Pacifiką.
sutarties tapo 
kinimas, kad

Prie tos 
pridėtas paaiš- 

ta sutartis netu-

BERLINAIS, kovo 31. — 
Reichstagas vakar priėmė re
zoliuciją, pareiškiančią, 
talkininkų kontribucijos 
misijos reikalavimai

kad 
ko- 

yra ne
pakenčiami ir užginančią kan
clerio Wirth pareiškimus apie 
tos komisijos reikalavimus.

FUNCHAL, k. 30. — Aus
trijos ištremtasis ex-karalhis 
Karolis yra arti mirties, pa
laikomas dirbtinio kvėpavimo. 
Jau ir vyskupas buvęs pašauk
tas duoti jam “paskutinį pa- 
tepimą”. I JiigŽ

PINIGU KURSAS
Vakar, kovo 31 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.37
Austrijos 100 kronų............... l%c
Belgijos 100 frankų ........... $8.45
Danijos 100 frankų ........... $21.10
Finų 100 tnarkių ..................   $2.00
Franci jos 100 frankų ........... $9.03
Italijos 100 lirų ................... $515
Lietuvos 100 auksinų ..............85c
I>eMkų 100 markių ............... 2 U c
Norvegų 100 kronų ........... $17.72
Olandų 100 guldenų ........... $37.78
Švedų 100 kronų ............... $26.02
šveicarų 100 markių ........... $19.42
Vokietijos 100 markių ........  35c

CHIOAGO. — Cliicagos gat
vekarių darbininkai vakar pa
reiškė Illinois prekybos komi
sijai, kad jie negali sutikti pri
imti jokio algų nukapojimo, 
ntes jie ir taip permažai uždir
ba, o pragyvenimas Chicagoje 
nėra nupigęs, kuomet taksai 
nuolatos kįla, o ir kuro kaina 
tebėra labai augšta.

Nukapojimas algų, sakė dar
bininkų atstovai, pagimdytų 
tarp gatvekarių didelį skurdą 
ir todėl jie bus priversti strei
kuoti, jei bus bandoma algas 
nukapoti ir prailginti darbo 
valandas.

Taip darbininkai atsakė į 
tos komisijos parįeiškimą už 
vakar, kad atgavimui penkių 
centų karterio 
nukapoti visų 
bininkų algas.

Gatvekarių
ko, kad publika visai nenori 
tokio karterių nupiginamo, už 
kurį turėtų užmokėti savo už
darbiu gatvekarių darbininkai, 
kurių ir taip algos yra mažos 
ir kurie ir prie dabartinių al
gų turi kentėti nemažą s’kur-

bus reikalinga 
gatvekarių dar-

darbininkai sa-

----------  —j  ------------------_

210 žm. žuvo kasyklose
WASHINGTON, k. 31. - 

Kasyklų biuras, paskelbė, kad 
vasario įnėn. š. m. kasyklose 
liko užmušta 210 žmonių, kuo
met pernai tuo pačiu laiku li
ko užmušta 160 žmonių.

Darbiečiai laimėjo.
)LONDONAS, k. 31. — Darbo 

partija aplaikė svarbą laimėji
mą perrinkimuose East Leices- 
ter, kur tapo išrinktas atsto
vų butan jos kandidatas Ban- 
ton. Jis gavo daugiau balsų, 
negu koalicijos ir nepriklauso
mąją liberalą kandidatai pa
ėmus krūvon.

padarytas.
kovo 31. — Du 
aviatoriai, kapt.
Sacadura, kurie

Pirmas žingsnis laimin
gai

LISBONA, 
Portugalijos 
Coutinelo ir
skrenda hydroplanu į Brazili
ją, pirmąjį šuolį iki Kanari 
nių salų padarė laimingai. Jie 
išskrido vakar iš LisbonOs 7 
vai. ryte, o 3 v. <po piet bu
vo jau ant salų, perskridę apie 
1,000 mylių.

Jie apžiūrės savo hydiropla- 
ną ir skris toliau. Oras yra 
geras ir jie tikisi pasiekti pa
siekti liekamą sustojimą ant 
Verde salų nedėlioj.

. -- -------------- 1----------------------------

Tai bent titulas.

LONDONAS. — šiaurinės 
čechijos muitinė paskiro val
dininką, kurio titulas vokiečių 
kalboje yra sekamas: “Lebens- 

mittelzuisicįhliisseunsiteillungsko- 
mmissionisvorsi tzenderstellvfcr- 
treter” (Maisto porcijų likvi
davimo komisijos prezidento 
vietininkas).

SODEIKA — LIETUVOS 
OPEROS DIREKTORIUS.
WASHINGTONAS, kovo 28 

d. (Elta). — Kaip praneša 
Kauno laikraštis “Aidas”, Ame
rikos lietuvis operos daininin
kas paskirtas Lietuvos Valsty
bės operos direktorium.

RYGA, kovo 31. — Rusijos 
užsienio reikalų ministįeris Ci- 
čerinas, galva Rusijos delega
cijos Genoa konferencijoje, pa
sikalbėjime su laikraštininkais, 
pareiškė, kad sovietų Rusija 
reikalaus cb jure pripažinimo 
Genoa konferencijoje. Reika
laus pripažinimo ne todėl, kad 
jis butų svarbus, bet kad jis 
palengvinsiąs atnaujinti preky
bos ryšius su kitomis šalimis.

Rusija taipjau pakeisianti 
klausimą apie Denikiną, Vran- 
gelį ir kitus, kurių puolimus 
ant Rusijos rėmė ir finansavo 
talkininkai. Pasisekimas kon
ferencijos priklausysiąs nuo to, 
ant kiek valstybes norės tarp 
savęs taikintis.

Rusijos delegacija šiandie ry
te išvažiavo į Berliną. Iki Lie
tuvos rufcježiaUs ją lydėjo pul
kas policistų, delei susektų 
suokalbių delegatus išžudyti.

LIETUVOS DAINININKAI 
UŽSIENYJE.

“Aidas” taip
Berly- 
rašo: 
būda-

WASH;INGT()NAS,‘ kovo 28 
d. (Elta). — Lietuvos operos 
dainininkas Kipras Petrauskas 
buvo išvažiavęs duoti koncer
tą Berlyne .

Apie jo apsilankymą 
ne Kauno

“Kipras Petrauskas, 
mas lal>ai populiarus daininin
kas, surinko didžiausią šiame 
sezone Vokietijoje auditorija, 
kur vien iš įėjimo bilietų bu
vo surinkta 100,000 markių, 
kas ir Berlynui, “daug ką ma
čiusiam”, yra nepaprastas at
sitikimas”.

Airijos savyvalda 
patvirtinta

Karalius pasirašė Airijos Lais
vos Valstijos biliu.

LONDONAS, kovo 31.
Airijos Laisvos Valstijos bi- 
lius šiandie patapo įstatymu, 
karaliui Jurgiui pasirašius po 
tuo biliu. Lordų butas buvo 
priėmęs niekurias pataisas prip 
biliaus, bet gailaus nutarė už 
jas nebesispirti ir tuo susitai
kė su atstovų butu.

Airijos savyvaldos šalininkai 
liko labai rsustiprinti ir pasi
rašymu taikos su Ulsteriu. Pa
sirašymas buvo visai netikėtas 
ir paskelbimas apie jį atstovų 
bute buvo priimtas labai triuk
šmingai.

Nusižudė mokslininkas.
CHICAGO. — Carl Boeck- 

len, sakoma, vokiečių moksli
ninkas, pasiskandino ežere. Jis 
buvo išsiųstas Vokietijos val
džios tyrinėjimo reikalais ir 
apvažiavęs veik visą pasaulis. 
Bet jo ilgėjimas pradėjo silp
nėti, teČiaus jis nesustojo dir
bęs iki nepabaigė savo tyrinė
jimų raportą, 
rašyti raportą 
Vokietijon, jis 
žudė. Ketverge
po ištrauktas iš ežero.

Betgi pabaigęs 
ir išsiuntęs jį 

neužilgio nusi- 
jo lavonas ta-

NAUJIENŲ

Pinigų Siuntimo Sky- 
• rius atdaras kasdien nuo
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurj jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laikų rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimų Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO ŠEŠIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gyarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
vra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St., Chicago, BĮ.
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted St., Chicago, Dl.
Town of Lake Skyrius

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

4138 Archer Avė., Chicago, BĮ.
West PuIImano Skyrius

523 West 120th St., West Pullman, UI.
Roselando Skyrius

233 East 115th St., Roseland, UI.
■—111 "1 ■■ ■ i „



--- - - ............ t , i ■ ■ ■ .i i

\k,ONTRAKTORIUS
Budavoju mūrinius ir medinius namus, o jeigu 
kas norėtų medžio darbą jiats dirbti, tai aš tami- 
stai pirmos rųšies mitrą pamurinsiu už prieina
mą kainą. ,

P . K a s p a r
3827 Archer Avė., > Tek Lafayette 0238.

6 DAIKTAI VERTĖS $15, TIK Už $6.98
1) Geležkelio laikrodis, pasida
bruotas, nikelio lukštuose, plieno 
judėjimas, laiką rodo teisingai, 
gvarantuotas ant 5 metų. 2) laik
rodėliui retežėlis, 14 karato paauk
suotas. 3) geriausia importuota 
vokiška britva, su gražiais išmar- 
ginimais. 4) Automatiškas revol
veris “Vanquisher”, padirbtas iš 
tikrojo mėlynai-juodo plieno, stip
riai subudavotas, geras apsaugoto, 
jas reikale. 5) Vyriškas žiedas, 14 
karato auksu dengtas, su gražiu 
akmenėliu .atrodo kai auksinis. 0) 
Kišeninė gyvatė, kuri paspaudus 
dangtuką, iššoka iš triubėlos ir nu
lekia apie pusę bloko. Atrodo kai 
tikra gyvybė ir lengva su ja prida- 
ryt juokų. Prisiųsk 35c. štampo- 
mis ir už 7 dienų gausi tuos 6 daik
tus už $6.98. C. O. D., kurie tik
rai jumis užganėdins. Rašyk tuo- 
jaus šiuo adresu:

MAJESTIC TRADING CO., 
1553 Cornell Street, Dept. NĄ. Chicago, Iii.

Nedarbas Švedijoj.
Maži streikai mažne visose 

pramonėse.
» Į ------- -- ’ ■ —

Stockholm. — Nedarbas 
truputį padidėjo; dabar bedar
bių yra apie 150,000. Apie 50 
nuoš. 'bedarbių gauna paramą 
iš valdžios. Apie 25 nuoš. dir
ba pakaitomis, padarydami 
apie tiek, kiek anie patalpo
mis gauna. Visiems kitiems ne
tenka nieko.

Maži striukai ir uždarymai 
yra mažne kiekvienoj pramo
nėj, bet darbdaviai visur gau-
na viršų.

Algos nulnušama nuo 40 iki 
70 nuoš. Kai'kuric darbininkai 
prašo pašalpos iš prieglaudų 
biedniems, nežiūrint to, kad 
jie dirba.

Sindikalishyi, kurių ^balsiu 
yra: Pramones darbininkams” 
ir kurių daugiausia yra tarp 
statymo darbininkų, mano ve-

NAUJIENOS, Chicago, m,___________________________
———

KARŽYGIAI
> ,. i - :. I- ■ *•* . r ■> ■ -

Kas verks, tam tragediją, kas
juoksis — komedija

Tai bę galo juokinga trijų veiksmų komediją, kurią dar pirmu 
kartu loš gabiausios ęhicagięčių įošėjų spėkos.

Subatoj, Balandžio 1 d.

M. MELDA^IO SVET.,
2342 Vienį 23rd Place ' ''

Visi, kurie nori smagiai laiką praleisti ir ligi sotįes prisijupkti, 
tegul atsilanko. Užtikriname, kad nepasigailėsite.

Pradžia kaip 8 vai. vakare.
— L. S. D. S. 1-mos KUOP. KOMITETAS.

Subata, Balandžio 1 d., 1922

dą tą principą gyvenimai), 
skelbdami Anglijos gildijų soci
alizmą, kurį praktikuoja Ang
lijos gildinių socialistų mažu
ma; jų agitatoriai keliauja po 
visą šalį ir kiekviename mieste 
ir miestely skelbia gildinę sis
temą. šita idėja paremta tuo- 
mi, kad reikia sutverti kopera- 
tines bendroves, išleisti ir par
duoti akcijas, pirkti medžiagą, 
įrankius ir statyti. Jų šauks
imi yra: Prašalink kontrąkti-! 
ninką, '

Danijoj aną dieną apie po
rai šimtų tūkstančių vergų ta
po uždaryti darbai. Dabar 
amatinių unijų vadai ir darb
daviai išsijuosę arbiirūoja. 
Darbdaviai nori pailginti va
landas ir sumažinti mokesni

Norvegijos ir Švedijos sindį- 
kalistai regis vienbalsiai prieši
nasi susidėjimui su Raudono
sios Tarptautinės Unijos Inter
nacionalu. Danijoj, kur pereitą 
vasarą sindikalistai turėjo or 
ganizadją ir savo laikfaštį, kc 
inunistui sunaikino abudu, 
kad “juos sustiprinus”'-iu- “su
vienijo” juos į ekonominę “de
šinę” ir politinę “kairę”, kitaip 
sakant, į Suvienytą Komunistų 
partiją, bendru laikraščiu, re
gis “Unity Bulletin”. Aną die
ną visas dalykas nuėjo ant 
šuns uodegos. Įvyko revoliu
cija ir pasidarė dvi partijos. 
Tai bent vienybe!

Dideli^
KONCERTAS 

ir BALIUS
Atsibus

Nedalioje, 2 d. Balandžio-Aril,
1922

CHAS. STRUMIL SVET.,
158 East 107th Street, kampas Indiana Avė., RosAand.

Rengia
_____ Draugijų Sąrišis Palaikymyi Aušros Knygyno._____  

Svetainė atsidarys 5 vai. vakare Įžanga 50c
Pradžia 6 valandą vakare tik ant šokių. 35c.

Gerbiamieji; — šitas Koncertas bus vienas iš geriausių 
šioje apielinkėje, nes jame dalyvaus garsi rusų šokikų gru
pė, po vadovyste prof. Wm. Scholey, kuris atliks įvairius 
šokius ir dainuos solcZ Dalyvaus Ateities žiedo Dr-jėlė, po 
vadovyste V, Bigeliutes. Taipgi L. M. D. Aido Choras ir 

.daugįaus?
Visas pelnas šio Koncerto yrą skiriamas AUŠROS 

KNYGYNO IR MOKYKLOS .NAUDAI. ' -
Todėl nepamirškite ir atsilankykite visi; tuomi parem- 

site Aušros Knygyną ir Mokyklą, kuri yra atdara dėl visų.
• NEPAMIRŠKITE! MUZIKA LENGVINO! J

• Kviečia KOMITETAS.
. , 

..............   . ................................... ... m ■ 11   ■, I- -III

Ashland
Jewelry

. & Music 
Store

Parduodame už 
pusę kainos Grafo- 
noląs, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.
4537 S. Ashland Av.

Chicago, III.

muzikališkų instrumentų naujausios išdirbystė?: armonikų, koncerti
nų, skripkų, rekordų visokioms kalboms, gramafonų ir auksinių vi
sokių daiktų: žiedų ir laikrodėlių, ir sutaisom viską, kam kas reikia, 
O ypač muzikališkus instrumentus ir prisiunčiam j kitus miestus 
kam ko ręik. K. PIKELIS 1907 So. Halsted St., Chicago, III.

<Lį ' •r-.-.-.'.-V..------------ r--------- —-------------------------—-------------- -

Auditorium Vakaras
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Susivienijimas Draugijų Bridgeporto kolonijoj 
rengia iškilmingą vakarienę naudai Auditorium

Nerišlioj, Balandžio 2 d., 1922
Mildos svetainėje, 3140 So. Halsted St.

Pradžia 7 vai. vak.
J ♦ , K »’ • X * ■ lt .

Apart vakarienės, bus ir pamarginimų taip, kad 
atsilankiusius svečius Rengsimės užganėdinti kuo- 

geriausiai. Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti.
Rengimo Komisija.

BankaS ir jo Direktoriai
Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir 

tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo 
atstovšjimų vietoj savo ypati&kais dalykais šiame 
banke.

*

Pasekmingiausi biznieriai, kiekvienas didysis fi- 
nasištas — jų atsargus globojimas jungiasi su tuo* 

i mi, ką banko viršininkai užtikrina: saugumų, tvir* 
tumų ir nuolatinį progresų, '

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

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

' patarnaus jums.

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

. Yra narių .Chicago Clearing House Associacijos.
»... ' / i. ' ■ ’ i " ■ . ...................    *

“ŠVENTOJI NAKTIS”!
3 aktų operetė. Muzika MIKO PETRĄUSKO

| Statoma pirmi < kartu CliicetgojĮ AMERICAN BOHEMIAN HALL, 1440 West 18th Street
J Pradžia 8 v ai, vakare.
Mimu. . m. . . linui. . . . .

Vadovauja Ą. S, POCIUS. Stąto “BIRUTE

TEATRAS ŽMOGŽUDŽIAI
WEST SIDE AUDITORIUMPėnkių aktų drama. Parašė Tagobočnij, vertė J. Jaunutis

Ned., Balandžio=April 2,1922
*>*

Pradžia lygiąi (7 vai. vakare.

šį veikalą stato bendroms spėkoms Laisvės Kanklių M. Choras, L. K. Vyrų 
Choras, Moterį} Tiesos Ch., A. L. D. L. D., Pirmo Apskričio Teatr Rat. ir L, D, 
Stygų Orkestrą. •

Taigį, gerbiama Chicagos lietuvių visuomenė! Kurie esat matę veikalą “Iš 
Meilės”, būtinai stengkitės pamatyt ir šį veikalą, nes yra lygiai svarbus, kaip, 

v kad ir “Iš Meiles”, nes parašytas to paties autoriaus.
Veikalas bus papuoštas dainoms ir šokiais.

Įžanga 75c. ir 5Qc. Nuoširdžiai visus kviečiam KOMITETAS.

P. S. Meldžiam nevčluot, nes prasidės lygiai pažymėtų laiku. Po persta
tymo bus šokiai.
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KORESPONDENCIJOS
KENOSHA, WIS

$2 IR KUPONAS, O ĮGYSIKvedero koncertas.

MET

gausite geriau

Telefonai

1112 West 35th Streettada ne tik neišmesite jų

Didelis nuošimtis
Tel. Boulevard 6487

TVIRTUMAS IR SAUGUMAS
BANKO

sau

Didelis Bankas

CHICAGO

turtas
o turto

buvo 
kada

norime iš- 
ir pasirin- 
Užsiganė-

Isteigta

1514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Losią Are^ 

CHICAGO, ILL,

AKUŠERKA
Halsted St., kampas 31 gat

< has. H. Brandi 
Henry v. Mceteren 
Uteophilus Schnnd

LAIVAKORTES
Tūkstančiai lietuvių 
sugrįžti į Tėvynę per musų Didžiausių Lietuviškų Įstaig 
žiausių ir greičiausių keturkamininių laivų

. 47-tos ir 
Ashland Avė

INTERNATIONAL » 
TRAVEL BUREAUj 

NEW YORK, N. Y

Kapitalas ir Perviršis 
$275,000,00

Prižada žmonėnis sukčiai, kurio savo prižadais išgauna iš 
beturčių žmonių sunkiai uždirbtus pinigus, ir paprastai pabėga 
su jais.

Niekas iš invcstavusiij į musų 6% nvortgečius, arba mortge- 
čių bondsus nėra nei cento nustojęs.

Ponai Grisius, Macikas ir Sedemka.
Mielai patars visada šiame banke apie geriausių 

giausią investmentų būdų.

| IMPERFECT IN ORIGINAL

DR. S. IMEŽIŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Central Manufacturing
District Bank ■

Bankas atdaras ištisų dienų subat'oms ir seredoms nuo 6 
valandos iki 8 valandai vakarais.

Seniausia ir didžiausis Valstijinis Bankas Bridgeporte.

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas •

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet
Telefonas Victory 9082 •

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai

O f i sa s •
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų.
• Taipgi Chroniškų Ligų.

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po pįet.

Telephone Yards 687

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St. 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

Viso atsakomybės .... $3,447,734.56

Kovo 26 d. Polonio Liberty 
svetainėj buvo A. P. Kvedero 
koncertas, surengtas jo paties 
naudai.

Programas buvo gana ilgas 
ir įvairus dainomis ir muzika; 
su trumpa pertrauka traukėsi 
ilgiau kaip dvi valandas. Prog- 

dalyvavo šitie daininin- 
P. Kvederas,

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

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

Telefonas Boulevard 0611 
(Baltas Namas)

r. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324
Tel.: Central 6300

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

nuosavos svetainės 
. Tai yra svarbus rei- 
mes neturim sustoti 
norim savo nuosavą 

Tatai visi kas 
į pra- 

Vietinis. Tel. Randolph 2898 $
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurnrfestyj. 

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

Room 1303 , 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: įlydė Park 3395

DR. CHARLES SEGAL 
praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 luboti 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

JOHN KUCHINSKAS
LETŲVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd SU kerta Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

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

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po 
pietų. - Tel.: Oakland 1294

$1.00 DOVANŲ $1.00 
Šis kuponas yra vertas 
rendavosit skrynelę, 
vienas doleris, jai. pasi
dėt užlaikymo čekių, 
bondsų ir didelės ver
tės popierų, musų plie
ninėse nedegamose šė
pose. Atneškit šį ku
ponų ir gausit vieną 
tokių skrynelių nvusų 
banke už $2.00 (be ku
pono skrynelės kaina 
$8.00).
Central Manufacturing 

District Bank 
1112 West 35th St.

šios dovanos siūlymas, 
tęsis tik iki bal. 30 d.

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

Chicago, III.
Jelcfonas Central 4529. 

Valandos: nuo 12 iki 4 po piet.

Pinigai gatavi visuomet
Kada perkate BIRŽOJE parduoda

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

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

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

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

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

Priimame pardavimui Lietuvos val
džios bonus.

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

Visgi jo koncertas gerai pa
vyko ir publika buvo , pilnai 
patenkinta. Ateityje jo kon
certams galima tikėtis skait- 
lingesnes publikos.

Lietuvių Kooperatyve Namo 
Bendrovė rengia prakalbas ba
landžio 2 d. Scblitzio svetainėj 
2 valandą po pietų; kalbės P. 
Kukutis iš Chicagos, III. Geis
tina, kad atsilankytų kuodai!- 
giausia žmonių, nes bus aiški
nama būdas 
įsigijimui 
kalas ir 
veikę, jei 
svetainę turėti 
gyvas ateikite nedėlioję 
kalbas

Pradeant subatoj, sausio 21, siūlo
me savo visą stafcą vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinavvs. 
rainkotų, kelinių, trunku ir siuteai- 
nų už tokią žemą kainą, kad apsimo
kės dabar pirkti kitam metui dėvė
jimui.

Tėmykite sekamas kainas:
Overkotai po: $5, $10, $12.50, $15, 

$20, $25 ir $30.
Siutai: $7.50, $10.50, $15, $20, $25, 

$30 ir $35.
Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbinės ke

linės po '$2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
=i*s baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes 
parduoti. Ateikite anksti 
kitę koliai dar visko yra. 
•tinimas, gvarantuojamas. 
1902 m.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki 
6 valandai.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St. Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
TeL Kedrie 8902

Užslėpkit jus*ų niorgečių popieras, msiunnimo, žymes 
notas, Lietuviškusbondsus, Laisvės bondsus ir visokias 
jums vertingas popieras musų naujau šioj kasoj. Musų kasa yra apsaugota 
nuo ugnies, vandenio ir vagių ir yrasaugiausia vieta jūsų brangenybėms.

SPECIALIŠKAS PASIŪLYMAS
Jeigu turit nusirendavoję skrynelę kokiam nors kitam banke, o laikas už ku
rį esat užmokėję, dar nėra išsibaigęs, tad atneškit savo brangios vertės po
pieras, ar jubilerijų pas mumis, o mes duosim dovanai skrynelę per tų laikų 
už kurį užmokėta jūsų kitam banke, o turint kuponų užsimokėsit tik $2.00 
ant metų. . ....
Surink tuos kuponus ir apsaugok savo brangias popieras nuo ugnies ir pik
tadarių. t
Buk protaujantis, saugokis nelaimių atnešk tuos kuponus šiandien.

Laivakortes parduo
dame ant visu lini
jų tiesiog į Pftiavą 
(Karaliaučius) Klai
pėdą, Liepoją, Ham
burgą, Tilžę, Eidku* 
nūs ir visus kibus 
poetus ir miestus. 
Rašykite klausdami 
rodęs kaip pigiau
siai ir patogiausiai 
sugrįžti Lietuvon, o 
džiaugsitės apturė
ję labai įdomias ži
nias.Capital stock Įmokėta $200,000.00

Perviršis .....   $50,000.00
Neišmokėtas uždarbis $72,416.96
Taksų rezervas ........... $17,000.00
Neišmoksti dividendai ......  $57.75
Eilos išmokėjimui ....... $77,000.00
Dcpositų ................... $3,031,259.85

publiškų atskaitų

TURTAS

Paskolos ir atrokavi- 
n ai ..................... $1,729,555.66

$455 92

Atpigo į Klaipėdą ............  $107.00
į Piliavų $106.50, į Liepojų $107.00 
ir lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 

int di- 
tiesiog be persėdimo!!!

Iššauname pašpor- 
tus ir taksu paliu
dijus. Atkeliavu
sius iš kitur patin
kame ant stoties, 
pristatome bagažą 
ir palydime ant lai
vo. Pi įrengia m vis
ką kas reikalinga 
kelionei.
Siunčiame' pinigus 
ir partraukiame gi
mines iš Lietuvos į 
Ameriką kuogrei- 
čiaušia.

raine 
kai artistai 
basas; P. Dauderys, P. Sadaus
kas, tenorai; Julija Širvaitė ir 
Sofija Juškaitė, sopranai; M. 
Jozavitas, pianistas.

Visi artistai atliko savo už
davinius gana gerai, ypatingai 
gerai A. P. Kvederas ir p-lės J. 
Virvaitė bei S. Juškaitė; tai bu
vo vakaro žvaigždės ir kiek
vieną jų išėjimą scenon pub
lika pasitiko ir palydėjo griaus
mingais delnų plojimais. Žino
ma, ir kitiems negalima nieko 
bloga primesti; jie taipgi atli
ko savo uždavinius gerai, žo
džiu sakant, koncertas 
vienas geriausių, kokie 
Kenoshoje buvo.

Nors oras buvo gana 
žus, bet publikos susirinko ne- 
daugiausia; žmonės gal dar 
vis prisilaiko prietarų, kad 
gavėnios laiku nepridera lan
kytis į tokius parengimus. Taip 
pat čia gali būti kaltas ir kitas 
dalykas, — kitų “grickai.” Pa
tarle sako, “už vieną kaltą de
šimts nekaltų nukenčia.” A.

I P. Kvedero koncertui gal ir te
ko nukentėti dėl kitų. Mat čia 
nesenai buvo surengtas kon
certas M. Petrauskui. Publika 
susirinko ir nekantriai <laukė 
musų garsaus kompozitoriaus 
ir dainininko, o jis, pradėjęs 
dainuoti, sustojo ir atsiprašė, 
pasiaiškindamas, kad jis nega
li dainuoti, nes šaltį turįs. Ži
noma, programas buvo užpil
dytas; užpildė jį Pociene ir 
Pocius,'kurie sykiu su Pct rausl
iai dalyvavo koncerte ir Pocie
ne keletą dainelių sudainavo 
labai gražiai, bet publika jau
tėsi apvilta. Ji gavo ne, tą, ką 
ji tikėjosi gauti. Taigi dėl šito 
publikos apsivylimo gal teko 
ir Kvedero koncertui nukentė-

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Raportas biznio stovio gale dienos Kovo 10 d., 1922, paduotas Auditoriui 
publiškų atskaitų Illinois Valstijos.

SKOLOS

K. GUGIS
. ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St.

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111.
kampas 18th St.

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

A^DR.HERZMAN^B
Iš RUSIJOS

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

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
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.

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

REMIASI ANT TINKAMO VEDIMO 
REIKALŲ

3101 So 
Viename name su Dr. Monkevičium 

Rezidencijos tel. Yards 1119-J 
Ofiso tel. Boulevard 9708

Baigusi Aku- 

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

DOLERIS

$3,447,734.56
VIRŠININKAI

VSA \VIEBSEMA, Prezidentas N1CHOLAS W. WIERSEMA, Ka* 
’d-imr.R n VLFNBEBG. Vic-prez. FREDERICK J. WIERSEMA. p.-k 
H. O. ROEMPLER pad. kas., CALVIN L. VVIERSEMA pad. kas.

Direktorių ir Patarėjų Komitetas
George Dalenberg 
Asą Wiersema 
Latrines DeHuan

Nicholas W. VViersema 
Frederick J.VViersema 
Chas. E. Reading

VALSTIJINIS TAUPYMO BANKAS

VELTUI

UNIVERSAL STATE BANKAS
YRA VEDAMAS PATYRUSIŲ VALDININKŲ 

IR DIREKTORIŲ . ‘
TODĖL YRA SAUGIAUSIA IR PARANKIAUSIA 

VIETA LIETUVIAMS.

Pordėtis ................ .....
U. S. valdžios invest 

mentai ...................  $144,506.64
Municipal ir korp. bonai 958,874-66
Banko namas ir ra-

kandai ...............  $149,638.01
Cash ir kitų bankų sko

los ...............    $463,446.46
$1,257.21

LITHUANIAN TRAVEL BUREAUf
136 East 42-nd St.. (Dep. V)

Taupykite Pinigus Savo Banke
SIŲSKITE PER ŠI BANKĄ 

PINIGUS LIETUVON IR KITUR
LAIVAKORTĖS, PASPORTAI, APSAUGOS 

’ SKRYNUTĖS, PASKOLOS ANT MORT- 
GEČIŲ, INSURANCE

UNIVERSALSTATE BANK
Chicago, Illinois.

Telephone Boulevard 5652
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va- 
karaisv 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, 111.

Talafosail Bąąlmrard 7Mf
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily except Sunday by 
The UShuanian News Pub. Co., Ine.,

Editor P. Grigaitis.

1739 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Roosevelt 860d

Subscription Kates:
$8.00 per year in C ana d a. z
$7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago,

8c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
»f Chicage.zlll., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia' Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

UžslmokSjimo kalnai 
Chicago  je — paštu:

Metams  ......... .... ...i $8.00
Pusei metų----------------------- 4.60
Trims mėnesiams -------- — 2.25
Dviem mėnesiams 1.75
Vienam mėnesiui l«00

Chlcagoje per nešiotojusi
Viena kopija _______________  8c.
Savaitei ------      18c.
Mėnesiui —-----------   ?&c.

Suviėnytose Valstijose ne Chicagoj
paštu:

Metams $7*00
x Pusei metų ------- —-------------4.00

Trims menesiams------------------ 2.00
Dviem mėnesiams _________  1*50
Vienam mėnesiui___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams --------  $8.00
Pusei metų --------  4.50
Trims mėnesiams -----  2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Klerikalų 
įsigalėjimas ir mes.

Prieš keletą metų mūsiš
kiai klerikalai buvo visai ne
žymus gaivalas visuomeni
niame Amerikos lietuvių ju- 
dėjime.Šiandie jie savo orga 
nizacija, savo disciplina, sa
vo veiklumu yra toli prašokę 
visų kitų musų srovių ir po
litinių krypsnių judėjimus. 
Ir juo geriau jiems sekas, 
juo didesniu uolumu jie sa
vo darbuotę plėtoja. Beval
gant ir noro daugiau atsi
randa. Jie yra surinkę šim
tus tūkstančių dolerių savo 
politinia*m “tautos fondui’. 
Jie turi įvairių kitais var
dais fondų, kuriems jie su
renka vėl dešimtimis ir šim
tais tūkstančių dolerių. Vi
sus tuos pinigus jie žeria 
klerikalizmo tvirtovėms 
Lietuvoj kurti ir ugdyti, 
kad jų pagalba galėtų ten1 
kuostipriausiai įsitvirtinti. 
Jie to siekias! visu uolumu 
ir yra daug ko atsiekę.

Vargas Lietuvai, kuomet 
ant jos sprando galutinai už- 

Iš Maskvos į Kaukazą 
t—I. ,f I -

(Iš laiško iš Rusijos).
..Aš esu sekretorius komisijoj ir mano 

vyriausybė visur mane tempia su savim. Ištisą 
menesį aš išbuvau kelyj ir vos tik penkios die
nos kaip sugrįžau į savo gimtąją OdcsSą.

Rugsėjo 25 dieną aš įlipau į specialiniai 
paskirtą musų komisijai vagoną ir išvažiavau į 
Rostovą. Mes ilgai duniojome ir kalbėjomės 
Maskvoje kuriuo keliu važiuoti: Charkovo ar 
Voronežo. Trumpiausias ir geriausias kelias. 
— Charkovas, bet kelyj iš Charkovo į Rostovą 
tupi kaž-koks “Solovei-Razboinik” (nė tai An
gelas, nė tai Marusė) ir nėra kelio nė pėsčiam, 
nė važiuotam. Stoty Soli, Jama ir kitose veik 
kasdie sustabdomi traukiniai, viškas išplėšiama, 
o komunistus (kartais ir žydus) užmušama. Jei
gu mašinistas, saikai reikalaujant, nesustab<lo 
traukinio, tai pastarasis nufleid'žiamas pakalnėn, 
nes bėgiai išardyti. Todėl mašinistas yra priver
stas klausyti įsakymo ir sustabdyti traukinį.

Mes žinojome, kad ten traukiniai vaikšto 
lyditmi šamioč-ių ir kariais stoja mušin. Tokia 
(MM’spektiva niekam musų nepatiko— mes visai 
netrokštame smarkių įsąmdžių ir todėl ntn 
sprendėm važiuoti aplinkiniu, bet užtat ramiu 
keliu į VoronežąjLiski. Taip ir padarėm. Įsi- 
rengėm vagone su koųrfortu (tu, suprantama, 
žinai, kad Rusijoje komisarai mėgsta važinėt

sišėstų juodoji jėzuitų žan
darmerija !

♦ * *

Ūmus klerikalų stiprėji
mas prasidėjo po to, kai di
džiojo karo metais pažan
giosios Amerikos lietuvių 
visuomenės eilėse ėmė pasi
reikšti tarpusavio ginčai, 
ypač nuo laiko kai socialisti
nis judėjimas — kurs savo 
laiku buvo stipriausias, įta- 
klngiaesias i/ vadovavo ne 
tik darbininkų, bet ir višam 
pažangiajam lietuvių judė
jimui — suskilo į priešingas 
šalinkybes ir ėmė tarp savęs 
kovoti. Kur draugai kauja- 
si, priešas naudojasi. Socia
listinių grupių koVa, kuri 
demoralizavo ir visą pažan
giųjų lietuvių darbininkų 
judėjimą,, jų priešai kleri
kalai gavo progos pasinau
doti ir kuogeriausiai pasi
naudojo. Savo jiegas jie 
mokėjo išugdyti taip, kad 
dabar jaučiasi kaip tikri 
viešpačiai. Viešpačiai čia, 
Amerikoj, viešpačiai jie sie- 
kiasi būt ^ietuvoj.

★ * A

Matant tai ir žinant, ko
kiu pavoju gresia klerikaliz
mo ir reakcijos įsigalėjimas, 
ar ne laikas butų mums, ga
lų gale, susiprasti ir, baigus 
tą tarpusavio kovą, — kuria 
mes nieko daugiau neątsiek- 
me, kaip tik dar didesnio 
skaldymos ir savo jėgų silp
ninimo, — pradėti kovą su 
tikraisiais savo priešais.Vie- 
ni tų darbininkų ir aplamai 
visokio progresingo judėji
mo priešai ir yra klerikalai.

DENKŲ KUNIGŲ DARBAI 
BALTGUDŽIUOS.

Baltgudžių spaudos biuras 
Kaune įsileido biuleteną, kuriame 
paskelbia žinių apie tai, kaip 
Lenkų užgrobto j Baltgudijoj 
lenkų kunigija, savo valdžios 
padedama, verčia stačiatikius 
baltgudžius į katalikybę. Lenkų 
kunigai, pasirodo, žiuri į stačia
tikius baltgudžius kaip į pus
laukinius Afrikos stabmeldžius, 
kuriems atverst į Šventą katali
kų bažnyčios tikėjimų jokių ce
remonijų daryt nereikia. Biu- 
Ictene' sakoma:

“Lenkų Misionierių Jozapa- 
to Kuncevičiaus Vardo Drau-’ 
gijos susirinkime » Varšuvoj 

atskiruose vagonuose) ir įprisircngčm smagiai 
praleisti laiką.

Praėjo para musų laimingos klionės; musų 
rusiškos grinčios ir kaimai pradėjo keistis ka
zokų mazankomis ir stanicomis, visos stotys 
užpildytos ūsuotais ir avių kepurėmis kazokais 
ir jų pačiomis, vikriai prekiaujančiomis keptais 
viščiukais, dešromis, kiaušiniais, arbūzais ir vy
nuogėmis. Kainos palyginus su Maskvos, pa
sakiškai pigios: višta 6-7 tūkstančiai rublių, 
kiaušiniai 1,000 r. vienas, vynuogės 2-3,000 b. 
svaras. Išbadėję mes puolėme su dideliu godu
mu ir gėrėjomės saldumu ramybės, sotumo ir... 
nebuvimu Stdklovskio vedamųjų straipsnių.

Ūmai pas mus ateina traukinio komendan
tas, surenka visus vyrus, galinčiits nešioti šau
tuvą, suskaito musų guiklus ir paaiškina, kad 
dvi dieni atgal buvęs ‘užpuolimas, traukinį sus
tabdę, visus apiplėšę, apie 30 žmonių sušaudę 
ir žadėję pakartoti. Tad dabar traukinys yra 
lydimas šarvuočio, ant garvežio rengiama spe- 
cialinė karine koniarida su šautuvais, ginkluoti 
vyrai statomi ant postų vaguonuose ir kokioj 
tai ypatingai pavojingoj vietoj fisa ta “karinė 
vienetą” pakelia “priešui pabaugini” tokią ka
nonadą, Ikad aš — žmogus tikrai civilinis — 
daugiau ėmiau mąstyti apie dangaus ne kad 
apie žemės karalystę. Ta istorija, kur moterys, 
vaikai ir bailesni vyrai lindo po suolais, ties ne
galima buvo atskirti kas šaudo: “mes ar — į 
mus/’ tęsėsi apie valandą laiko, šį sykį taip ir 
pasibaigė. Jol^io užpuolimo nebuvo ir mes lai
mingai atvykome į Rostovą.

kardinolas Dalboras tarp ko 
kita pasakė: “Atėjo laikas 
kuomet visa lenkų tauta turi 
dėti jėgas didžiam darbui nu
veikti, o tai yra — išplatinti 
šventą musų katalikų tikėji
mą Rytuose. Mes turime pa
sišvęsti guoliam misionierių 
darbui... Kaip franeuzai, bel
gai, ispanai veda misionierių 
darbą tarp Afrikos stabmel
džių, taip lenkai turi imtis to 
darbo Ukrainoj, Baltgudijoj 
ir Rusijoj”.
Vyriausioji Misionierių Drau

gijos valdyba yra Varšuvoj; ji 
dalinas į parapijų ratelius, vys
kupijų ir arkivyskupijų. Jos 
viršūnėj stovi centraline Tary
ba. Ir ve tas “švento musų ka
talikų tikėjimo platinimo” dar
bas Baltgudžiuose jau uolirii 
dirbamas. Biuletenas štai ko
kių faktų paduoda:

“Naujadvary, Gardino gub., 
Sakalų apskr., per Šv. Mari
jos gimimo šventę, kuomet 
stačiatikių cerkvė buvo priši- 
kimšus žmonių, liturgijos me
tu įsiveržė cerkVėn policijan- 
tas su kepure ir pareikalavo, 
kad pamaldos butų paliautos 
ir kad žmonės visi išeitų lau
kan. žmonės betgi nepaklau
sė, nežiūrint kad policiantas 
Aleksandras Backovskis daug 
kartų sąvo reikalavimą pakar
tojo. Kai pamaldoms pasibai
gus žmones išėjo iš ąprkvės, 
politistas tuojau uždarė duris 
ir jas su savo spyna užrakino.

Vereikų bažnytkaimiu 
(Volkovisko apskr.) atvyko 
rajono viršininkas Juchnevi
čius su kunigu ir buriu lenkų 
patriotų atimti stačiatikių 
cerkvę. Vietos šventiko tuo
met nebuvo namie, tat lenkai 
suėmė jo žmoną su žindamu 
kūdikiu, išgabeno į Vereikų 
dvarą ir ten ją uždarė, prista
tę sargybą. Suradę raktus, 
policijos viršininkas ir kuni
gas Marcinkevičius atrakino 
cerkvę, su kepurėmis nuėjo 
prie altoriaus ir, gaujos lenkų 
padedami išlaužė sostą, nu
plėšė nuo jo kryžių, išvilko 
laukan sostą ir kitas švente
nybes ir šalę cerkvės suvertė 
ant žemės. Kai kurie lenkai 
išpradžių kaip ir nedrįso plėš
ti cerkvės, bet kunigas Mar
cinkevičius padrąsino juos sa
kydamas: “Ko jus bjjbtes? aš 
juk sakiau jums, kad popie
žius prižadėjo, kad Lenkuose 
neliks nei vieno atskalūne 
kreivatikio, ir aš už t ii atsa
kau.” Po to ta goveda cine 
laužyti ikonostasą, vilkti lau
kan ir mesti ant žemės. Po 
kelių dienų vėl atvyko rajono 
viršininkas Juchnevičius ir 
grūmodamas pareikalavo, kad 
baltgudžiai pasirašytų proto
kolą, kad atimant iš jų cerk
vę, visą cerkvės turtą jie pri
ėmę sveiką ir neliestą...

Vysocko bažnytkaimiu 
(Slonimo apskr.) atva
žiavo iš Moldačių len
kų kunigas ir papra
šė cerkvės sarog žmo
nos, kad duotų jam 
cervės raktą. Ta, nieko 
pikta neįmanydama » pa
davė. Kunigas nuėjo cerk- 
vėn, apžiurėjo ir paskui išva
žiavo, išsiveždamas ir cerkvės 
raktą. Po trijų savaičių jis 
vėl sugrįžo į Vysocką, jau su 
milicijantu, nuėjo cerkvėn ir 
užsirakinę ten ėmė laužyti 
ikonostasą. Parapijiečiai, iš
girdę didelį bildesį cerkvėj, ėjo 
pasižiūrėti, bet durys buvo 
iš vidaus užrakintos ir jie 
negalėjo įeiti. Jie kreipėsi į 
artimo bažnytkaimio komen
dantą ir tam atvykus durys 
cerkvės buvo atidarytos. Iko- 
nostas rasta jau sulaužytas, 
šventieji paveikslui nudrasky
ti, karūnos ir kiti daiktai su
nešta ir sumestą ant viškų. 
Žmonės buvo baisiausiai pasi
piktinę, bet nieko negalėjo 
daryti, o po savaitės lenkų ku
nigas pradėjo jau laikyt ka
talikų pamaldas.

Pen prievartą lenkai atimi
nėja tokias cerkves, kurios 
niekados katalikų nebuvo, ir 
verčia jas bažnyčiomis — dagi 
tokiose vietose, kur katalikų 
visai nėra, arba jų yra visai 
maža. Aplamai, iš 362 balt- 
gudžių cerkvių atimta ir ka
talikų bažnyčiomis paversta 
270. '
Taip tai veikia, savo valdžios 

padedami, lenkų katalikybės 
misionieriai užgrobtame Baltgu- 
dijos krašte.

{Ui iirelkitas itame aftprfn/B 
nacaiones Redakcija neataakoĄ

....
KAIP BUVO, TAIP NEBUS.

Beveik visi tikintįs žmonės 
laikosi tos nuomonės, kad — 
Kaip buvo, taip ir bus. Tai yra 
pasenęs, be jokios vertės posa
kis ir juo gali vaduotis tik nieko 
nemastą trumparegiai.

Turint po akių įvairių moks
lų suradimus kiekvienas mąs
tantis žmogus mato, kad žmoni
ja palengva lipa aukštyii gar- 
bingoinis civilizacijos palaipo- 
mis.

Musų protėviai gyveno pože
miniuose urvuose, o šiandien vie
toje požeminių urvų matom 
aukštus Woolworth’ų namus bei 
lįifelio bokštus. Galinus žmogus 
pasidirbo orlaivį, pakilo aukštai 
už palšų debesų ir lenktyniuoja 
su mėlynais beribes arais.

žmogus išlindo iš požeminio 
urvo, susipažino su gamtos reiš
kiniais ir jį daugiau nebaido 
kreivi, šviesus, tamsia padan
ge nudrykusieji žaibai. Susi

Aš buvau Rostove dar prieš “naują ekono
minę politiką” ir dabar buvau labai nustebin
tas dėl tos permainos, kurią aš ten radau: vie
toj tuščio, mirusio, galutinai sugriauto, su už
kaltomis sankrovomis miesto, kokį aš nesenai 
apleidau, dabar radau gyvą, prekybinį miestą, 
kurio visos sanJkrovos pilnos prekių, pradedant 
nuo pyragų ir baigiant kailiais ir... deimantais 
(ji vadinama kopnisinė sankrova), visai atvirai 
perkama, pariluodama ir mokama inilionai 
ntblią už daiktus, minia ūžia, moterys mirga 
papuošalais^ kailiais ir žemčiūgais, teatrai vi
sur atdari ir visur perpildyti. Bet deja, visai ki
toks paveikslas yra pramonėje — beveik jokio 
dirbimo nėra -—• viskas užkalta, viskas miega. 
Na, apie politinį gyvenimą, žinoma, nėra ko 
kalbėti — visikas mirę, kaip kapinėse. Yra kaž
koks bolševikų partijos “donbiuro,” kuris kaž
ką “valo,” pašalina, atšaukia ir paskiria ir į kur 
visi eina su “poklonais.” Nusilenkė tiems šven
tiesiems ir mano vyriausybė. Gyvą menševiką 
ar eserą (so’cialrevoliucionicrių) laisvą pama
tyti negalima — visi kalėjime, bet užtai miesto 
sienos nulipintos “agitotdelo” (agitacijos sky
riaus) plakatais, vaizduojančiais kaip reikia 
“mirtinai” kovoti su menševikais ir s.-r-iais. 
Vienu žodžiu paprastas vaizdas. Pagalios ap
leidome Rostovą ir patraukėme į Baku.

Sunku ir apsakyti kaip suardytas yra ke
lias: nėra nė vienos išlikusios stoties arba nors 
kokios geležinkelio budelės beveik visu keliu 
nuo Rostovo iki Gruzijos sienos: viskas išgriau
ta, išardyta iki pamatų, tarsi po Batijo ant

pažinęs su visa tuo, kas aplink 
jį dedas, jis pakėlė galvą aukš
tyn ir, ginkluota akia beme
džiodamas ipo neišmatuojamus 
erdvės plotus, bando surasti 
naujus pasaulius.

Iš daiktų, nepanašių muzikos 
ins’tiluthėm'tains, kurie išduoda 
paprastą balsą, žmogus padir
bo puikius muzikos instrumen
tus ir vietoje paprasto skambe
sio sti'kurė žavingas simfonijas, 
kuriomis gali , gėrėtis ir dan
gaus angelai.

Kur neisi, pavyzdžiui did
miesčiuose, visur išvysi nuosta
bius žmogaus proto kubinius. 
Iš paprasto gramozdiško hiero- 
glifinio rašto išaugo sisteima- 
tlngOs raštijos plačiomis litera
tūromis ir milžinais knygynų na 
mals, o tuose namuose šimtai 
tūkstančių knygų, kuriose su
rašyta žmogaus proto kuriniai, 
apimą visa tai, ką žmogaus 
protas prityrė, ištyrė ir nuvei
kė.

Iš paprastų braižinių, nubrai
žytų ant akmens gadynės žmo
gaus urvo sienų dailės įstaigo
se matome išsitu t (įlojusią pui
kią dailę, puikius kaltus ar ra
šytus paveikslus, kurie atrodo 
tikrais ir gyvais.

Šaltakrutinis didijuris, kuris 
senovės žmogui atrodė be ga
lo ir krašto pražūties bedugne, 
likosi nugalėtas ir dabar jo 
šaltą, banguojančią bei galingu 
ošimų ošiančią krutinę raižo 
geležiniai milžinai laivai, ei
dami ten, įkūr žmogus nori.

Kadaise žmogaus įrankiu bu
vo • k apdilintas akmuo pririš
tas prie medgalio; šiandien tu
rim įvairių įvairiausius įran
kius. Mašinija atrodo tikru 
stebuklu tam, kas nėra 'techni
ku; o vįs tai žmogaus proto pa
barai.

Musų žodžio baisas per ke
lias sekundas apskrieja visą že
mę, kuomet kitados žmogus 
galėjo susikalbėti su kitu žmo
gum vos per kelias varsnas.

šiandien turim įvairiausių 
mokslų, kuriems suprasti rei
kia gilaus dP sistematingo pro
tavimo, kuomet pinniaus žmo
gus mokėjo tik sau maisto su
si j ieškoti. 

1 1X-
Tikėjimai, gyvenimo budai ir 

kiti žmonių papročiai nuo am
žių keitėsi ir keičiasi. To ne* 
mato ir nepajiegia matyti tik 
tie, kurie laikosi įsikabinę kuni
gams į skvernus ir jų monijami, 
mintimi klaidžioja po miglas 
užsilikusias nuo senovės prie
tarų, per savo fanatizmo ūką 
negalėdami pamatyti tikrosios 
teisybės. < *

Žmogaus gyvenime įvyko 
daug permainų ir toms per
mainoms galo nebus, kol gy
vybei bus lemta gyventi. Jei 
mes norim naudotis savo gy
venimu turime prie pakiteju- 
šiy sąlygų prisitaikyti. Kurie 
bando senove gyventi, yra gyvi 
numirę. Ne; kaip buvo, taip 
nebus! —Atomas.

Nina Lavrova
__________ I

Arba: kaip prie caro, taip 
prie Lenino.

Penkiolika metų atgdl, 
tvirtinančios savo pozicijas re
akcijos dugne, tarp nesuskai
tomų “baltojo teroro” aukų, 
viehas vardas ypatingai skau
džiai ir aštriai atkreipė į save 
viso civilizuoto pasaulio doihę, 
vardas Marijos Spiridonovos, 
tiiomet dar visai jaunos mer
gaitės, paklinvusios į carinių 
dcliraninkų rankas ir k’entėju- 
sioš visas dorinio ib fizinio ka
mantinėjimo baisenybes.

Šitas atsižymėjusis atsitiki- 
rhas nenoroms prisimena man 
dabar, pagalvojus apie kitą 
jauną merginą —septynioli
kos metų Niną Lavrovą, turė
jusią tokias pat sunkias kan
čias, tik jau kitoje gadynėje, 
kuomet viršum geležimi apim
tos Rusijos plevėsuoja ne tri
spalvis aziatinės monarchijos 
vėlukas, o raudonoji komunis
tinės valstybes vėliava ir kuo- 
ihet praėjusios “Marijos Spiri- 
doriovos” gadynes virto musų 
dienų kasdieninio gyvendino 
reiškiniu.

Trumpais žodžiais Ninos 
LaVrovos čekistinių kančių ei- 
gio istorija tokia. ISėptymoli- 
kos metų ir nesikišant į jokį 
politinį veikliinią ji tapo areš
tuota Tambove vasario 2 die
ną, 1921 m. kaipo sesuo vieno 
dalyvių kaimiečių sukilimo ju
dėjime. Jokių kitų kaltinimų 
jai nedaryta, jei neskaičius iš 
jbs atimto dienoraščio, kuria- 
nie įžiūrėta požymiai slaptos 
užuojautos socialistų revoliu
cionierių partijai.

Pačiu pirmuoju išklausinė
jimu Ninai Lavrovai tapo pa
darytas apkaltinimas, kad ji 
priklausė S.-/R. partijai ir da
lyvavo ' kaimiečių sukilime. 
Griežtoj ir grūmojančioj foiy 
moj buvo pareikalauta iš jos 
“pasakyti” kai kurias pavardes 
ir “išduoti” visą eilę kaimiečių 
nuėjusių su Antonovu, o taipgi 
duoti formalį pasirašymą po 
atsisakymu nuo partijos dar
buotes. Į visus šituos bolšcvi- 
stinių žandarų reikalavimus 
Nina Lavrova atsakė natūraliu 
atsisakymu.

Tuomet kvočiusis ją tardyto
jas Kalmikov, pradėjo keikti ir 
trankydamas kumščiu į stalą, 
pareiškė jai, kad ir ji ir visi .'jos 
gimjnčs luojaus bus sušaudyti, 
jei ji atsisakis atsakyti į šituos 
tris klausimus:

—Kur dabar yra Antonovas?
—Kokias žinias ji perdavė 

“'Karo veikimų” vietai?
—Koks daugis ešerinių or- 

ganizacijų Tambovo guberni
jos teritorijoj?

Nei j vieną pastatytųjų klau
simų Nina Lavrova, net ir no- 
rėdaina, negalėjo atsakyti, nes 
visai nieko nežinojo nei apie 

plūdžio. Reginys iki Mineralnija Vodi gana gy
vas, skaistus, bet paskui prasideda nuobodus 
slopo reginys, pamarginamas tik kaimenėmis 
avinų, buivolų, kupranugarių gurguolėmis (ka
ravanais) ir besivelkančiomis palei kelią arbo- 
minis. Kelias nuobodus, kankina dykavimas ir 
nuobodumas, miegam, skaitom ir laiks nuo lai
ko rodome daugybę mandatų kam-nors reika
laujančiam “parodyt dokumentus.” Tai kai 
pas mus atėjo ginkluoti jaunuoliai ir dešimtą 
kartą pastatė tą reikalavimą, tai mus nė kiek 
nenustebino. Parodėme, bet čia tie jaunė žmo
nės tuo nepasitenkino ir panorėjo sužinoti kas 
yra musų krepšiuose. Musų vyriausybė užsirūs
tino, parode savo partinį bilietą, mandatus, or- 
denus ir regalijas — deja, negelbsti:

—Atleiskite, — sako jie, — bet mes žino
me atsitikimus, kada labiausiai atsakomingi 
darbininkai ir ikomunistai atveža valiutą į pie
tus, o t<xieL.”

Teko atidaryti krepšius. Apžiūrėjimas visų 
daiktelių, vagonų sienų išbarškinimas ir ištiri- 
nejimas dugno krepšiuose buvo ilgas ir stropus. 
Nieko uždrausto pas mus nerado, atsiprašė ir 
išėjo. Na, prisikalbėjom apįe tą atsitikimą ir 
laike to pasikalbėjimo vadovas pasakė hiums, 
kad mus iškratė “inteligentiškai,” kad visus ki
lus pasažierius po iškraustynio daiktų išveda į 
bufetą (yra tokia vieta viename vagone, kur 
galima arbatą gerti) ir ten nuogus nuvelka.

(Bus daugiaus)

sukilėlių judėjimą, nei apie 
kokios nors partijos skaitlin
gu m ą.

Iškvostą ir susijudinusią nu
vedė ją į kamerą, o ant ryto
jaus tas išklausinėjimas atkar
tota, tokiomis jau sekinėmis.

Tardytojas Kalmikov, pa
matęs, kad jis negali nieko 
nuo jos Sužinoti, pasišaukė ka
binetan du lydovus ir, pasi
remdamas specialiu “gubče- 
koš” pirmininko Gromovo lei
dimu, prisakė Niną Lavrovą 
čia pat nuplakti.

Nelaimingą mergaitę bude
liai parsimetė ant kilimo, pa
kėlė drabužius ir per nuogą 
kūną smūgis po smūgiui pra
dėjo grūstais (šampalais) mu
šti. Mušimas sustabdyta lik 
tuomet, kada po šešto smūgio 
vyriškai iki šiol tylėjusi mer
gina neiškentusi suriko nuo 
baisaus skausmo.

Tuomet Kalmikov sustabdė 
plakimą ir negavęs “prisipaži
nimo” prisakė sukaneveiktą 
pasodinti izoliuotan šaltan 
kambarin pačią vieną “suma
žintu” kalėjimo pajoku.

Vienok šituo Kalmikov nepa
sitenkino. Ant rytojaus jis da
vė patvarkymą siųsti Niną 
Lavrovą prie visų purvinų it 
nuvarginančių kalėjimo darbų* 
Bet išpildyti šitas patvarky
mas neteko, kadangi po išken
tėtų kančių ji taip susirgo, 
kad negalėjo nei prie atėjusio 
“išklausinėjimo” ateiti.

(Kaip energingai čekistai grū
stais veikė, galima numanyti iš 
to, kad po astuonių mėnesių 
žvėriško plakimo dar buvo 
aiškiai žymu raudoni kirčiai. 

• Žinia apie atsitikimą su Ni
na Lavrova labai greitai pa
sklido po miestą ir pasi
piktinimas visų, be skirtu
mo gyventojų sluogsnių, bu
vo neapsakomas. Bet čeką, 
nieko nepaisydama, laikė ją 
toliau. \ /

Po septynių iJėnesių po nu- 
plakimui “Gubčekos” kolegija 
nuteisė ją prie Aunkių darbų ir 
išsiuntimui į Archangelsko gu
berniją 3 metams.

Apie tą laiką dėl pergyven
tų smarkenybių ir be galo aš
traus kalėjimo režimo Nina 
Lavrova apsirgo limfatinių 
liaukų uždegimu ir buvo kalė
jimo ligoninėj laukdama sun
kios operacijos. Vienok tuo
jaus po išnešimui ištarmes, ją 
visai sergančią ir nusilpnčju- 
sią, paėmė etąpu ir per tris 
mėnesius tąsė iš miesto į mies
tą, iš kalėjimo į kalėjimą, kol 
ant galo pristatė į Archangel
ską.

Bet ir čia jos kančios nepa
sibaigė.

Ąrc h a n gcl sk i n č Gubčeka’ ’
pasielgė su atgabenta be galo 
“formališkai” ir atsisakė ją 
“priiįinli,” nes ji buvo prisiųs
ta be V. C. K. sankcijos.

Ir ve dabar Nina Lavrova 
etapu keliauja atgal į Tamįjo- 
vą, pereidama iš kalėjimo į 
kalėjimą. Serganti kimu, su- 
kankinta dvasiniai, terorizuo
jama ir nežinodama kur ir ka
da baigsis jos kančinės basty- 
nės ir ar jai kuomet pavj’ks iš
trukti iš komunistinių budelių 
rankų?

Kuomet laisvoj užsienio 
spaudoj plykstelia faktai pana
šus šitam, bolševistinės valsty
bes plunksnos neliauja rašę 
apie “baltagvardiečių melu*” 
ir “balandinį” skaistumą rau- 
donojo teroro įkvėpėjų, ker
tančių savo kardu lik pavojin
giausius “Respublikos prie
šus”... Bet ką jie pasak i s apie 
jų sukaneveiktą ir nukankintą 
septyniolikos melų Niną Lav
rovą, kąllą tįk tuomi, kad jos 
brolis pasirodė esąs kaimiečių 
sukilėlių eilėse.

Ir ką jie pasakis apie mėly
nes, pasilikusias^’ ant visados 
ant gležno, beveik dar vaikiš
ko kūno.
[“Golos Rossii”] A. čumakovį

PRISIGIRDĖ. BANKO ' 
PREZIDENTAS.

Vakar prisigirdė ežere Na
tional Bank of the Republic 
banko, 39 So. La Šalie gat. 
vice-prezidcntas W. T. Fenton
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Oil Pump, 
Water Pump, 
Speedometer, 
Oil Gauge, 
One-man Top, 
Foot Break, 
Emergency Break 
Demountable Rims 
Four Doors 
Pockets in all doors

Valve-in-head Motor, 
Non-glare Hcadlights, 
Foot Accetelator 
Adjustable Ventilating Windshicld, 
Standard Three-Speed Gear Shift, 
Extra Rintf & Tire Carrier 
Temkin Roller Bearings front axle, 
Hyatt Roller Bearings rear axle, 
Spirai Bevel Gears rear axlo 
Cantilever Type Springs front & rear

Chevrolet Chicago Sales Co
2323 Michigan Avė., Tėl.: Caltttnėt 6420

J. G. Katuskis
3113 So. Union Avė.

. * v

Arba galite pirkti Natiją Chevrolet ant sekamo 
plano — $222.28 cash ir $37.05 į mėnesį; talpinasi 
nuošimtis ant mėnesinių išmokėjimų; nuo ugnies ir 
vagių insurance ant vieno meto, ir nuo vagių apsau
gojimui rato spyną.

Šie Nauji Chevrolet automobiliai pristatomi su 
sekamais įrengimais:

Turime pilniausj pasirinkimą parodymui atda
rų ir uždarų automobilių, inusų parodos kambariuo
se, visada, kada tik norite.

JUSU 
PA TARNA VIMUI

Saugus, tvirtas bartkas, pd aštria valsti
jos ir clearing house priežiūra, parankioj 
vietoj, viduj transpbrtacijos North Wėst 
Side. ' ’

Padėti pinigai iki lltos dienos balandžio 
atneš nuošimtį nuo balandžio pirmos.

Kareiviai einą streiko 
‘‘Pareigą” medvilnės 

srity atseina 
$100,000.

Providence, R. I. — Rhode 
Islando valstijos žmonės jau 
išmokėjo $70,000 lesų milici
jos lalkymiii streiko apiIntoj
medvilnės audyklų srity, o vi
so, be abejo, pareis mokėti
daugiau kaip $100,000 iki (mė
nuo pasibaigs; šitas paaiškėjo 

| iŠ pareiškimo išleisto vice-go- 
verribrb departamento ir prie- 
dihės valstijos įstatybininkų 
inforrriačijos. %

I Pradinis paskyrimas $30,000 
tapo išeikvotas Bei kovo 1 d. 
ir rezoliucija reikalaujanti dar 
$40,000 paskyrimo lėšoms iki 
kovo 16 d. bus paduota susi
rinkimui ir be abejo taps pri- i 
imta. Kiti paskyrimai karei
viams užlaikyti nuo kovo 16 
dienos bus padaryti savo lai
ku.

Kol kas tik vienas apčiuopia
mas šitų visuomenės pinigų 
leidimo vaisius tėra — vienas 
lavonas ir keli suluošinti Paw- 
tuxetė įvykus šaudymui vasa
rio 21 d., ant rytojaus po gov. 
San Suci atsiuntimo kareivių

■MHMH

ibžCM
o

Dvigubos stampos 
kas utarninkas ir 

ketvergas

SPECIALES NAUJIENOS SUBATAI IR
■ * ''M ■— — - '

L. Klein Aristokratiški Siutai,
Dvigubo laikymo siutai su 2-mis kelinėmis

Kiekvienas aristokratiškas siutas yra musų apsirubeŽiavinias ir gvarantija, kas suteikia uŽsigančdini- 
mą dėvėjime, arba pinigus grąžiname po šešių mėnesių laiko. Aristokratiškos išvaizdos siutus per 
metus užlaikome — jie atstovauja garsiausią vettę Chicagoj. Dydis: reguliarts, diktiehis, žemiems ir 
ekstra aukštiems.

“Dvigubo laikymo siutai su 2-mis keliriėmite”.
Puikiausių patrinų, vilnoniai šviesas šie siutai geriausios Chicagos drabu-
ir tamsus; worsteds ir kašmiero. Mo- žių vert6s GanCtinai geri HŽ $23 gu
deliai jauniems vaikinams ir konser- > .
vatyviai. Miera regiiliarė, diktiems vienomis kelinėmis. Extra kelinės,
ir ploniems ' ■ ■ padvigubina siuto laikymą.

Šilkiniu pamušalu balakonai ir apšiautalai.
Pirkome nuo Chicagos vieno įžymaus dra- šie patraukianti modeliai reiškia didelį pa-
bužių išdirbėjo didelį stako perviršių, vy- d* sipuošifną vyrui. Yra oxfor<l spalvos ko-
riškų ir vaikinų pavasarinių ovėrkotų, nuo fp y palaidi>' su diržais, pusdiržiais, ir prie lietaus apsiautalų ir balakonų uz nepapras- ■ .4 ? • -n a. i s
tą kainos numažinimą ir mes siūlome juos kūno pntaikotni, naujo pilko twecds ir
už šią žemą sumą mišrus.

PANEDELIUI

L. Klein, 
flret floor

tvirtinimą, kad majoras Ro- 
bert A. Kenyon davė palicĮyi- 
mą šauti, užgina tik policijos 
seržantas Tini Flynn, kuris 
puldamas 18 metų merginą 
streikiriinkę, drauge su kitais 
policistais sukėlė sumišimą.

(Apgarsinimas)

ŽINOMA, KAD PASITIKI

2114 iki 2120 So. State St.

Tel.: Victory 2454.

Visų žmonių bankas

Nelabai senai, Indijoj, na
šlė gyva gulėjo šalip lavono 
savo mirusio vyro, kuris vė
liau turėjo būt sudegintu, 
po kitų dviejų, kurie jau bu
vo sudeginti. Čia ir gi buvo 
sumišimo nuotikis, Kad net 
reikėjo vietos policijos šauk
tis. Kaip tamista matai, jis 
visiškai pasitiki, kur nebūk 
gyveni. Vidurinėje Afriko
je, kuomet viršininkas ken
čia vidurių nesmagumus, jis 
šaukia gydytojus, kviric inel- 
stUsi, giedotų, ir prie tami 
keltų lerumą; rankomis per
braukia pilvą, ir gailaus ap
rūpina stebėtinais milte
liais. Musų civilizacijos laip - 
snyj, esame labai toli nuėję 
nuo primityvių butų. Musų I 
apšvietos progresas pastų-1 
mėjo iki vąistų prirengimui, 
iki aukščiausios gyduolių 
vertės. Trinerio Kartusis 
Vynas yra vienu iš tų. Jo 
sudėtinė yra iš geriausių vi
durių liuosavimo žolių, ko,-1 
kios tik yra žinomos medi- 
kaliniam mokslui ir todėl, 
tikrai yra patikėtinu atsiti
kime prasto apetito, vidurių 
užkietėjimo^ vidurių išpūti
mo, galvos skaudėjimo, abel- 
ho nesmagumo it kitų pava
sarinių nesmagumtj. Pirk 
butelį Trinerio Vyno šian
dien pąs savo vaistininką, 
arba vaistų pardavėją! !

VYRAMS KAKLARAIKščIAI 
šilkiniai kaklaraikščiai, St. Regis brand, pa
daryti iš puikaus importuoto ir naminjo šil
ko, dideliausiame pasirinkime gražiausių pet- 
rinų Spalvų, ir kombinuotų spalvų; verti du
syk tiek, šiame specialiame 7 K f*
išpdrdavime f vv

Vyrams megztiniai ka
klaraikščiai, keleto skir 

! tingų mezgimų, šilko 
ir fibre. Gražaus de- 
zaininimo ir spalvų. 
Yra iš ko pasirinkt 
Pardavimo 7R A

kaina I vU
VYRAMS DIRŽAI

Padaryti tikros galvijo 
odos juodi ir cordovan. 
didelis sagčių pasirin
kimas. Parda- O E a 
vimo kaina Owv

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8301 
1824 Wabansia Avė.

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

500 porų vyriškų oxfordų
Nustatyta žemiau tiktos kainos negu verti.

Padaryti raudono mahogany arba rusiškos rudos veršio odos, gražiais galais ir užkul
niais . Goodyear milo, prisiūti aržuolo padai1 ir guminiai ’ <ĮJ^ OC
užkulniai. Specaliai >

Juodi, gunmetal veršio odos čeverykai. Pa
daryti ant angliško kurpalio, Goodyear mi
lo, aržuolo padai su guminiais užkulniais 
Kiekviena pora verta daug daugiau. Spe
cialiai subatoj, tik A ^5
pora , ,
Pasipuošimui oxfords, vyrams patentuotos 
rudos rusiškos juodos veršio Odos. Galimai, 
gauti francuziŠko ar angliško kurpalio vė
liausios madso patrinų. 
Visokio dydžio, specialiai

Naujos Mados Kotai
Moterims ir merginoms, Bolivia au

deklo — novelty polo.
Puikus sportiški vilnoniai kotai, bolivia 
padaryti, prisiūtais kišeniais, liuosais dir
žais, dvi eilės naujausių guzikų, pamuša
las fteroš vertės šilko po visu pamušta. 
Kcletasjutų modelių kotų ir apsiau
tai ų , $29.50

Polo sporto kotai dėvimi
Chic mados gražiausi polo, sprotiškos ma
dos; kvolduotį užpakaliai, dideli ištriži ki
šeniai; aplink visą diržas su gūžimais ir 
vienodos spalvos; pamušti kvietkuotu šil-

^24— Pamu^a^u’ spalvos, raudonos, rudos, 
gelsvos ir rausvos. Miera moterims ir 
merginoms, didžiausios vertės J | g gg

Pirkliai plumbingo, šildymo ir elektro reikme
nų. šiame biznyj esame jau per 1$ metų, parduodam 

me kiekvienam žemą kainą. Parduodame maudy
nes, šėputes, mazgotuves, sinkas etc. Galime įsteig
ti karštą vandenį, garą arba furnace namų apšildy- > 
mui. Mes parodysime, kaip įsidėti veltui ir pinigus» 
sutaupysit tavorams. Rašykit reikalaudami katalo
go, arba atėję pasimatykit Su mums. Kalbame lie- 

tuviškai ir laikome atdara vakarais iki 7 vai. Nedė- 
liomis iki 12 dieną.

Daug stogų dengimo popierų turirtfe ant rankų.

Dresės
50c

Įmokei ir po 50 
cęntų į savaitę. 
Daugybė vasari
nių arėsią viso
kių spalvų ir 
stailų. Rašyk pa
klausdama pa
aiškinimų.

American
Dress

Installment Co.,
58-60 West 

Washington St.
Tel. Central 1844

A

J. P. WAITCHES *
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 —
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. .

Silkines Dreses
Gėrė audėklo vertės $25

Modeliai, labai geros kokybės, canton 
crepe panašių bliuzėms. Penkios eilės 
megsto crepe, aptrimuotOs padelkos gra
žiu šilkiniu kaspinu, juostelė aplink ka
lvią- Daugelis kitolciij madų parodomu 
naujausių pavasarinių spalvų. Miera mo
terims ir merginoms..

Sportiški moterims siutai $13.75
Daugelis vilnonių sportiškų siutų gražiau
sių tweeds; užpakalis kVoldubtaš; priekis 
guzikais aptrimuotas ir šonuose kišeniai.
t .

Miera moterims ir merginoms.

— ............................. .................... ........................................ . ... ................................ t.      ......................... ................................. —i

Akiu, Ausu, Nosies ir Gerkles Institutas

Gydome
Dusulį,
Kataraktą, 
žvairas akis, 
Kurtumą,
Tonsllius s
ir kitas ligas, akių, au
sų, nosies ir gerklės.

Akinius
Pritaikome it akis iš
gydomo mokslą baigę 
gydytojai.
Akinius padarome ant 
užsakymo.

Vai.: 9 iki 6 
Ncd.: 10 iki 12

H j idAMiL/U

Akių,

(Ne Ink.)

VIEŠAS PASKELBIMAS

Akių, ausų, nosies ir gerkles Institutas susior
ganizavo iš kėletos specialistų pasekmingiaubiam 
ligų patyrimui ii’ jų gydymui, kaipo akių, dušų, 
nosies ir gerkles pagal vėliausią mokslišką rluro- 
dymą. Jo užduočia yra; kad patarnavus už že
miausią kainą kaip galima, įvairiuose atsitiki
muose suteikdami dalinį išmokėjimą.

Prie Instituto žmones persistato tai, kad biznio 
reikalavimas šiandiei^tofcis, kad niekas negali ti
kėtis pats savaimi j ateityj, arba palaiko vietą, 
koltai yra visiškai sveiku. Galvos ligos yra tar
pe paprastų ir labai veikia sumažindamas galę 
diehiiiiame darbe. Teisingas gydymas ir išgydy
mas panašių ligų, tai yra nauda kaip/ žmohijai, 
taip ir pavieniams. ,

Institutas suteikia savo ligoniams patarhavi- 
mą išsilavinusiais specialistais —- gydytojais; ku>- 
rie perleido ilgus metus be studijuodami hkių, 
auSų, nosies ir gerklės ligas ir kurie gydymu tūk
stančius pagydė, tad ir gavo gerą patyrimą, ku
rį tik gali suteikti 'tokis išsivystymas.

■ /

Kuriems ręikia panašaus gydymo, gali kreiptis 
ypatiškai, o patarnavimas bus teikiamas spėcia- 
Hst iosč IgOSC.

Pasitarimas ir egzaminavi
mas šią savaitę veltui, r

Patirsite savo nesmagu
mą. Ateikite veltui pasita
rimui. Jei jus nereikalausit 
musų patarnavimo, mes pa
sakysime; jei riorėsit patar
navimo specialisto, kitokia
me atsitikima, mes nurody
sime. NIEKO NEIMAME 
už pasitarimą.

Ausų, Nosies ir Gerklės Institutas
(NE INK.)

120 So. State Street, Chicago Antros lubos

Kuomet yra reikalinga, padarysime sutartį ant išmokėjimo.
ATEIKITE KITĄ SAVAITĘ

S. W. BA^ĖS 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yardsl015. Vai.: 6 iki 9 vai.

, Tį.-‘"‘. ■" ■; .• '. ■I V
Phone Boulėvard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Geųeralis 

Koniraktorius ir 
budavotojas. 

Budavojame ir taisome
1401 W. 47th St. Chicago.

' Greita kelionė
NĖW YORK — MEMEL

S. S. PARIS
*Bal. 5, Bal; 26, Geg. 24 

S. S. FRANCE
Bal. 12, Gcg. 10, Geg. 31

* Jungiasi su S. S. Pologne plau
kiančių jg RaiVe Bal. 14

3-ios klcsos kaiha ............. $106.^0
puikiausi 8-los klesos Jaranku- 

mai, su prausiniųsi-. bliudu ir bė
gančiu vandeniu, 2^4^ 6 ,ir 8 žmo
noms. Specialiai: valgomo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 

pateikiama 3-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Une agentų.



Suteikiame dieną ir naktį mechanišką patarnavimą. Vartokit 
telefoną.

cjhFJin&r

a Certified Gar
Automobiliai yra geriausi, pil

nai aprūpinti mechaniškais reik
menimis ir tokios puikios mados, 
kad visuomet busi pripažintu 
aukščiausios vertės ir stebėtino 
išdirbimo už tokią žemą kainą 
tuom yra puikiausis Dort.

Automobilius kokio nori, tad, 
kaip greit pamatysi jį, ir laikys, 
kolei turėsi jį.

Louis Geyler Company
Distributors

2500 Michigan Avė.
Tel. Victory 7800

Stebėtinos 
Kainos

M odei 19 Tourfng, 
Model 14 Roadeter, 
M odei 19-T Sedan, 
Model 14-T Coupe, 
Model 19-S Sedan, 
Model 14-C Coupe, 
Light Dellvery Qar,

Kainos f. o. b. dirbtuves.

/

f 865
865 

1115 
1065 
1445 
1315'

a«22j

KELIAVIMAS LIETUVON 
VĖL PRASIDĖJO.

Pavasariui artinanties, pra
dėjo žmonės vėl burimis va
žiuoti Liletuvon. Ypač* daug ke
leivių važiuoja Lietuvon per 
BĄLTIG STATES BANKĄ, — 
tasai fiankas geniausia patar
nauja lietuviams. Kaipo Val- 
stijinė įstaiga, Bankas turi ar- 
tymų ryšių su geniausiomis 
laivų kompanijomis, ir todėl 
savo keliaviams gauna geriau
sias vietas greičiausiuose ir ge
riausiai įrengtuosje laivuose. 
Kam nėra žinomi laivai ROT- 
TERDAM, NEW AMSTERDAM 
ir kiti Olandijos laivai, kuriais 
tai]) paranku lietuviams keliau
ti, nes iš Rotterdamo, be jo
kio laukimo, nuveža stačiai į 
Lietuvos portą KLAIPĖDĄ. O 
kų jau kalbėti apie kitus mil- 
žinus-laivus, kaip OLYMPIC, 
HOMERIG, LAPLAND, RESO- 
LUTE, REUANGE, MAJESTIG 
ir daugybė kitų, kurių sura
šymui ir vietos čia nėra! Vi
sais plaukiojančiais palociais 
galima keliauti į KLAIPĖDĄ, 
užpirkus laivakortes BALTIG 
STATES BANKE, 294 EigVt 
Avė., NeW York. Jokiu pas- 
porto vizų, jokių “Lenkų Ko
ridorių”, jokių .perėjimų ruibe- 
žiu keleiviai nemato: KLAIPĖ
DA yra Lietuvos portas, tai 
lietuviai ten nuvažiavę jaučia
si jau namieje, o ne svetimo
je šalyje.

Čia paminėsime 
išvažiavusius per 
STATES BANKĄ 
kurie nuoširdžiai

NAUJIENOS, Chicago, DI.

MISIJOS
J '

..

H

II

Seimininkes] ir Seimininkai
Prisiartinus pavasariui jums yra ir bus reikalinga pasipirkti įvai

rių namams reikalingų daiktų. Tamistos galvojate, kur čia butų galima 
įsigyti tinkamus daiktus už kaip galima žemesnę kainą? Lietuvių Ra^ 
kandų Krautuves kaipo vienintelė lietuvių įstaiga, kuri yra pasirengus 
kovoti prieš augštas kainas ir sanžiniškai tarnauti lietuvių visuomenei.

Musų biznio sutvarkimas mažos išlaidos daleidžia nvums parduoti 
taip pigiai, kad nei jokia kita rakandų krautuvė Chicagoje to negali pa
daryti.

Matykite žemiau dalį musų prekių, kurių kaina bus užritinta tik 
ant vienos savaitės ir palyginkite musų kainas su kitų krautuvių.

KARPETAI
Musų krautuvėse galite rasti didžiausį pasirinkimą, daug skirtingų rū
šių įvairiose spalvose. Aksominiais (Velvet) karpetai 9x12, kurios yra 
vertos $45.00 mes šioje savaitėje parduosime COQ E A
tiktai po ,

•L.' ' •>

$225.00 vertės 3 šmotų velour arba tapestry iškimštas (overstuffed) sek
lyčios setai. Su liuosoms sprendžinų sėdynėms, sprendžinų užpakaliu ir 
apačia, labai brangus viršus įvairiose spalvose didelis C 4 1 O (1(1 
pasirinkimas, numažinta kalina, tik šioje savaitėje ■ I vaVV

ubata, Balandžio 1 d., 1922

IR U REKOLEKCIJOS!

i i

I

Atsibus Katedros Bažnyčioj, po vardu M. D. šidjavos, t. y. 
Lietuvių Tautos Katalikų, katros yra vyskupu Jo Malonybe 
kun. vyskupas S. B. Mickevičius D. D., kuri randasi ant 
kampo 35tos ii\So. Union Avė.

Misijos prasidės sekmadienį Nedėlioję, 11 vai. iš ryto, 
Balandžio 2 d., ir tęsis iki seredos vakaro.

Tikslas Misijų!
Kada-gi Velykines išpažinties ir Komunijos metas pra

sideda už dviejų savaičių prieš Velykas ir tęsiasi dar po 
Velykų, per dvi savaiti. Įvairių gi vyskupijų vyskupai 
pradeda šitą metų angščiaus prieš Velykas ir prailgina jį 
po Velyki); ir tai esti užsakoma katalikams. Išpažintis 
Velykinė, pagal žmonių norų, su kortelėms ar be kortelių 
k vi teles veltui, katrie buvote pašalinti, nuo tų malonybių 
per Romos godulingus kunigus reikalaujančius aukštos kai
nos už Velykines, ateikite visi ir pamatysite ir persitikrin
site, kad Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčioj, patsai Vieš
pats Jėzus Kristus būna ir jo įstatymai su dievotumu pildo
mi, netaip kaip Romos Bažnyčioj po vadovyste airių-čiuta- 
bakių biznierių, su didele atvira pragarine gerkle pinigų, 
pinigų ir pinigų. Taigi, didelis skirtumas tarpe Dievo Baž- 
nyčios ir monarchiškos trusto įstaigos.

Malonus, esti pranešta jums, neturėkite išsikalbėjimo, 
lankykitės per tų laikų, o atrasite daugelis turtų Dievo.

Atsidavęs Dievui
Kun. Kanclerius vyskupijos Liet. T. Ka. B. A.

z

Kojų šuthnas
yra liga

Bjaurus kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrorfis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutim'as 
ir smarvė pranyksta nuo Kojoto 
po trijų ar keturių kartų varto
jimo. Kojolą reikia vartoti taipi 
| kvortą šilto vandens reikia 
firipilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
r tam vandenyj su kojotu mir

kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Reikalingi akiniai
Jei kenti galvos skaudėjimų, 1
Jei skaitant raidės susilieja,
Jei iš raidės darosi dvi,
Jei turi uždegimų aidų,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

Ant trečio augšto virš Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

paskiausiai 
BALTIG 
keleivius 
padėkavo

Bankui už gerų patarnavimų: 
Antanas Bučys, Adomas Jur- 
gilas, Povilas Valaitis, Jonas 
Skarboilius, Juozas Seniuta, 
Vincas Tureikis, Aleksandras 
Tumasonis, Juozas černis, Jo
nas Buzinskas, Jurgis Balsiu- 
kevičius, Juozas Šamas su mo
tete ir 2 vaikais, Jokūbas Smo
lenskas, Kazys Krajevskis, An
drius Ramanauskas su žmona 
ir dvi'ejeta vaikučių, Rokas 
Ramanauskas su žmona, An
tanas Lemezis su šeimyna, 
Kazimieras Čyvas, Jonas Straz
das, Jonas Tunikadtis, Dakta
ras Bladas Vencius (antroje 
Klasėj), Magdelena Lacviliutė, 
Marijona Žukauskiutė, Anasta
zija Kraučunienė su dviem vai^ 
kai$, Vincentas Rokus su žmo
na ir trimis vaikais, Jurgis - 
Maziliauskas, Jurgis Alaitskas 
su žmona ir dviem vaikais )ctc.

AR GALIMA GRĮŽTI 
Iš LIETUVOS.

Pirmiaus daugelis prisibijo
jo važiuoti Lietuvon, nes ma
nė, kad nebus galima sugrįž
ti atgal, jei Lietuvoje nepatik
tų gyventi. Važiuojantys per

.j RĮ'ii'aiioiiĮii aim ■iiusiiiiaiHiaHiia tina hki 
■ ■iiiia>i>>aiiiiiiiiiaii'>a<iiiLi>iaii>iati<išiiiii

PADARYK SIUOS METUS 
TURINGUMO METAIS
“Pirma saugumas, paskui pelnas”. >

Tai atsargaus indėlininko nusistatymas. 
Nepriklausomu tave padaro tas būdas, ku
riuo savo taupinius suvartoji.
Jokie indėliai nėra tiek saugus, kiek tie, kų 
yra geram nekrutamam turte (Real Estate). 
Užeik tamsta pas mus, kad mes galėtumėm 
parodyt ką mes turim tarpe parinktiniausių 
piečių (lotų) ir gerų pelnų nešančių namų. 
Lengvos išlygos.

Kojol
.i

ii

ligydo kojas 
nao iatimo

Bingo! Chemical CoM
2816 So. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

$

Jeigu aptieks neturėtų, o norė- 
■ite greit gauti tai rašykite iš
dirbi jams adresui

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

SEVERAS

:>(

LEMONT, DARGIS & VON SCHILL
140 So. Dearborn St.,

Room 521
Vakarais: 726 W. 18th St.

Chicago

Sveikatai ir Linksmumui

nu

At)fTsepTT&lęjs MostTa

Vartoįdnas ubo rpežli, ištcrinjdi 
ir Ųio^iu odiųčs lijos.

IKAIHA aOc

pas apiTe^oriUs-

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS. IOWA

r 
t

i.

DOVANŲ $2
DABAR šitas 
didžiausias ir ■ 
geriausias dak- ■ 
tariškas kny
gas parduodam ■. 
už $7.00. LY- I 
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutine knyga, 
kuri drįso ai; ■ 
Škiai pasakyti ■ 
ir atvirai filiu- ■ 
stracijomis) į- H 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- B 
rei žinoti apie 
savo lytį: — B 
lyties organų 
i š s i v ystymą, B 
funkcijas, svei- B 
katą ir ligas; 
moterų reika- B 
lūs: gimdymą, | 
mėnesines, ku- | 
dikių auklėji- I 
mą, jų ligas; I 
meiles ir šei- ■ 
mos visokius 
sekretus. Gra

žiai apdaryta; labai daug pa
veikslų, -kaina $7.00. (2)

SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus ku- | 
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint ir geroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai jsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant

CIKį^HOĘ
ANCHOR DONALDSON

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

35 dolerių vežimėlis, ku
ris yra išdirbtas garsiau
sia Amerikoje vaikams 
vežimėlių dirbtuvės “Llo- 
yd” labai smulkiai nupin
tas pilnos mieros įvairiose 
spalvose, dabar yra tami- 
stų proga pasirinkti šia- 

Zvi^r $22.50

VATINIAI MAT
RACAI

Galima gauti visokio 
dydžio; išpildyti pa
rinkta vata, tvirto au
deklo viršus, kampai 
apvalaini, susiūti. Da
bartinė vertė $12.00. 
Numažin- 
ta iki

ARŽUOLO KA- 
MODĖS

Tikro aržuolo med
žio su dideliu veid
rodžiu, plačiais stal
čiais, duodanti dide
lę vietą pasidėjimui. 
Nužeminta vienas 
trečdalis — dabar 
yra proga pirkti 

£tai $11.75
Dvi didžiausios Lietuvių Rakandų Krautuvės Amerikoje

(ompant/
* 9un>ltur*. '

'TaUdn<( Mdthin.., Piano,, E<c. y

1930-32 So. Halsted St. — 4201-03 Archer Avė
Parduodame ant lengvų išmokėjimų

Krautuvės atdaros kas vakaras iki 9 valandai

tų gyventi. Važiuoji
BAĮLTIG STATES ĖANK, ne
privalo baugintis, nes ketinan
tiems grįžti atgal į Ameriką 
tasai Bankas surašo tani tik
rus popierius su keleivio pa
veikslais (reikia dviejų pa
veikslų), jo priesaika ir nota
ro užliudymu. Tokie popieriai 
prigelbsti keleiviams pargrįžti 
Amerikon šešių mėnesių bė
gyje be jokių kliūčių.

Iš to, kas čia parašyta, aiš
ku, kad keliavimas Lietuvon 
ir iš Lietuvos dabar nei kiek 
nepainesnis, kaip kad kitados 
buvo, reikia tik kreiptis į ata
tinkamų įstaigų, kuri išgali ir 
žipo, kaip kelionę aprūpinti. O 
tokia įstaigair yra pirmasai' 
Rytinėse Valstijos'e grynai lie
tuviškas Valstijinis Bankas 
BALTIG STATES BANK, 294 
Eighth Avė., New York. Jeigu 
kas skundžiasi, kad turėjo ne
gerų kelionę, ar kad kas ne
gali parsigabenti savo giminių 
iš Lietuvos, ar pats negal par
grįžti Amerikon, tai žinokite, 
kad jis nebuvo kreipęsis į BAL- 
TIG STATES BANKĄ! Kas 
pirko laivakortę taniė Banke, tas 
neturės priežasties skųsties.

Kelionės, ar giminių parsi- 
gabenimo reikalais reikia ra
šyti visuomet tik šiuo adresu: 
BALTIG STATES BANK, 29 
Eighth Avė., New York, N. Y. 
Tasai Bankas yra tiktai vie
nas ir tik po šiuo adresu, ir 
su kitom įstaigom, nors ir su 
panašiais pavadinimais, nieko 
bendra neturi. Apgar.

Gerk
i South Side Beverage Co’s.

“MALT TONIC”
Tai yra tikras Tonikas nuo nervų Ir silpniems

žmonėms. Rekomenduotas visų gydytojų.
Pardavėja,

FREDERICK BROS, 
8700-10 S. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 2538.

Taipgi “kmbrosia” ir “Extra Pale” Brands.

SERGANTI VYRAI
Už visai mažas lėšas, suteikiama geriausis gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 

> vieta ir tamistai.
Vyrai kenčianti nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra 
pažinta ir laipsniškai pa tiršta jo protišką ir 
fyzišką tvirtumą.

pasiekia kiekvieną.
Kiekvieną sergančią ypatą kviečiame ateiti ma
no ofisan išegzaminavimui. Tas neverčia jū
sų, kad turėtumėt ir gydytis, bet tai duos 
progą patirti stovį tavo ligos ir kaip gali at
gauti sveikatą.

Geriausis medikalis patarimas kuris

Greičiausi modemiški laivai pa
saulyj, geriausias patarnavimas 
keliauninkams . Vietiniai agentai 
yra jūsų mieste ar netoli.

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą.
CARONIA ....... Bal. 8 ir Geg. 13
PANNONIA (2 klesos) Bal 18

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

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
OŲUITANIA ..... ;............ Bal. 11
CAMERONIA ................... Bal. G
SATURNIA (iš Portland) Bal. 13 
CARMANIA ..................... Bal. 19

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

kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kai

nuoja $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
vieną iš šitų.- KAIP RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta,$2. 
APIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE
TUS; apd., $2. LIETUVIŲ 
PRĄTĖVIA1- MAŽOJOJ AZI
JOJ: apd., $2. MEILĖ ir DAI
LĖ; apd., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit Knygas ir siųskit jas 
į Lietuvą I Jei mylit daug skai
tyt, tai reikalaukit musvi DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA
LOGO. Jei mylit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO. k

Matote, kad mes visko turim; 
TIK PRISIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupinsim.

AL. MARGERIS
2023 St. Paul Avė.

'•

$2 DOVANŲ $2 |

JULIUS DW’ELEVICIUS
Duoda žinoti automobilių pirkė
jams, kad parduoda vienų iš ge
riausių ir stipriausių automobilių 
ELCAR, atsižymi ne tik savo sti
prumu, bet ir gražumu. Mes pri
imamo j mainus ir senus automo
bilius, taipgi parduodame ant iš
mokėjimo. Rašykite dėl informa
cijų, o mes suteiksime pilnus pa
aiškinimus.

Logan Sųuare Auto Sales 
2431 Mihvaukee Av., Chicago, III.

■ ?¥*• ‘ a" Al

jo, todėl, gali būt gera

už“Ačiū gydytojui
išgydymą”.

Mano ofisas ir pasitarimo kambariai puikiausiai įrengti patogumui 
ir geriausiam gydymui, žinomų chroniškų gydymų, nervų ir kitų ligų.

ŽMOGUS SU LIGA.
Nevilkink savo ligos iš atžvilgio pinigų, nes man atlyginimas yra 

sąžiningas, nei nedaugiau kiek manai mokėt už atsargų su atida ir są
žinišką gydymą. Jei turi by kokią ligą gydykis urnai, kol ne yra 

įsisenėjusi; arba jei abejoji, paliuosuok savo mintis tuojaus, ateidamas 
pasikalbėjimui ir egzaminavimui.

PASITARIMAS VISAI SLAPTAS. PRIVATIŠKI GYDYMUI KAM- 
BARIAI.

Nepamirškite, draugiškas pasikalbėjimas nieko nekainuos. ’
DR. B. M. ROSS', SPECIALISTAS.

Kvalifikuotas ir kompetentiškas. Mokslą baigęs gydytojas Ir turi 
tinkantį leidimą nuo Illinois Valstijos.

85 South Dearborn St., kampas Monroe St. Crilly Building, Chicago, 
Illinois. Imkit elevatorį iki penktam florui.

Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00 ryto llji 5 p. p. 
ryto Iki 1:00. Taipgi vakarais: pan. ser. ir sub. 5:800 iki 

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ*
■H ............... ■■■ '■ ■<■■■■«■■ ........................ ... "

Ned. 10:00

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

Ruatta & Sercnelli
817 Blue Island Avė.

Didžiausias, atsakomi n gi au si as ir 
pigiausias rakandų nvufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe. a-

WM. DAMBRAUSKAS, 
817 West 34th St., Chicago, III.

Tel. Blvd.*9336

IDĖJA“™
Nauja knyjęyle, kuri turėtų būti 
kiekvieno lietuvio namuose yra 
išsiuntinėjama veltui. Išpildyk 
kuponų žemiu ir pasiųsk pas 
MANUFACTURERS PATENT CO 
520 F1FTII AVĖ., NEW YORK i
Vardas .......................................
Adresas ..........................................

Reumatizmas Sausgėla

Nesikankykite savęs skaus- J 
ynais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu | 
— raumenų sukimu; nes skau- | 
dėjimai naikina kūno gyvybę Į 
ir dažnai ant patalo paguldo.

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

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■ 
KATOS”, augalais gydyties, ■ 
kaina 50 centų.

Justi n Kulis ■
3269 So. Halsted St. Chicago, III. S
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Subata, Balandžio 1 d., 1922

CHICAGOS
:: ŽINIOS::

Iš MIESTO TARYBOS 
DARBUOTĖS.

galės rūkyti cigave- 
viešose vietose.

Merginos 
tus

vė įnešimų aid. Cougldin.
Tuo tarpu aid. iLyle atsisto

jo, pračiaupė lupas, išsižiojo, 
susičiaupė ir vėl atsisėdo. ,

— “Yes”, — suskambėjo vi
sų aklernianų balsai salėj.

— “Nay”, — atsiliepė aid. 
Lylės garsas.

Ir taip likosi palaidota al- 
dermano Lyle* garsioji rezoliu
cija, draudžiau Ii* moterims bei 
merginoms rūkyti cigaretus 
viešose vietose.

BRIDGEPORT.

Skaitykite pagarsinimų Cent- 
District

atsiliepė aki. Susivienijimo Bridgeporto 
Draugijų darbuote. 
t ■ > .• ’ į 1 < • * • 4

trečiadienį pagarsė- 
rezoliucijumis alder- 

manas Lyle buvo padavęs neė
sto tarybos susirinkimui net 
tris propozicijas, kurios 
vienbalsiai palaidotos.

Po perskaitymui taip 
narnos Lyle anti-cigaret 
nance (padavadijBmo,

Pereitų 
jęs savo

likosi

vadi- 
ordi- 
drau- 

džiančio moterims rūkyti vie 
šose ^vietose), tuojaus aldcr- 
inanas Kostner įnešė pataisy
mų, kuris, maždaugį šiaip 
skamba:

“šiuo parędymu visoms mer
gaitėms, merginoms ir mote
rims yra draudžiama rodytis 
viešose vietose su alraitytom 
pončiajkom, trumpesnėm dre- 
sėm kaip keturi coliai nuo že
mės, papai syta is antakiais, .nu
kirptais ar bent perdaug gra
žiai sutaisytais plaukais, su 
aukštais koliošais nesusegio
tais, su striukais šiponais be 
miesto doros komisijos leidi
mų, ir t. t. ir t. t.

Skaitant šį pataisymų, visi 
a Įderina na i leipo nuo juoko, 
tik vienas aid. Lyle savo pa
duotai revoliucijai “amžinų at
ilsį” kalbėjo...

Po to, aid. Sclnvartz padavė
savo substitutų:

Sutverti komisijų vardu “bu- 
reau of dont’s”. Į šitų komisi
jų “populiarišku arba' nepopu- 
liarišku” balsavimu išrinkti 
penkis asmenis iš “reformato
rių, veidmainių, fanatikų, pro
fesinių agitatorių ir tuščia gai

NEGALĖJO GAUTI DAR
BO; NUSIŽUDĖ.

Adolph Benson, 58 metų 
amžiaus, 1845 N. Keeler avė., 
užvakar nusižudė gazu. Jo 
žmona -tatai patęmijus pasi
šaukus policiją norėjo dar gel
bėti, bet jau buvo per vėlu. 
Jo žmona pasakojo policijai, 
kad jos vyras nuo pereito 
gruodžio mėnesio negalėjęs 
gauti darbo, dėlto }r nusižu-

PLĖŠIKAMS TEKO DEGTI
NĖS $2,000 VERTĖS.

Užvakar kampe Chicago* 
avė. ir Halsted gat. apsigink
lavę degtinės plėšikai apipuolė 
United States Induslrial Alco- 
hol kompanijos vežikus, išva
rė juos

dolerių 
keliais.

iš vežimo ir keli jų 
sir degtine vertės 2000 
nuvažiavo nežinomais

GRĄIKAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ ATIDAVIMĄ TUR

KAMS SMYRNOS.
Pereitų ketvirtadienį Chica

gos graikai skaitlingai susi
rinkę liuli House salėj išne
šė protestus prieš talkininkus 
už prijungimų Smyrnos prie 

~ ‘i

ši ta komisija turės pilnų ga
lę vyrus ir moteris prižiūrėti, 
užginti jiems teises “gyventi, 
mirti, kvėpuoti, juoktis, verk
ti, valgyti, miegoti, mylėti, ne
apkęsti, šokti, vaikščioti, bėg
ti, stovėti, dirbti, silsėti, rašy
ti, arba mąstyti”.

Moterims ir merginoms drau
džiama nešioti 
se vietose ir t.

Bile asmuo, 
mirs, kvėpuos,
leidinio, bus baudžiamas pir
mu syk 5,0(X) dolerių, o ant
ru syk — 10,(MM) dolerių.

—■ Aš prašau, kad mano 
substitutas butų tuo pačiu ke
liu priimtas, kaip ir aid. Lyle

mote- 
viešose 

balso

METAI DŽĖLON Už API
PLĖŠIMĄ SESERS.

Walter Ozmina, 18 metų 
amžiaus, sykį apkraustęs savo 
sesers namus buvo vėl sugrį
žęs už kiek laiko atimti iš se
sers daimbntinius žieclus. Da
bar jį už tai nuteisė vieniems 
metams džėlon.

Pereitų antradienį (kovo 28) 
Bridgeporto Draugijų Susivie
nijimas laikė savo mėnesinį 
susirinkimų Mildos svetainėje. 
Iš komisijos raporto pasirodė, 
kad kovo 12 dienų šv. Jurgio 
svetainėj rengtas vakaras lie
tuvių nuosavai svetainei staty
ti davė gryno pelno 465 dole
rius. Prieš pat rengimų šio va
karo, vienas Chicagos lietuvių 
laikraštis buvo pašventęs net 
visų puslapį, kad tik teatrus 
nepavyktų. Bet tas laikrašti^ 
savo prasimanymais mums dar 
pagelbėjo, nes juo daugiau jis 
apie susivienijimų peizoja, jo 
labiau lietuvių visuomenė mus 
remia. Susivienijimui įstatų 
gaminimo komisija darbuoja
si silpnokai, nes jau kelintas 
susirinkimas laikoma, o tame 
darbe dar visai netoli nuženg
ta. Besvarstant šį klausimų, 
buvo atnešta įstatų projekto la
pelis, bet dėl nežinomos prie
žasties nebuvo skaitytas. Ko-| 
misija vakaro renginio Audi
torium naudai (kuris įvyks 
balandžio 2) pranešė, kad dar
bas labai sėkmingai eina; vi
si lietuvių biznieriai uoliai re
mia susivienijimų ir žada at
silankyti iškilmingon vakarie
nei). O jau apie lietuvių buče- 
rius, tai nėr kų ir besakyti, — 
pas katrų tik užeisi, 'visi duo
da žąsų, vištų ir t. t. pasirink
ti. Tik imk ir vežkis kuoge- 
riausias, o jei dar reiks, tai, 
sako, duosim ir daugiau, taip 
kad vakarienė nusisektų visais 
žvilgsniais. — Raseiniškis.

ŽEMAITĖS 
paminklo pastatymui iri 
raštų išleidimui yra rengia
mi du puikus vakarai. Dra
matiškas Ratelis ir Rose- 
lando Scenos Mylėtojų Ra
telis suloš labai gražų vei
kalų “Graži Mageliona”, 
keturių aktų melodramų.' 
Tie abu pokiliai įvyks šiaip L 
S u bato j, Balandžio 1, 1922, 
Strumilos Salėj, 158 E. 107 
St., Roseland, 7:30 via!, va
kare, o nedėlioj Meldažio 
svetainėj, 2242 W. 23 PI. 
Balandžio 2 d-, 1922, 7:30 
vai. vakare.

Artistai deda visas pas
tangas, kadi vakarai nusi
sektų kuogeriausiai. Ir 
prašo visų, kad atsilanky
tų į šiuos vakarus.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš- .
ko Kliubo mėnesinis susirinkimas at- tai Manufacturing 
sibus nedėlioj, balandžio 2 d., 1 vai. po Bank tilpstantį šiame numery j, 
pietų, Mildos svetainėje, 3142 South . .
Halsted' St. Visi nariai malonėkite, Iškirpkite kuponą, O sutaupysit 
laiku susirinkti, nes randas daug svar- viėnų dolerį.
bių dalykų aptarti. ___________ :____________________ _

— S. Kunevičius, rašt.

D. Lietuvos K. Keistučio Paš. ir 
Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
nedėliojo, balandžio 2 d., 1 vai. po 
pietų McKinley Paik svet. Visi na
riai malonėkite laiku susirinkti.

— Nut. Rašt. K. P.

Roseland. — Didelis koncertas ir 
balius atsibus nedalioj, Balandžio 
(April) k d., Chas. Strumill svet., 
1508 E. 107 st.

Š| vakarą rengia draugijų Sąryšis 
palail\niui Aušros knygyno. Pra
džia G vai. vak.

Koncerte dalyvauja garsi rusų šo
kikų grupė, lietuviški chorai ir kiti 
Artistai.

Kviečia Komitetas.

Uetuvių DarbininkųRoseland. — Uetuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės mėnesinis šėrininką 
susirinkimas įvyks balandžio 3 d.’, 
7:30 vai. vikare J. Stančiko svetainėj, 
205 E. 115 St. Visi šėrininkai ir šė- 

TSL-icfn« 15111 o-iilima isi-l rininkės malonėkite atsilankyti pas- nąretus Jau gI kivtu iaiku, nes turime daug dalykų 
“ j apsvarstyti. Raštininkas Jonas Ta

mašauskas, 315 Kensington Avė.
gyti iš kalno šiose vietose: 

“Naujienų” ofisuose 
1739 S. Halsted St., 3210 
S. Halsted St., 1614 W. 46 
St., ir Uaiversąl Bankoje, 
3252 S. Halsted Št.

ASMENĮJ JIESKOJIMAI

TEKLĖ ŠEŠTOKAS

Mirė kovo 30 diena 9 vai. iš 
ryto sulaukus 12 metų širdies 
liga. Paliko nuliūdime tėvus,
broli ir seseią. Laidotuves at
sibus iš namų 2005 Camalport 
Avė. Balandžio 3, 9 valanda iš 
ryto į Šv. Kazimiero Kapines. 
Kviečiame visas gimines ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka nubudime
Tėvai

Paskutinis chicagie 
čiams priminimas.

cigaretus viešo- 
t. ir t. t.
kuris “gyvens, 

ir tt. ir |t., be

PAŠOVĖ MIŠKO PRI
ŽIŪRĖTOJĄ.

Užvakar prie West Thirty- 
first Street bankus durų plė
šikas pašovė John Hoffman, 
miško prižiūrėtojų.

Šį vakarį Slrumilo svetai
nėj, Rosedande, o rytoj M. Mcl- 
dažio svetainėj, West Sidėj, 
yra rengiami a. a. Žemaitei pa
minklo pastatymui ir jos raš
tų išleidimui vakarai. Cliica- 
giečiai ir chicagietės — gra
žus ar negražus bus oras — 
privalėtų skaitlingai atsilanky
ti į siuo^ vakarus. •

Lietuvių švietimo Draugija rengia 
prakalbas su paveikslais nedėlioj, ba
landžio 2 d., 7:30 V. v. Raymond Char 
pel salėj, 816 W. 31-ma gatvė. Bus 
ii' dainų . Kviečiame publiką gau
siai susirinkti. — Komitetas.

S. L. Ex-kareivių 1 kp. susirinki
mas įvyks panedėlyj, bal. 3, 7:30 vai. 
vak., 4603 So. Marshfield Avė.

—- Sekr. C. Stankus.

Apšvietos Jaunų Mergaičių Choro 
generalinės repeticijos įvyks Mildos 
svet., bal. 1 d., 4 v. v. Visos cho
ristės atsilankykite, nes turešiiųe da
lyvauti programO baL 2 d., 8 v., Su
sirinkimas bus 1 Fellowship svet., 12 
iki 2 v. p. p. — M. M. Yuodis prez. 

„ .. .
S. L. Al 36 kp,. susirinkimas įvyks 

bal. 2 d., 1 v. po piet, Aušros svet., 
3001 So. Halsted St. Bus duodamas 
raportas iš konferencijos ir kitų svar
bių. reikalų. Visi nariai apsilankyki
te ir naujų atsiveskite.

Sekr. E. Mačenskienė.

North Side. — S. L. A. 226 kp. su
sirinkimas, j įvyks sekmadienį, tyąl. b 
2 vai. po pietų, 1822 Wabansia Avė. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti.

— K. Markus, kp. rašt.

Auditorium Vakaras. Susivieniji
mas Draugijų Bridgeporto kolonijoj 
rengia iškilmingą vakarienę naudai 
Auditorium nedėlioj, balandžio 2 d. 
Mildos svetainėje, 3140 S. Halsted 
St. Pradžia T'Vai. yak, Tikietus 
galima gauti Auditorium bendro
ves ofise 840 W. 33rd St. ir pąs drau
gijų atstovus.. Bus gardi Vakarienė, 
geri kalbėtojai, dar ir kitokių pagra
žinimų. Kviečiame gausiai atsilan
kyti — Rengimo Komisija.

PAJIEŠKAU savo brolio Mikola 
Spitlio, kuris 17 kovo dieną išėjo į 
darbą ir išėjęs nežinoma kur dingo. 
Kas apie jį žinote ar kur jį pamaty
site duokite man žinią gausite dova
nų $10.00.

JONAS SPITLIS, 
4028 So. Maplewood Avė.
Telefonas Lafayette 4189 \

JIEŠKAU JUOZAPO BERNOTO, 
paeina, iš'(Laumėnų sodos, Šilalės; val
sčiaus. Gavau nuo jo brolio keletą 
laiškų iš Lietuvos, labai svarbus. Jis 
pats ai’ kas žinote meldžiu pranešti.

VINCAS VENCKUS.
825 W. 18th St., Chicago, III. 
’ JIEŠKAU SAVO PUSBROLIŲ: 
Stanislovo ir Izidoriaus Kavalskių, 
Jekštų kaimo, "Skaudvilės parapijos, 
Raseinių pavieto, Kauno rėd?

PETRONĖLĖ SELMONIENĖ 
1124 W. Blackman St., R. R. 2 Box 3 

Clinton, Ind.

rezoliucija, draudžianti 
rims rūkyti cigaretus 
vietose, — pasiprašęs 
prabilo aid. Kostner.

“Į gurbų juos visus”, da-

NAUJAS BUDAS ĮSIGYTI 
NAUJUS DRABUŽIUS.

Miss Mae Prestel, 1500 
George gat., nusipirkus dra
bužius už 250, dolerių ir suti
kus dar užmokėti 150 dolerių 
už pataisymų paskelbė ban- 
kruto aktų, kad (tokiu būdu 
išsigelbėjus nuo mokėjimo 150

Žemaitė gyva būdama rašė 
ir darbavosi lietuvių visuome
nės labui. Todėl lietuvių visuo
menė turėtų bent dabar jų at
minti ir pagerbti. Tinkamiau- 
sis jos. pagerbimas, tai ir bus 
pastatymas jai paminklo ir iš
leidimas jos visų raštų.

North Side. — Vakarą su progra
mų rengia Liętuvai Gelbėti dr-jos 
47 skyrius septįntadienyj, balandžio 
2, 7:15 v. v., Liuosybės svet., 1822 
Wabansia Avė. Kalbės dr. A. L. 
GraiČunas, bus duetas, deklamacijos 
ir piano solo, paskui šokiai. Kviečia
mų visus atsilankyti, nes tai bus pa
skutinis šio skyriaus vakaras.

' — Komitetas.

JIEŠKAU JUOZO KIELĖS, Mel
džiu atsišaukti tuojaus arba praneš
kite kas jį žinote kur jis yra. Ga
vau laišką iš Lietuvos, —• svarbus 
nuotikiai.

SJMANAS KIELA,
130 W. Walnut St., St. Charles, III.

APSIVEDIMAI.14* ’ » ' « t > ’ r v l

PERS1LPNA MOTERIS 
VAIKŠČIOTI,

Dabar dirba devynias va-, 
landas į dienų. — Lydia E.’s 
Pinkham Vegetable Comp
ound sugražino tvirtumą.

Union Village, Vt. — “Buvau silp
na, nervuota ir ėjau menkyn. Nega- 

ttTU Uj-au nei skersai 
1 U | || pereiti be

I | pailsto ir tokia bu- :
I vau per savai^9«

- l>amačiau jūsų pa-
garsinimą laikra- 

« štyj ir po tam
I Unl ^m*au vieną buto

'l'l| Lydia E. Pink- 
" ham Vegetable
Compound ir pa- 

’JL sijutau, kad man
—....  eina ant sveikatos, 4

Plėšikas užvakar gal mirti
nai pašovė Mattlievv Ėrcy, 19 
metų amžiaus, Rock Island ir 
Pacific Railroad klerkų, kam
pe 47tli ir Wentworlh gatvių.

Keikia tikėlis, kad roselan- 
diečiai ir chicagiečiai skaitlin
gai 
tei 
rus 
yra

atsilankys į šiuos žemai- 
pagerbti rengiamus vaka- 
ir parems tų darbų, kuris 
jau pradėtas.

• Chicagietis.

Kenosha, Wis. — S. L. A. 212 kp. 
susirinkimas atsibus balandžio 2 d. 
lygiai 12 vai., Schlitz svet. Malonė
kite visi laiku susilenkti, nes turėsim 
užleisti svetainę kitiems.

— J. Kasputis, prot. rašt.

IZIDORIUS JONONIS
Persiskyrė su šiuom pasauliu, 

kovo 29 d. County hospitdl, 2:20 
vai. po pietų. Paliko nuliudjme 
2 sūnūs Amerikoje: Joną ir Pet
rą. Lietuvoje moterį Varoniką 
ir sūnūs Juozą, Kazimierą, Ju
lijoną; Anglijoj dukterį Marijo
ną. Laidotuvės atsibus iš namų 
1514 So. 50 Ct. Cicero, III. į šv. 
Antano bažnyčią, o iš bažnyčios 
į šv. Kazimiero kapines, balan
džio 1, 9 vai. iš ryto. Kviečia
me visus pažįstamus ir gimines 
dalyvauti ladotuvėse.

Palieka nuludimo sūnūs.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akių Specialistas

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

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3464 So. Halsted St. \ 
' Chicago, Iii.

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

Residenęijos Tel. Boulevard 1042

Pranešimas
-— dl.xl.:  

. .""T". " ...... . . * 1,1 ■■.■.■■.II.HINJ Į! r

Į LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausių LIETUVIŠ
KĄ agentų — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėtu 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagųl dienidį kursų.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
17£> E. 3-rd Street, New York, N. Y.

Cįeero, Iii. — S. L. A. 194 kuopos 
susirinkimas atsibus bal. 2 d., 2:00 
vai. po pietų, Onos Tofnuliunienės 
sveti., 1447 So. 49th Avė. Draugai 
malonėkite susjrinkti, nes yra daug 
dalykų apkalbėti. Taipgi teiksitės 
užsimokėti duokles. Atsiveskite ir 
naujų narių.

Kviečia — Valdyba.

JIEŠKAU MERGINOS APSIVE- 
dirpųi, nuo 20 iki 28 metų amžiaus. 
Aš esu vaikinas 29 metų senas, 5 pė
dų ir 5 colių anksčio, amąta moku ge
rą, turtas pasaulis ir gyvenu pasauly
je. Del sutarties prisiųškit laišką 
kartu su savo paveikslu.

J. L. E. PAJIEŠKOTOJAS 
4558 So. Marshfield Avė., 

Chicago, III.

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
.arba našlės tarpe 25 ir 31 metų aš 
esu 29 metų amžiaus. Mylintis do
rą gyvenimą ir geistina kad turėtu 
nemažiau $5,000 pinigų. Todėl labai 
mylėčiau tokią moterį, kuri sutiktų 
apsivesti su manim. Atsišaukite laiš
ku į Naujienų Bridgeporto skyrių, 
3210 S. Halsted St. No. 101.

Plačiai pagarsė
jęs fotografistas 
A. Voitkevičius, 
pagrįžo iš Lietu
vos ir savo name 
636 West 18 St., 
Chicago, UI. ati
darė pikčernę su 
naujausio išra
dimo prietaisais. 
Reikalui atsitik 
kus, eikit prie 
seno bičiuolio.

i... viua anų
tad išvartojau dar septynis iš viso. 
l’’rrnv negu pabaigiau vartojus galė
jau išdirbti devynias valandas garinė
je skalbykloje. Negaliu per daug ką 
gero sakyti apie jūsų gyduolę. lan
kiu, kad kiekviena serganti moteris 
jį imtų. Jau bus du metai kaip esu 
ėmusi, o vienok dar tvirtai ir gerai 
jaučiuosi”. — Mrs. L. A. GUIMANN, 
Union Village, Vermont.

Šis yra vienintelis laiškas, kokius 
nuolatos garsiname, nurodantis? ką 
Lydia E. Pinkham yra gero padariu
si moterims, ir ar dirbi ar ne, bet po
nios Guimann laiškus turi užsintere- 
suoti.

Daugelis moterų yra silpnų, ner- 
vuotų, ir menkyn einančių iš atžvil
gio jų negalės. Tokips moterys tufi 
imti Lydia E. Pinkham VegetaŪė 
Compound ant pirmo nesmagumo žen
klo. Gera sveikata reikalinga ir ši 
puiki gyduolė pagelbės palaikyt ją.

Bridgeport. — Illinois Lietuvių Pa- 
šelpinio Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoje, balandžio 1 d., 8 
vai. vakare, paprastoje svetainėje, 
3301 S. Morgan gatvė. Visi kliubie- 
čiai malonėkite atsilankyti, nes yra 
daug sverbių ręikalų apsvarstymui.^

— Ant. J. Lazauskas, Nut. Rašt.

Kriaučių domei. — (Gramatikos mo
kyklos diena tapo pakeista iš utamin- 
ko i sereda. Kurie norite mokintis 
lietuvių gramatikos, ateikite seredosj 
yakare. Lekcijos puo 7 iki 9 v. v. 
unijos svetainėj, 1564 N. Robev St. į

— Mokyklos Komisija.

{VAIRUS SKELBIMAI

ČIUŽENS STATE BANK
MELUOSE PARK, ILLINOIS 

(pankas ant kampo) 
PADĖK SAVO SŪTAUPYMĄ TVIRTAME 

VIETINIAME BANKE. ' 
8% palukio mokama už .padėtus pinigus 

PINIGŲ SIUNTIMAS — APSAUGOS SPINTOS 
APDRAUDA NUO UGNIES IR VIESULOS 

Bankas su Laikrodžiu Męs kalbame Lietuviškai 
Bankinis valandos kasdien nuo 8 ryto iki 4 po piet, išskiriant, Subar
tomis nuo 8 lyto iki 1 po piet ir nuo 7 vakare iki 9 vakarę.

Si mano Daukanto Dr-ja laikys mė
nesini susirinkimą, nedėlioję, Balan
džio 2, 1922 m., 1-mą vai. po pietų, 
Mark White Sųuare svet. Visi na
riai pribukit ant susirinkimo, nes yra 
svarbių reikalų apsvarstymui.

— Valdyba.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda medinis namas su biz

niu, 3 aukštų, 6 flatų ir grosernė, lie
tuvių apgyventa. Priežastį pardavi
mo, važiuoju ant ūkės. Kreipkitės.

VINCENTAS PĖTRAVIČIA 
4510 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI BIZNIAVA PRA- 
pertė su groserne ir bučerne, viena iš 
puikiausių South Side. Smarkiai 
augantį koloniją, puikus, šių dienų 
fixtures; tikra vieta su gera atbičia 
apsukriam1 biznių žmogui, mokančiam 
lietuviškai ar lenkiškai. /Dalį cash. 
Gera pardavimo priežastis, 30 mylių 
į šiaurius nuo Chicagos. Kreipkitės 
laišku į Naujienas No. 557.

A. MASALSKIS
Grųborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139
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VIETINIAME BANKE
S. L. A. 129 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, bal. 2 d., 2 v. po pietų, pu-i 
prastoj svetainėje. Kviečiame skait
lingai susirinkti, nes yra daug dalykų 
aptarti. —Fin. raštį P. Akstinas.

S. L. A. 139 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks šubatoj, balandžio 1 d., 
Aušros kambarius, room 6-7, 10900 S. 
Michigan Avė. Malonėkite visi su-* 
sirinkti, nes bus renkama centro val
dyba. — S. L. A. 139 kp. Rašt. M. B.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
Nau j ienas labiausia
mėgsta.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

kambarių namui dratus išva-
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbų g va rantuojame.
Elektriškam darbui 

Telefonai Boulevard 7101
1892

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.

a ■ & h •
■I

ŠIANDIE4 PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mųi: 
36 cent. už 100 auk. 

arba 
280 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank

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

T. Pullman 5432 

A, SHUSHC 
AKUSERKA 
Turiu patyrinu 

moterų ligose: ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kudi 
kį laike ligos. 
10929 S. State St, 

Chicago, III.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St

Tel. Prospect 3466

) Ofiso Tel. Blvd. 7220
DR. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4G01 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir 

6:30 iki 8:30. Ncd.: 10:30 iki 
12:00 dieną.

Nam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayette 263

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 ilki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

Telephone Van Buren 294
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago 

įDr. A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
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.

Tel. Boulevard 21GO

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, 1LL.

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS.
Ką tik sugrįžo iš Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No. 
3208 W. Harrison St.

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

Canal 0257
Naktims Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZĄLATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valahdos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 Vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 1532
DR. J. KULIS

Lietuvis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

3259 So. Halsted St., i
Chicago. I

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNEB
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto iv nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, Iii.

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

3347 Ęmerald Avė.
9 iki 11 ryto ir 9 iki 10 vakare 

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak.

I Tel.: Canal 279
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NAMAI-ŽEME
T53U-H

SOUTH SIDE BARGENAS
Pardavimui saliunas, 3 flatų su ga- 

garadžium 5200 S. Morgan St., kitas 
mūrinis namas 4 flatų, tikrai mo-~ 
demiškai įtaisytas, skalbynė, 2 fur- 
nisai, 5201 So. Morgan St., savinin
kas ant 2»rų lubų. Tel. Yards 4406.

VYRŲ
REIKIA VYRŲ OPERATO- 

rių prie mašinų,' moteriškų rū
bų siuvimui.

1416 W. Ohio St.
PARDAVIMUI STORAS IR 5 

ruimų flatas/ gražioj apielinkej ir 
geroj biznio vietoj. Metinė 
$580X0, parsiduoda už $5,000.

J. KAMENDULIS, 
4454 S. Westem Avė.

renda

AFTIEKORIŲ ATYDAI
Pradavimui elektros saina su para

šu "Aptieka”,, 80 lempų, beveik nau
ja, mokėta $200, atiduosiu nebrangiai 
ir pakabysiu.

CHARLES SIGN CO., 
3153 So. Halsted St., Chicago.

Phone Yards 7282

REIKIA APSUKRAUS SALES- 
rnano, kuris galėtų parūpinti orderiu 
Fordo automobiliams ir trokams. Tik 
švarus ir gera reputacija reikalingi. 
Matykit Schuller, t

2441 Michigan Avė. 
Callahan-Krause Motor Cnrp.

PRAPUOLĖ ŠUO (KALĖ) IL
GAIS, rudais garbiniuotais plaukais. 
Kas patėmys tokį šunį ir graneš 
man, tam duosiu $3 00 dovanų.

JUOZAS KAULAKIS
1855 So. Canal St., 

Tel. Canal 5985

Reikalingi agentai. Užtik 
rintas pelno pienas. Kiekvie
nas gali tapti agentu. Geras 
uždarbis. Kreipkitės nuo 12 
iki 4 vai. po piet adresu:

611 Union Bank BIdg., 
25 No. Dearborn St.

MID-STATES FINANCE 
BROKRAGE CO., 

85 So. Dearborn St.
Bučernė ir grosernė, šiaur-vakari

nėj dalyj; gerai biznis eina; 4 gyveni
mui kambariai prie daikto; geriausias 
pirkimas visame mieste. Kaina $1,500; 
išmokėjimais.

Pietinėj dalyj bučerne; gerai biznis 
eina $800 į savaitę; nebrangi renda; 
čia yra proga mėsininkui įsigyti ge
rą biznį už $1,200.

> Vaisių krautuvė ir mažas groseris; 
Šiaurinėj dalyj; gerus pinigus daro; 
paaukausime greitam pardavimui.

Cigarų, kėdžių ir notions su namu, 
geroj vietoj; daro gerą biznį; parduo
sim iš priežasties savininko ligos; iš
mokėjimai pagal sutarimą.
Mid-Stade Finance & Brokrage Co.

35 S. Dearborn St.

&
PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 

bai geroj vietoj, prie didelių dirbtu
vių, lietuvių ir lenkų apgyventa vie
ta, biznis išdirbtas nuo seniai. Par
davimo priežastis važiuoju į Lietuvą. 
Atsišaukite greitu laiku-

4846 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
bai pijęiai. Geroj vietoj, 
mo priežastį į biznį patirsite 
vipto9.

JOS. SKINDERIS 
3694 Archer Avė. prie pat 

McKinley Park

LA- 
l’ardavi- 

ant

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tadtų kolonijoj, geras biznis, iš
dirbtas — per ilgus, metus parduosiu 
pigiai, priežastį — patirsite ant vie
tos.

Atsišaukite:
3101 W. 38th St.

BARGENAS
JKas norit naują mūrinį namą ant 3 

lotų; 2 flatai po 6 kambarius, apšil
dymas kožnam fintui atskiras; elek
triką, maudynės ir visi parankumai. 
Randasi South Sidėj. Kaina tik 
$8,000. Įmokėjimas pagal sutarties.

Namas prie 34-tos gatvės, 4 flatai 
po 4. kambarius, basementas. Kaina 
tik $5,000.

Norėdami ramaus ir parankaus gy
venimo nusipirkit šį namą, 8 kam
barių murinę stubą, elektriką, vanos, 
kieto medžio baigta, 4 karų gara
džius užpakalyj. Kainp tik $3,800.

2 flatų mūrinis narnąs, 2 flatai po 
5 kambarius. Rendos atneša $28,00 
į mėnesį. Kaina $1,800.00. Reikia 
įmokėti $800.

Del platesnių žinių kreipkitės pas 
S. L. FABIONAS COMPANY

809 W. £5th St., Chicago, III. 
(Baltas namas)

GERIAUSIS PIRKIMAS
JVIurinis namas 3 aukštų, akm-ens 

fundamentas, aukštas basementas, 
maudynės, 1 flatas 6 kambariai, 2 
flatai po 7 kambarius, Rendos $105 
be apšildimo. Kaina tik $6,000.00. 
Įmokėjimas pagal sutarties. Randa
si arti Marųuette Blvd.

Mūrinis namas, 3 aukštų, Storas ir 
1 flatas 6 kambariai, ir 3 flatai po 4 
kambarius ,plątus lotas. Rendos 
$102. Kaina tik $8,000. Reikia įmo
kėti $3,000. Likusį $5,000, yra ant 
mortgečio banke, dar ant 4 metų. 
Randasi ant Bridgeporto.

Sustok mokėjęs rendą, ir nusipirk 
mūrinį namą 2 aukštų, 2 flatai po 6 
karribarius, elektriką. Kaina tik $4,400 

Del platesnių žinių kreipkitės pas
S. L. FABIOKAŠ COMPANY 

809 W. 35th St1., Chicago, III.
(Baltas namas)

JIESKO PARTNERIU
JIEŠKAU PARTNERIO vieno ar 

daugiau, kurie galėtų sudėti nema
žiau kaip penkis šimtus dolerių, iš- 
dirbimui naujo išradimo, ant kurio 
turiu jau daugelį užsakymų. Sutiksiu 
uždarbiu dalintis, arba mokėsiu pro
centą už įdėtus pinigus, atsišaukite 
šiandie, arba nedėlioj po šiuo adresu: 
I^eon Jarusz, 1858 W. 47th St.

REIKALINGA AGENTŲ PRIE 
Real Estate biznio. Jeigu patyrimo 
neturite, mes pamokysime. Geras 
pelnas, galima uždirbti $100 ir dau
giau į savaitę. Atsišuakite

Liberty Land & Investment Co., 
3301 So. Halsted St., 

Phone Blvd. 6775
!!ĮVYRU REIKIA!!!

Mokintis barberystės. Labai rei
kalaujami. Didelė alga. Į keletą 
savaičių išmoksi. Jei neturi darbo, 
mokinkis apmokamo amato. Jei 
dienomis dirbi, vakarais mokinkis. 
Atdara iki 9:00 vai. Aplankyk.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St., Chicago.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pigiai bučernė, biznis 

išdirbtas, renda pigi, garu apšildomai; 
yra trokas. Atsišaukite greitai, nes 
važiuoju į Lietuvą.

10701 So. State St.
Tel. Pullman 4699

PARDAVIMUI ODOS KRAUTU- 
vė su išvažiojimu; prie biznio parsi
duoda ir trokas, biznis geras, geroj 
vietoj. Parsiduoda visai pigiai. Vie
ta yra šiaur-vakarinėj dalyje miesto. 
Kreipkitės į Naujienas tik laišku, No. 
570, 1739 So. Halsted St,

ĮIEŠKO KAMBARIU
JIEŠKAU KAMBARIO VIENAM 

vaikinui, bile kurioj 
valgio, geistina kad 
mažas ir netoli nuo

Atsišaukite:
Į Naujienas,
1739 So. Halsted St.

dalyj miesto, be 
butų šviesus, ne- 
streetkario kelio.

Box 572,

JIEŠKO KAMBARIO VEDUSI PO- 
ra su valgiu prie mažos šeimynos, 
bile kurioj dalyj miesto.

Atsišaukite:
A. MIKALIUNAS, 

4536 So/Sacramento Avė.

REIKIA KAMBARIO j VIENAM 
vaikinui, be valgio, apie North West 
Side. Turinti kambarį, malonėkite 
pranešti.

FRANK MITCHELL 
1557 N. Girard St.

JIEŠKAU 2 AR 3 KAMBARIŲ, 
kad butų vanduo ir gasas taip, kad 
butų galima gyventi porai žmonių. 
Geistina, kad butų ant Bridgeporto 
arba South Side, turinti ant parenda- 
vojimo, malonėkite pranešti laišku i 
“N.” Brighten Parko Skyrių, .4138 
Archer Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON kambarys vaiki

nams, su valgiu arba be valgio. 
Elektra, maudynes, telefonas. 
Kreipkitės į “Naujienųas” Box 
571.

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

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

•REIKALINGA mergina 
namų darbo, kreipkitės 

STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St.

prie

REIKALINGA moteris pri
žiūrėjimui vaikų. Kambaris, val
gis ir gera mokestis. Greitai at
sišaukite. Misius, 543 N. Noble 
Street.

—T

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

GERA PROGA
Gera proga dėl vyrų ir moterų už

sidirbti pinigų namio sėdint — jei tik 
kuris iš jūsų moka rašyti, šita dar
bą atlikti galite ir vakarais, neaplei- 
džiant savo kasdieninį darbą. Rašykit 
laišką įdėdami stompą dėl atsakymo. 
Maple Grove S. M., 4435 S. Marsh- 
field Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA GERO PATYRUSIO 
bučerio. J. Tarvid, 1414 So. 
50th Avė., Cicero, 111., 3-os lu
bos, ned. iki 1 po pįetų, šio
mis dienomis nuo 5 iki 7 va
landą vakare.

REIKALAUJA 10 SALDAI- 
nių pardavėjų, už algą ir ko- 
mišiną. Turi mokėti lietuviš
kai.

4658 Wentworth Avė;

PARDAVIMUI saliunas, ku
ris randasi tarpe dirbtuvių 
Priežastis pardavimo — nesuti 
kimas partnerių.

2259 W. IŠ St.

REIKIA patyrusio vyro prie 
garu kalamo kūjo (drop forge). 
Nuolatinis darbas. Kreipkitės: 
98th St. & Baltimore Avė., So. 
Chicago, III. , (

UŽ PUSĘ KAINOS
Parsiduoda “Dry Goods” šfbras ar

ia mainysiu ant loto ar automobi- 
iaus. Pardavimo priežastis yra la
jai svarbi, kuria sužinosite ant vie
tos. Kreipkitės

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.

PARIMVImIjI saliunas ant 
šiaurvakarinio (kampo, 6556 S 
State iSt. Parduosiu už prieina
mą kainą,

Atsišaukite: Ed. Etinis, 
6556 S. State St.

FARMA
GOODMAN W1SCONSIN

Parduodu 40 akerių farmą ant 
lengvų išmokesčių, visi geri budinkai. 
Pirkėjas neturės jokio nesmagumo. 
Pušų mylios nuo miesto.

Pardavimo priežastis — mano mo
ters mirtis ir vienas likęs negaliu ap
sidirbti. Atsišaukite greitai, ries no
riu greitai parduot, ir pirkėjas, gali 
tuoj pradėt lauko darbą.

JONAS PUSLĖNAS, 
3418 Wallace St., Chicago, III.

LIETUVIAI, NORĖDAMI NUSI- 
pirkti gerą ūkę; gera žemė, geri bu
dinkai, arti miesto, telefonas, 400 
akerių su gyvuliais, mašinoms, sėkla, 
pašaras, viskas kaip stovi. Prieg 
tam lysas ant pusės grudų; 600 ake
rių, 300 akerių užsėta rugiais, 200 
akerių aparta kviečiams. Kaina $20,- 
000,00, cash $8,000.00, likusi kaip ren- 
dą. Galima tuojaus užimti. Kreip
kitės: S. J. Krischuk, R. F. D., Rock 
Lake, N. Dak.

PRAĖJUSĮ Lapkritį Wauchula kal
bėdamas sakė kad: Hatdee County 
Floridoj.

“Trečią kartą vaisiai imama nuo 
tos pačios žemės šiais metais; kaip 
tai: agurkai, komai, žemuogės.

Praėjusį paneclelį Noah Wilsonas, 
atvežė į musų ofisą nunokusių žemuo
gių. Pasigirdamas, kad jis turi du 
akerius tokių gražių, kokių da niekas 
nėra matęs.

Praėjusį sausį, pasodino agurkų ant 
šitos žemes ir užaugino vertės $1,500, 
40 bušelių ant akerio. Ar Jus galite 
do tam sodino komus, kurių užaugo 
kur geriau rasti kaip Hardee County?

Mes turime apipirkę plotą žemės, 
iš aukščiau minėtos vietos Hardee 
County. kurią dabar parduodame ake- 
ri po $50.00. įmokėti, o likusius ant 
lengvų išmokėjimu tikrai norintiems.

Atdara vakarais 7—9
ĘARLE A. KTEFER & CO.,

1.4 E. Jackson Blvd.
Tel. Wabash 3614

I -_______ i______
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RAKANDAI

ANT PARDAVIMO TABAKO, Ci
garų ir cigaretų krautuvė ir Soft 
Drinks Parior ant Bridgeporto, geroj 
vietoj, tirštai lietuvių apgyventa, 
prie So. Halsted St.

GEO. PETKUS,
Real Estate, Loans & Insurance.

3402 So. Halsted St.

NAMAI-ŽEME.

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
šėputė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeletava springsa 
phonographas su rekordais ir dai- 
mantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinei setas, daining ir bed 
ruimio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan
gams užlaidai et c. Parducsiu ant 
syk ar atskirai. Rezidencija 1922 
So. Kedzie Avd;

PARDAVIMUI PIANAS, ORCHE- 
stra Pipe organs piano elektra varomi 
visiškai nauji. Kainuoja $1,600, da
bar parsiduoda mažiau kaip už 
Meldžiu atsišauti

4546 So. Wood St.
Antros lubos iš užpakalio.

pusę

PARDAVIMUI 5303 Princeton Av. 
6 flatų muro namas ir 7 kambarių 
cottage užpakalyj. Elektros šviesa, 
maudynės, pečiais giluma. Kaina tik
tai $11,000.00.

šiaur-vakarinls kampas 43rd PI. ir 
Wallace St., 2 flatų medinis, 7 ir 7 
kambarių ir antaukštis; elektros švie
sa ir maudynė. Kaina $4,000. Mokė
sim komdšiną. Foerster, 7006 Eme- 
rald Avė.

NAMŲ BARGENAS.
Dabar yra geriausis laikas pa

siskirti sau pirkimui namą. Mes 
jums sučedysime laiką ir pini
gus parodant namus, kuriuos 
mes turime ant pardavimo.

65 AKERIAI.
Farma, .keli blokai nuo miesto ir 

dypo: 50 ak. ariamos, 15 ak. gany
klos ir miško; upelis bėga per farmą. 
Stuba, barnė kalvė ir kiti 5 budinkai; 
2 arkliai, 7 karvės, 6 didelės telyčios, 
5 kiaulės, 40 vištų, visokios mašinps 
ųkės darbui mažesnį įrankiai, 100 bu
šelių bulvių ,avižos, miežiai, šienas — 
viskas kartu už $4,400. Įmokėt $2,000 
likusius ant ilgo laiko. Savininkas, 
John Sąra ,Box 44, Carney, Mich.

BARGENAS
Kampinis muro naujas namas ant 

50x125 pėdų loto, 2 bizniai, 6 flata;, 
cementuotas skiepas, elektriką, mau
dynes, kietmedžio vidus, didelis mu
ro garadžius, 3 mašinoms. Mainysiu 
ant privačiu namo arba farmos.

ABRAMAVICZ,
2015 So. Robey St., Chicago, III.

.PARDAVIMUI 3 LOTAI SU NA- 
mu prie 57th PI. ir Kedzie Avė. Ga
lima laikyt karvių, vištų ir tt.

Parduosime ar mainysime ant lotų, 
kuriuos turite Brirhton Parke.

Kas turite lotų Gary. Ind.. kuriuos 
išmainys’^ pnt nrnm^čiu Chicagoj.

RFAT, ESTĄ TE CO., 
2236 W. 19th St.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI ŽUVIŲ MARKE- 
tas ir .delikatessen krautuvė. Biznis 
išdirbtas per 5 metus. Vieta apgy
venta tirštai lietuvių ir švedų. Par- 

Į davimo priežastį patirsite ant vietos.
Atsišaukite:

10802 Michigan Avė.
____  ’ Roseland, III.

29-ta ir So. Union Avė., namas 
ir čeverykų krautuvė kartu, par
duosime pigiai. Kaina tik $5,500

!!!AUTOMOBILIAI!!1 PARDAVIMUI , daržovių ir 
VIENOS SAVAITĖS VELTUI vaisių krautuve, labai gera vieta 

IŠMĖGINIMAS Į dėl lietuvių.
Atsišaukite: .

3244 So. Halsted St.FAGET-BUICK CO 
BUICKS

Parduodame vartotus automobilius 
su savaitiniu veltui išmėginimu, ant 
lengvų išlygų. Žemdausios kainos 
Chicagoj.

30th S't. ir Grand Boulevard 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Tel. Douglas 0632.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo šapa: elektros mašinos ir kiti 
įrankiai. Lietuvių kolonijoj. Gera 
vieta, nuo senai išdirbta. Pardavimo 
priežastis — savininko liga. Parduo
sime pigiai.

1908 Canalport AvcJ

PERKAME AUTOMOBILIUS PARDAVIMUI Bučerne ir
Visokio išdirbimo, visokio modelio, groserne, lietuvių ir lenkų ko- 

greitam veikimui ir kainos. loniJo; Biznis senas ir pelnjn-
Atvažiuokite savo automobilių pas j j ,

DORCHESTER MOTOR SALES gas. Pigiai. 8706 Houston Avė., 
1401°E.I6A7thYŠt. v So. Chicago, Iii.

Už PUŠŲ KAINOS
Pardavimui automobiliams 

baterijų sankrova, priešais Ri- 
vcrview Parką.

3435 N. Westem Avė.
------------------------------------------4-------

PARDUODU FORD TROKĄ, TIN- 
kantį bučemės bizniui, taipgi yra ge- 
ęa body šventadieniams, 5 sėdynių- 5 
tajeriai mtuji. Parduosiu pigiai. At
sišaukite greitai. Galima matyt vi
sada. i

C. G., 2722 W. 47th' St.
Tel.: Lafayette 5864

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui studio Chicagoj pno 

didelės gatvės, labai geroj vietoj ir 
gerai Įrengta. Savininkas eina is 
Diznio. Kreipkitės į Naujienų Brid
geporto skyrių, Box 91, 3210 South 
Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
bučemė su namu ar be namo, naujas 
stakas ir fikčeriai, viskas gerame 
stovyje. Arti bučernių nėra, biznis 
cash turiu greit parduoti, nes noriu 
važiuot į IJetuvą, biznis randasi 
5744 So. Union Avė., Tel. Wentworth 
5218.

120 AK. FARMA, % MYLIOS nuo 
dypo, 96 ak. ariamos, visa lygi, liku
si ganykla ir miškas, 10 kambarių di
delis naujas namas, po visu namu ce
mentinis bezmontas, barnė ir kitoniš
ki 6 budinkai. Didelis sodas, 3 geri 
arkliai, 8 karvės, 3 telyčios, 4 kiau
lės, 3 vištos, daug visokių farmeriš- 
kų mašinų — visos dar naujos. Esu 
našlys ir senas, noriu parduoti grei
tai. Kaina $7,800. Įmokėt $3,800, 
likusius ant ilgo laiko. Apgyventa 
lietuvių. Savininkas Jos. Tonguay, 
Box 35, Camey, Mich.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
ant dviejų pagyvenimų, po 5 kamba
rius, geram stovyje, elektros šviesa, 
vanos, cementuotas skiepas, šalę tuš
čias lotas.

Kreipkitės:
4633 S. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 7337

PARDAVIMUI DU MŪRINIAI 
budinkai; keturi flatai po 5 kamba
rius, Su maudynėmis, visi flatai. Kai
na $6,000 kiekvienas. $2000 įmokė
ti, kitus po $75.00 ant mėnesio.

FRED H. GOLB & SON 
Homevvood, III. Telefonas 6

PARDAVIMUI VISAI PIGIAI 2 
lotai, 1 kampinis 45x125 antras 30x 
125 prieš didžiausią Chicagos Mar- 
quette Parko ir 68rd St. suros, gesas 
šalygatviai ir gatves. Puikiausiai iš
taisytos ir viskas apmokėta. Plates- 
nų žinių rašykit ar telefonuokit. Jos. 
Augaitis, 819 W. 33rd St., Phone 
Yards 2219.

PARENDAVOJŲ 5-kių kambarių 
flatą, maudynė, elektra, gasas, karš
tų vandeniu apšildoma ir visi kiti 
naujos mados parankumai.

Atsisukite:
3124 W. 55th St.

Phone Republic 2302

MORTGECIAl -PASKOLOS

BARGENAI VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ • 

Overland 5 sėdynių(touring car) $150 
Haynes 5 sėd. (Sedan) ........... $300
Kissel 5 sėd. (tturing car) ....... $400
National 7 sėd. (touring car).... $600 
Cole 7 sėd. (Sedan) ................... $600
Kissel 5 sėd. (Sedan) ............... $650

Šitie automobiliai yra vėliausios 
mados, ir tikri bargenai už šią kainą.

Mes turime ir daugiau ir užkvie- 
čiame ankstyvesnio pasižiūrėjimo. 

HARRY P. BRANSTETTER
Atdara sekmadieniais, 
2556 So. Wabash Avė. 

Telephone Victory 8383

TOKIA PROGA TIK Į 50 METŲ 
pasitaiko. Pardavimui moteriškų dra
bužių krautvė, taipgi galima laikyti 
ir, visokių kitų drabužių. Turi būti 
parduota tuojaus, geras biznis per iš
tisus metus; galima padaryta gera 
gyvenimą. Priežastis — einu į olselio 
biznį. Atsišaukite: 3417 S. Halsted st.

PARDAVIMUI SOFT 
DRINK PA/RLOK.

2994 Archer Avė., 
Phone Lafayette 7661.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Elgin Šix, penkių sėdynių,^viskas ge
ram stovyje, kurie interesuojatės, ga
lite matyti bile kada, parduosiu už 
teisingą ir prieinamą kainą.

JOHN 'ZAPOLIS '
40C5 S. Rockvvell St., City

PARDAVIMUI KEINDŽIŲ 
krautuve, ir šiaip visokių 
smulkmenų, labai geroj vietoi 
Biznis ištiinbtas, netoli šv. My
kolo Bažnyčios. Atsišaukite:

1540 North Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

grosernė, su mūriniu namu. Biznis 
cash. Visokių tautų apgyvento j ko- 
oni ioi.' Turi būt parduota greit. Sa

vininkas išvažiuoia į Lietuvą.
2908 W. 40 St.

PARDAVIMUI' saliunas su 
fixtures ir namu, arba mainysiu 
ant farmos. Normas 5 fl. ir sa
liunas.

2844 W. 38th St.

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė labai geroj vietoj. Par- 
duošiu pigiai, už pirmą pasiuly 
mą, nes turi būti parduota 
trumpą laiką, 562 W. 18th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS; BA- 
šiokeisai pulteibelis ir base 
slanta; ir daug kitų rakandu, 
biznis visokių tautų kolonijoj, 
išdirbtas per 40 
pigiai.

rai 2 
bąli 
geras 
biznis 
duodu

Atsišaukite:
436 W. 29th

metų. Par-

st.

2938 Emerald Avė., 3 aukštų 
muro drūtas namas, 7 flatų po 
4 kambarius ir namelis užpaka
ly loto. Kaina .T....... ..r $13,000
8609 Lowfe Avė., 2 aukštų geras 
mūrinis namas 5 ir 6 kambarių 
2 flatai, gražiai vidus Ištaisytas. 
Įmokant $1,500, likusius leng
voms dalimis išmokėti. Kai
na ................................... $8,5001
3616 So. Halsted'.Št., biznio nau
jas mūrinis namas — krautuve 
ir 3 kambariai. Geriausia pro
ga Bridgeporto biznieriui. Kai
na ...........   $6,700

80 AKERIŲ FARMA, 1% MY- 
lios nuo miesto, aptverta geroms tvo
roms, gera žemė, nėra kalno ir švam- 
po. 60 ak. dirbamos, reŠtas ganykla 
ir miškas. 22 ak. užsėta naujų dobi
lų, 3 akeriai sodno, visokių vaisių me
džių; vasarinė stuba, barnė, svirnas, 
šapa mašinoms sukrauti, komams 
džiovinti, vištninkas, kiaulininkas, 2 
šuliniai. Kana $4,000. Cash įmo
kėt $1,500, likusius,, ant ilgo laiko, 
apgyventa lietuviais, , Andy Kmetz, 
Carney, Mich.

PARDAVIMUI tuščias 50x 
125 pėdų lotas prie 9151 Cotta- 
ge Grove Avc.

KELCH, 
6835 Green St.

Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6% I

išmokėti mėnesiniais mokės-
Perkame bondsus, notas ir

Galite 
čiais. 
kontraktus.

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

3814-16 So. Union Avė., mūrinis 
ir medinis 2 aukštų namai, ren- 
dos neša $100, kas menuo. Kai
na tik .......................... u... $8,500
16 lotų žemes, 7 kambarių gera 
medinė stuba su rusiu; 1 karvė, 
12 vištų, 3 žąsys, daug čiepų, 
randasi arti miesto. Kaina $3,800

Turime ir daugiaus kitokių 
namų, kviečiame į musų ofisų:

M. J. KIRAS & CO., 
3331 S. Halsted St. Yards 6894

ANT PARDAVIMO AR mai
nymo labai geros žemes 40 
akerių nedirbtos Michigan vai 
stijoj, Rašcoman County, su 
medžiais kur yra užmeruotas 
geležinkelis i>er kraštą žemes 
ir bus netoli stotis. Aplink ap
gyventa. Turim lotą prie West- 
ern Avė., tarp 41 ir 42 biznio 
gatve, bulvaras ir gatvekariai 
eina. Abu yra išmokėta vis 
kas. Mainysiu ant namo ne- 
perbrangaus, tik kad butų 
nors kie>k lietuvių apgyventa; 
duosiu abu ir kiek dar pini
gais, kaip pirmą • įmokejimą, 
kitus pagal sutarties ar par
duosiu pigiai ant išmokesčio.

VINCENT STANIONIS, 
1737 S. Union Avė., Ctiicagc 

2 lubos užpakalyj.

PARDAVIMUI PUIKUS kai
mo namas, 20 mylių nuo vi- 
durmieščio, didelis akmeninis 
palocius su 10 akerių ž(emės, 
vertas $75,000.00 parsiduoda 
už $38,000.00, gera proga dėl 
aukštos klasos, viensėdžiu

Tel. Yards 1929 savininkas, 
arba kreipkitės pas: 4747 Bis- 
hop St., tarpe 9 ir 3 vai. pa
prastoms dienoms.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ NAMAS
Rendos neša $44.00 į
Union Avė. ir 19th PI.
Išmokesčiai.

Kreipkitės:
2310 So. 56th

Cicero, 111.

mėnesį, prie
Kama $3,250

Avė.,

PARDAVIMUI PIENINKYSTĖS 
ir vištų farma su budinkais. 70 ake- 
rių, $125.00 už akerį; 3 mylios nuo 
Lockport, 2% mylios nuo Chicagos 
cementuoto kelio; 30 mylių, nuo vi- 
durmiesčio. Savininko adresas: E. J. 
Wunderlich, 607 W. Marion Street, 
Joliet, III.

TIKRAS PIGUMAS
Kampinis biznio mūrinis namas 

priešais Metropolitan Statą- Bank 4 
pagyvenimai, besementas ir Storas — 
iš priežasties ligos, turi byt parduo
tas į 14 dienų už $8,700. Su mažu 
įmokėjimu.

ABRAMAVICZ, 
2015 So. Robey St.

AUKŠTOS RU- 
muro garadžius. 

Mortgečiaus $4,500 išsibaigia 
jeigu $3,400. Paaukausime už 
Pamatymas pagal sutarimą. 
Stewart 4684 po 6 vai. vak.

PARDAVIMUI 
ŠI E S apart men tas,

1926.
cash.
Tel.

PARDAVIMUI 8 ŠEIMYNŲ 
stuba ir 2 lotai.

Kreipkitės:
4061 Archer Avė.

BARGENAS UŽ CASH
8 kambarių Siamas su dviems lo

tais, su 
įtaisyta, 
kėj.

dubėltavu geradžium, gerai 
geras skiepas, geroj apielin-

642 W. 101 St.
Tel.: Pullman 2481

TIKRAS PIGUMAS
Arti Halsted ir 33 St. 3 flatų mu

ro namas ,cementuotas skiepas, elek
triką, gasas, maudynės, muro gai
džius. Rondo*? $75.00. Kaina $6,500 
Su mažu įmokėiimu.

ABRAMAVICZ.
2015 So. Robey St., Chicago, III.

PARDAVIMUI UOTAS 26 W 
135 ant 63rd St. prie Fairfield 
Vertas $3,000. Trumpam laike 
turi būt parduotas, tik už $2, 
250. K. Dagis, 3405 S. Kalstė 
St., Chicago, III.

PARDAVIMUI ARBA MAT 
nymui lotas prie Western av.. 
tarpe 40 ir 41 St. Mainysiu 
ant automobiliaus • arba cash.

A. JANKAITIS, 
3258 Emerald Avė.

DipELIS BARGENAS! PARDUO- 
du 6 kambarių namą, didelį garadžių 
ir 2 troku: vienas 2 tonų, 
tonų ,su visas įrankiais ir 
niu.
ant vietos:

2743 W. 37th Place

Pardavimo priežastį

antras 5 
visu biz-

patirsit

EXTRA. Retai taip atsitinka, 4 kam 
barių namas, 5 mėnesiai budavotas, 
lotas 60x125, 3 karvės, 7 antys, 23 
žąsys, 2 kiaulės, 80 vištų, arklys, ve
žimas, didelė bamč ir visi rakandai 
Viską parduosiu už $3,000.00 cash. 
Atsišaukite 3715 N. Sayre Av. 7 blo
kai nud strytkarių, 3 blokai nuo Ir- 
ving Park.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

MAINOME, PARDUODAME 
namus, farmas, b^čemčs; automobi
lius ir kitokius biznius. Turime na
mų didžiausiame pasirinkime. Taip
gi, padarom visokius kontraktus, 
egzaminavojam, apstraktus ir kito
kius dalykus. Pas mus pigiausia ir 
teisingiausis patarnavimas. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 

808 West 33rd Place 
arti Halsted St.

Telephone Boulevard 1550 l mactvp 
Ofiso vai. nuo 9 iki 9 vai. vakare | 

kasdieną.

MILDA REAL ESTATE CO. 
751 W. 31 St.

Phone Yards 6296
Perkame ir parduodame prapertes, 

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

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas, 2-jų pagyvenimų po 4 
kambarius. Elektros Šviesa, maudy
nės, aukštas cimentuotas skiepas ir 
viskas įtaisyta pagal naujausios ma
dos. Parduosiu ant labai lengvų 
išlygų, arba mainysiu ant loto, auto
mobilio, arba kokie biznio; F. J. Sze- 
met, 4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI FARMA, 10 AKE- 
rių žemės, su nąmais, gyvuliais ir vi
sokiais padarais koki tik reikalingi 
yra prie ūkės, labai gera žemė, par
duosiu arba mainysiu ant namo. Par
davimo priežastis, moteris mirė. At
sišaukite.' Wm. Salusky, 119 South 
Harnlin Avė, Mt. Greenwood, III.

ŠIMTAS ANT ŠIMTO
Gera proga nupirkti puikų 5 kam

barių, dailiaf ištaisyta bungalow: 
karšto vandenio šiluma, namas nese
nai statytas, gražioj vietoj. Galima 
laikyt vištų ir kitokių paukščių. Pi
giai pirksit© nuo savininko, 7015 So. 
Talman Avė. Tel. Republic 3490.

PARDAVIMUI MŪRINIS KAMPT- 
nis namas. 3 lubų, 5 pragyvenimu ir 
storas. Yra visi parankumai: skie
pas, elektra, maudynė, štymu apšildo
ma, labai geroj vietoj: netoli Sher- 
man Park’o. neša rendos $287.50 į 
mėnesį. Parduosiu pigiai $20.000. Prie 
žastis — važiuoja, i Lietovą.
5359 So. Morgan St. Boulevard 1468

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

Musų sistema yra geriausia. Čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
Į 190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės. •

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
. 6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara • Patek, pirmininkė.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamai angliikos ir lietuviikoa 

kalbų, aritmetikos, kuygyedystU, ste
nografijos, typewriting, piršlybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, gaografijos, politikmla 
ekonomijos, piliatystis, dailiaraiys- 
ti« ir n.

Mokinimo valandos: nuo U ryto iki 
4 valandai po platų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai.
5106 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

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

8454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat




