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Chicagos rubsiuviai susitarė su liaubos pasiūlymąfabrikantais
Perdaug popieriniu 

pinigy Rusijoje
Pats Poincare važiuos Lietuvos žinios

Anglija reikalauja palūkanų
Kasyklų savininkai ir kongresui 
atsisako tartis su angliakasiais

KONSTANTINOPOLIS, bal. 
5. — Vietos talkininkų vald
žių atstovams pranešta, kad 
Turkijos nacionalistų . valdžia 
Angoroje priėmė su niekuriais 
susilaikymais nesenai talkinin
kų pasiūlytųjų mūšių paliaubų 
tarp Turkijos ir Graikijos.

Valdžia nespėja spausdinti 
nigus, bet jos deficitas vis- 
tiek auga ir auga. Pinigai ne
beturi jokios vertės.

pi-

Amalgameitų sutartis 
su darbdaviais

Šią savaitę Chicagos rubsiu- 
vių unija Amalgamated Cloth- 
ing Workers of America pada
rė naujų sutai^į su darbda
viais, kuri apsaugoja jos na
rius nuo streiko pavojaus iš
tisus metus. Darbdaviai pri
ėmė mažne visas buvusios su
tarties sųlygas, k. v. 44 valan
dų darbo savaitę, darbininkus 
atstovus šapose vadinamus čer- 
inanus, ir kitus dalykus, iš
skiriant mok’esties klausimų, 
šitųja sutartimi dirbantiems 
nuo gabalų darbininkams in 
savaitiniams darbininkams už
dirbantiems daugiau $35 savai
tėje numušama alga 10 nuoš. 
Už viršlaikio darbų dirban
tiems nuo gabalų bus moka
ma dvigubai daugiau, o savai
tiniams laikas ir pusė.

Rubsiuvys.
Susitarimas yra svarbus.
CHICAGO. — Chicagos rub- 

siuvių susitaikimas su rūbų 
fabrikantais yra svarbus, nes 
jie paliečia ne vien Chicago, 
bet ir kitus miestus ir bus pa
matu sutartiniams ir kitų mie
stu rubsiuviams.

Sutartis yra padaryta trims 
metams, nuo gegužės 1 d., 
1922 iki bal. 30, 1925, bet per
mainos sutartyje gali būti pa
darytos ir po vienų metų, jei* 
kuri pusė paduos 90 dienų įspė
jimų.

Rubsiuvių algos numažina
mos yra 10 nuoš., bet turės 
būti nemažesnės kaip $35 sa
vaitėje. Dirbantiems nuo štu- 
kių mokestis bus nustatoma 
bendru susitarimu. 44 vai. sa
vaitė pasiliks ir toliau. Sutar
tis taipjau siekiasi nustatyti ir 
kirpėjų algas. Darbininkai ne
galės būti šalinami iš darbo 
be unijos žinios.

Patįs fabrikantai pripažįsta, : 
kad jie tikėjosi galėsiu dau
giau nukapoti algas, negu iš
gautuosius 10 nuoš., bet dra
bužiai esu apie pradžią vasa- 
ros vistiek kiek nupigsią.

skolas, Veikiausia nurodys, 
kad klausimas yra surištas su 
kitomis talkininkų skolomis ir 
todėl jis gali būti rišamas tik 
visoje jo čielybūje. / Spirimas 
pavienes valstybes ’ neišrišiųs 
klausimo ir Franci ja esanti 
tam priešinga.

Anglijos nota taipjau prane
šė, kad trijų metų sutartis ne
mokėti palūkanų jau užsibai
gė ir nebus daugiau atnaujin
ta.

Neleis pulti Vladivostoko
-t---------

TOKIO, bal. 5. — Neoficia- 
liniai pranešama, kad Japoni
jos generalinis štabas davė įsa
kymų Japonijos armijos kc/- 
manduotojui Vladivostoke, 

griebtis visų reikiamų prie
monių, kad palaikius armijos 
prestižų ir atmušus Čitos ka
reivius, kurie bando įeiti į Ja
ponijos kareivių laikomų zo
nų, tikslu pasiekti Vladivosto
ką, v

PARYŽIUS, bal. 5. — Fran- 
cijos nusistatymas į Genoa 
konferencija visai persimainė 
į pastarąsias 48 valandas. Pir
miau ji žiurėjo labai skeptiš
kai į tų konferencijų, o dabar 
žiuri į ją su dideliu entuziaz
mu. Premjeras Poincare galu
tinai nutarė pats važiuoti į 
Genoa kaip tik leis jo oficia
li nes pareigos.

>. .
Vilniaus naujienos

pini- 
kada

MASKVA, bal. 5. — Iždo ko
misaro pagelbininkas Sokoli- 
kov sekamai apibudina Rusi
jos finansinius keblumus:

1. (Leidimas popierinių 
gų pasiekia ta laipsnį, 
jie nustoja savo tikslo,
pjučio mėn. pereitais metais 
valdžia išleido 700,000,(MX),000 
rub., spalyj 2,000,000,000,000, 
gruodyj 7,700,000,0d0 r., sau- 
syj šiemet 12,(M N),000,000,000, 
vasaryj arti 19,000,000,000,0(X), 
o kovo m. daugiau kaip 23,- 
000,000,000,000 r. Kainos kįla 
kas mėnesį, mažėjant vertybei 
valdžios pinigų. Kovo mėn. 
laida, pavyzdžiui, buvo verta 
tik $15,000;000. Taigi $1 yra

r. popieriniais

Atsisako nuo konferencijos
OLEVELAND, ()., bal. 5. —

vininkų asociacija paskelbė, 
kad ji atsisakė dalyvauti kon
ferencijoje su angliakasiais, ku
rių šaukia atstovų buto darbo 
komitetas balandžio 10 d., Wa- 
shingtonc.

Indiana savininkai 
irgi atsisako.

TERRE HAUTE, Ind., bal. 5. 
— Indiana kasyklų savininkai 
atmetė atstovų buto darbo ko
miteto pasiūlymą laikyti ben
drų konferencijų su angliaka
siais. Jie sutinka dalyvauti tik 
tokioje konferencijoje, kurioje 
dalyvaus ir visi kiti kasyklų 
savininkai visame centralinia-. 
me minkštųjų anglių lauke — 
vak. Pennsylvanijos, Ohio, In
diana ir Illinois.

Vėl bandys sušaukti 
konferencijų

kongresas bandys su-Dabar
kviesti kasyklų savininkus ir 
angliakasius.

Pati mokės; reikalauja

LONDONAS, bal. 5. — An
glijos valdžia pasiuntė notų 
talkininkams, kurioj ji parei
škia, kad delei to fakto, jog 
Anglija turi mokėti palūka
nas už savo skola Jungt. Val
stijoms, ji pasilaiko sau teisę 
pareikalauti ir iš talkininkų 
taipjau užmokėjimo palūkanų 
ant tų pinigų, kuriuos jie yra

nurodoma, 
yra pilnai 
palūkanas

Sąryšyj su tuo 
kad Anglija dabar 
prisirengusi mokėti 
Jungt. Valstijoms.

Francijai tai nepatinka.

cijos atsakymas į Anglijos no
tų apie mokėjimų palūkanų 
už Anglijos suteiktas karo pa-

WASHINGTON, bal. 5. — 
Atstovų buto darbo komitetas 
nutarė dar kartų bandyti su
šaukti kasyklų savininkų ir an
gliakasių konferenciją, tikslu 
priversti juos susitaikinti ir 
užbaigti prasidėjusį visuotinų 
angliakasių streikų. To komi
teto pirmininkas N|)lan jau pa
siuntė kasyklų savininkams pa
kvietimus dalyvauti tokioje 
konferencijoje. Pakvietimai ta
po pasiųsti visoms žymesnėms 
kasyklų savininkų grupėms 
centraliniame minkštųjų ang
lių lauke. Pakviesti tapo taip
jau ir vakarinės Pennsylvani
jos ir pietinio Ohio kasyklų 
savininkai, kurie pirmiau grie
žtai atsisakė tokioje konferen
cijoje dalyvauti.

Komitetas veikia remdama
sis angliakasių unijos prezi
dento Lewis užtikrinimu, kad 
angliakasiai sutiks dalyvauti 
konferencijoje, jei tik joje da
lyvaus užtektinai kasyklų sa
vininkų. Jis net sutikęs daly
vauti, jei ir vak. Pennsylvani
jos ir piet. Ohio savininkai ne
dalyvautų. Bet jis nurodė, kad 
Indiana ir kiti savininkai, iš
ėmus Illinois, sutiko dalyvau
ti bendroje konferencijoje tik 
ta sųlyga, kad joje dalyvaus ir 
visi kiti kasyklų savininkai.

Danijos lokautas 
užsibaigia

pinigai, kar- 
vald- 
nebe- 
palie-

Pranašauja greitą užsibaigi- 
mą Rusijos bado.

MASKVA, bal. 5. — Buvęs 
Indianos gubernatorius Good
rich vakar išvažiavo į Ameri- 
kų raportuoti Amerikos šelpi
mo administracijos galvai Her- 
bert lloover apie pasekmes jo 
padarytų pląčių tyrinėjimų Ru
sijos bado srityj.

Goodrich sako, kad badas 
Volgos ir kitose bado apygar
dose, kur veikia šelpimo or
ganizacija, veik visai užsibaigs 
po balandžio 15 d., kada gabe
nimas ir dalinimas Amerikos 
kornų pasieks savo augščiau- 
sį laipsnį.

Tapo padarytas kompromisas 
tarp fabrikantų ir darbinin'- 
kų.

COPENHAGEN, bal. 5. — 
Po 1G valandų derybų tapo pa
daryta kompromisinė sutartis, 
sulig kurios turės užsibaigti 
didelis Danijos lokautas. Tų su
tartį dar turės patvirtinti pėt- 
nyčioj visuotinas unijų ir sam
dytojų organizacijų susirinki
mas. Kompromisinė sutartis iš
pildo beveik visus fabrikantų 
reikalavimus, kuriuos jie .pa
stalė prieš prasidėsiant lokau
tui vasario 15 d..

Du komunistų vadovai, 
Ernst Christianscn ir Robert 
Klitford, tapo areštuoti. Vald
žia tikrina, jog ji turinti įro-* 
dymų, kad jiedu suokalbiavo 
sužadinti atvirų sukilimų.

Sutarė kooperuoti
Rusija ir Vokietija kooperuos 

Genoa konferencijoje.

BERLINAS, bal. 5. — Iš ge
rai patyrusių ratelių sužinota, 
kad Rusijos ir Vokietijos de
legacijų kooperavimas Genoa 
ekonominėj konferencijoj yra 
užtikrintas, po to kaip tapo 
padarytas ekonominis susitari
mas tarp čičerino, kanclerio 
Wirth ir Rathenau ir susita
rimai tarp Rusijos delegacijos 
ir Vokietijos fabrikantų ir fi- 
nansistų.

čičerino susitarimas tapo 
padarytas po to, kaip Rathe
nau atsiėmė savo pirmesnį pie
nų Vokietijos dalyvavimo eko
nominiame Rusijos atsteigime, 
kuris sutiko Rusijoje didelę 
opozicijų. Taigi šiose tarybose 
laimėjo Rusija. Rathenau sa
ko, kad Vokietijų pulti į Ru
sijos glėbį p .Įvertė Fra nei jos 
politika ir negavimas morato
riumo.

Vokietija taipjau sutiko su
grąžinti bolševikams Rusijos 
ambasadų Bortine. Taipjau ta- 
po sutartas ir atnaujinimas 
konsulinių ryšių tarp abiejų 
šalių.

Paliuosavo paskutiniuosius 
sinn feinerius.

LONDONAS, bal. 5. — Val
džiai įsakius tapo paliuosuoti 
14 sinn feinerių, buvusių An
glijos kalėjimuose. Manoma, 
kad tai paskutiniai Airijos be
laisviai Anglijoje.

pinigais.
2. Popieriniai 

tų išleisti, pasprunka iš 
žios rankų ir daugiau 
grįšta. Ant kiek valdžia
čiama, jokios pinigų cirkulia
cijos nėra; tai yra vienpusis 
plaukimas pinigų iš iždinės į 
marketų. Tai reiškia, kad val
džia negauna užtektinai pini
gų padengti savo išlaidas. A

3. Valdžios deficitas yra 
dėsnis, negu buvo tikėtųsi. Jis 
dabar siekia 50 nuoš. viso biu
džeto. Geriausiai įrengti pre-

nespėja spausdinti pinigų, kad

Atidėjo lokautą.
(LONDONAS, bal. 5.

Samdytojų lokautas prieš 
inžinierių unijas, neskaitant 
Amalgamated Engineers Union, 
kuris turėjo prasidėti šiąnakt, 
tapo atidėtas neaprubežiuotam 
laikui, kol bus vedamos dery
bos su tomis unijomis, kurios 
prasidės panedėlyj. Lokautas 
tapo atidėtas daugiausia pa
stangomis premiero Lloyd 
George.

VILNIUS. — “Seimas” su 
ilga nosimi grįžo iš Varšuvos. 
Kairieji padarė pranešimų sa
vo kliube. Pasirodo, Varšuvo
je platesnioji publika nesido- 
maujanti Vilniumi. Paaiškėjo, 
jog Varšuvos endekai savo pa
ruoštu Vilniečių skandalu iš
sirūpino sau vienų vietų nau
jame Ponikovskio kabinete. Da
bar jie nusileis ir prie “auto
nomijos”, juo labiau, jog Skir
mantas juos ramina tatai 
esant daroma vien Europos di
plomatijai. Paaiškėjo skanda
lo smulkmenos. Varšuvoje en
dekai papirko už didelius pi
nigus “du “Rady Ludovvo” val
stiečiu iš Vilniaus delegacijos 
ir tuo jų suskaldė pusiau. En- 
dekų šulas LiutosIavskiS, užsi
daręs atskirame kambaryje su 
delegacijos nariu 
Kišleika taip jį 
jog jis ėmė 
niaus lenkų 
(liniukai be 
žmonės tik
au tori tas puolė žmonių akyse.

— Buvo suimta atvažiavęs 
iš Varšuvos gudų veikėjas Du- 
beikovskis. Dabar paleistas. Gu
dų veikėjo Borunų klebono 
Pętrausko byla panaikinta dėl 
kaltės stokos; kunigas ilgai sė
dėjo Vilniaus kalėjime ir po 
naminiu areštu. Bėrimuose 
žmonės sutiko grįžtantį klebo
nų su pročesija.

Kai kurie lenkai nusiuntė 
Varšuvon protestų dėl siunti
mo Vilniun Galicijos, Varšu
vos ir Poznanės valdininkų.

Iš Vilniaus lietuvių 
darbuotės

47

— valstiečiu 
apdirbinėjo”, 

alpti ir verkti. Vii-

galo nusiminę, o 
juokiasi; “seimo”

4. Valdžios industrijos ir 
nesenai suorganizuotieji Irus
iai neapsimoka. Jie gyvena 
valstybės pinigais ir labiausia 
apsunkina iždinę.

5. Iš priežasties tokios pa
dėties Rusijai gręsia finansi
nis krizis.

Sokolnikov visos Rusijos ko
munistų konferencijoje pasiūlė 
sumažinti valdžios išlaidas, su
mažinti skaičių valstybės in
dustrijų, pakelti taksus ir mo
kestis už viešus patarnavimus 
ir sumažinti leidimų popierinių 
pinigų.

Konferencija parėmė tuos 
pasiūlymus. Tai yra pirmas 
kartas, kad komunistai atsiža
dėjo savo idėjos panaikinti pi
nigus ir parėmė tokias finan
sines reformas, kurios suitinka 
sli naujosios ekonominės po
litikos dvasia.

DU ŽMONĖS NUŠAUTI.
CHICAGO. — Pašalintas iš 

darbo darbininkas Charles Sa- 
lifeld, atėjo į W.. A. Jonės 
Foundry and Maichine Co. raš
tinę 4401 W. Roosevelt Rd. ir 
pradėjo šaudyti į darbininkus. 
Vienas klerkas, Chester Borg- 
strom iš Mdy\vood, tapo nu
šautas, o. keli sužeisti. Pats Sa- 
lifeld tapo nušautas dirbtuvės 
superintendento.

Salifeld turėjo daug /kivir- 
čių su kompanija ir net tu
rėjo į teismų kreiptis dėlei iš
gavimo algos.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, bal. 5 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.40
Austrijos 100 kronų ............... IMc
Belgijos 100 frankų ........... $8.50
Danijos 100 frankų ........... $21 17
Finų 100 markių ................... $1.96

• Franci jos 100 frankų ........... $9.15
Italijos 100 lirų ................... $5.30
Lietuvos 100 auksinų ........   32c
Trenku 100 markių ............... 2M*c
Norvegų 100 kronų ........... $18.22
Olandų 100 guldenų ........... $37.85
Švedų 100 kronų ..........  $26.15
šveicarų 100 markiu ........... $19.47
Vokietijos 100 markių ........... 32c

Žemės drebėjimas Serbi
joje neapsistoja.

BELGRADAS, bal. 5. — Že
mės drebėjimas, prasidėjęs ko
vo 23 d 
nors 
daug

Lenkų vyriausybe! išvarius 
iš Vilniaus 20 lietuvių — “va
dų”, Vilniaus lietuviai nenu
stojo dirbę. Jie leidžia du dien
raščiu “Vilnietį” lietuvių 
kalba ir “Litva” (vieton len
kų vyriausybės uždaryto “Glos 
Litwy”) lenkų, savaitraštį 
“Vilniaus Garsas”, išspausdind 
K. Skirmuntaitės Pagal Nemu
nų ir Baltijų istorijos apyauš
ry, II dalis (G0 pusi.), dr. J. 
Basanavičiaus Iš Palangos isto
rijos (52 pusi.), spausdina Lie
tuvių reformacijos istorijų, Vi
durinių amžių istoriją, Liu- 
bavskio Lietuvos istorijos II 
d., Kšivickio Senovės Lietuvą; 
lenkų kalba išspausdino J. A. 
Herbaczevskio O Wihio i nie 
tylko o Wilno, Viduno Drogi 
gwiazd, A. Rondomanskio Lit- 
wa wspolczesna, spausdina vy
sk. Baranausko eiles su lenkiš
ku vertimu, “Na posterunku 
wilenskim” IV d., M. Romero 
Litwa niepodlegla I ir II d., 
P. Klimo Lietuvių senovės 
bruožų vertimą ir 1.1.

PARYŽIUS, b. 5. — Atsto
vų butas 314 balsų prieš 227 
atmetė vienų metų kareiviavi
mo bilių ir priėmė 18 mėne
sių kareiviavimų, kaip to rei
kalavo valdžia.

vis dar tebesitęsia, 
dabar sudrebėjimai yra 
mažesni.
žmonių niekas nėra žu- 
bet prietaringi valstiečiai

SPRINGFIELD, 111., b. 5. - 
Pietinėje dalyj Illinois valsti
jos jau žydi vaisiniai medžiai.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienlais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

vęs, 
yra nusigandę. Didžiausių nuo
stolių aplaikė Lazarevič dis- 
triktas. 
vėrė

aplaike Lazarevič 
Daugelyj vietų prasi- 

karšto vandens šaltiniai.

Priėmė priverstinos 
paskolos bilių.

- Reich-BERLINAS, bal. 5 
stagas šiandie galutinai priėmė 
valdžios naują taksų bilių, ku
riai! įeina ir priverstina pasko
la. Nepriklausomieji, socialis
tai ir komunistai balsavo prieš 
tų bilių.

Sustreikavo nukapojus algas.
NIEENAH, Wis., bal. 5. - 

Daugiau kaip 1,500 darbinin
kų popieros dirbtuvėse Neenah 
ir Menasha miesteliuose su
streikavo, nukapojus jiems al
gas nuo 1c iki 4c į valandų.

OKLAHOMA CITY, bal. 4. 
— Buvęs Oklahomos augš- 
čiausias teisėjas ir finansistas 
J. P. Day vakar savo namuo
se nušovė aviatorių įeit. pulk. 
Paul Ward Beck už tai buk 
tasis užpuolęs Day pačių. Day 
areštuotas.

BRIDGETON, N. J., bal. 5. 
— Šis miestelis turi 15,000 gy
ventojų, bet visų kovo mėn. 
buvo tik vienas apsivedimas. 
Miestelio merginos yra labai 
nusiminusios. »

čičerinoRYGA/ bal. 4.
pareiškimų, kad Lenino liga 
paeina nuo fizinio ir protinio 
pavargimo, patvirtina atvykęs 
iš Maskvos vokiečių specialis
tas Dr. Kemperer. 
kad Leninas 
žio, bet tik 
vargęs.

Jis sako, 
neturi jokio vė- 

yra galutinai pa-

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų 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 PASIUSTI LIETUVON PINIGU 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO ŠEŠIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo ♦če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu 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, BĮ.

Town of Lake Skyrius
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672 

Brighton Park Skyrius
4138 Archer Avė., " Chicago, III.

West Pullmano Skyrius
523 West 120th St., West Pullman, BĮ.

Rosclando Skyrius
233 East 115th St., Roseland, III.

. _ _ _____
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Pavojui Praslinkus 
Kaune...

Gal šimtai, gal tūkstančiai, 
o gal dar daugiau metų pras
linko, kurie kas pavasaris 
Kauno miestui kinkų drebėji
mą įvarydavo. O tai vis būda
vo pavasario potviniai, kuomet 
po Kaunu žiemos ledai, Nemu
nų su Vilija besiglamončjant 
sukaustydavo ir užmarindavo 
amžinu miegu miegot. Bet kaip 
tik pavasario saulele švystel
davo, o vėjalis pusteldavo, iš 
aukščiau vanduo plūsteldavo, 
tai Kaunui striuka bizna pasi
darydavo — veik pusė Kauno 
vandeniu užplūsdavo. Seneliai 
Kauno gyventojai visokiausių 
anekdotų nesuskaitomas dau
gybes pripasakoja apie pergy
ventus jų pačių, jų tėvų ir net 

< tėvų tėvų Kauno potvinius.
Tiktai paspčk klausytis: tai ir 
tais metais nakčia potviniui) 
pakilus tiek ir tiek žmonių 
prigėrė, tiek ir tiek triobų su
griovė ir nunešė; tais ir tais 
metais ligi katedros vanduo at
sidėjęs buvo, tiek ir tiek nuo
stolių pridirbo ir tt. ir tt.

Senovės pramanytas priežo
dis sako: Kaip pasiklosi, taip 
miegosi! Taigi ir Kaunas ■— 
statė tvirtoves, statė bažnyčias, 
namus, teatrus, fabrikas, si
nagogas, stotis, krepastis ir tt., 

/ drabstė milionus turto viso
kioms pramogoms, o nepasirū
pino Kauno miestų apdrausti 
nuo kuone kasmet pasikarto
jančio po t vi n io, įvarančio gy
ventojams begales baimes ir 
padarančio didžiausių nuosto-

Tik nežinia, ar Dievas su 
Velniu tų rengiamų jiems iš- 
anksto priemonių pabijojo ar 
taip gamta susiprato, kad šie
met Kaune potvinio neįvyko ir 
tos visos sugalvotos priemonės 
beveik nereikalingos tapo...'

Negaliu iŠanksto žinoti, kas 
su tavim, skaitytojau, darosi: 
gal tu pyksti, gal mane bari, Q 
gal ir juokais nuleidi šią mano 
korespondenciją, manydamas, 
turbūt man vienas šulas iš 
makaulės bus iškritęs. Manyk 
ir sakyk, skaitytojau, ką nori. 
Aš tau tik tiek tegaliu pasiai
škinti, kad 'tas žinias paėmiau 
iš Lietuvos valdžios oficiozo 
‘'Lietuvos” Kaune No. 51 (873) 
kovo 3 d., tik paskutinysis 
16-sis nutarimas) buvo “Lietu
vos” redaktoriaus (jis eina ir 
cenzorių pareigas) išbrauktas. 
' — Pr. br.

menesiįį-mehesiai
KEN1EJIMU

Kaip Baltimorės merge
lė atgavo savo sveikatų.

f

JŪSŲ PASKUTINĖ 
PROGA.

Nieko nepaliksime, viskas tdri 
būti parduota.

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

Mes iki šiol dar neturim naujos vie
tos, todėl esame priversti parduoti vi- j 

’ są musų staką vyrų ir vaikinų aprė- 
dalus už žemiausią kainą.

Čia mes paduodame kainas, tai jus 
pamatysite, kad verta pirkti not ki
tam metui.

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

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

Vaikų siutai ir overkotai dabar 
mažiau negu mes mokėjome.

Vyrams darbines ir šventadienes 
kelnės nuo $2.50 ir daugiau.

Vyrų ir vaikinų Mackinaws $10.00 
dabar $4.50. x

Skrynios ir siutkeisai dabar už 
pirktą kainą.

Atminkite, kad tai yra musų galu
tinis išpardavimas ir mes gvarantuo- 
jame, kad jus gausite už savo pini
gus tikrą vertę, arba pinigai bus grą
žinami.

Neužmirškit, kad mes išsikraustom 
1 d. gegužio. Todėl ateikit anksti, 
nes pirmutiniai pirkėjai turi progos 
pasirinkti.

Atdara kasdien iki 9 vai. vakare.

I Nedėldieniais iki 6 v. v. •
S. GORDON,

1415 So. Halsted St.

‘ ' l , z
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, Lietuviu Gydytojas ir Chirurgas
DR. A. MONTVID

25 E.1 VYashington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone centrai 3301 
1824 Wabansia Avė.

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

Ketvertas, Balandžio 6, '22
•—-............. » ■

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų 
Laivakortės

lietumi ir jį u8tuV0g
Ką-tik Gavome iš 

Lietuvos
Penkias knygutes nesenai iš

leistas Lietuvos Socialde
mokratų Partijos.

LAIVAKORTES
, Morgičiai
EURCPEAN-AMERI

CAN BUREAU
S. L. FAB1ONAS CO. VEDĖJAI
809 W. 35th St., Chicago, Iii. 

Telefonas Boulevard 0611 
(Baltas Namas)

Baltimore, Meriland. <— “Per kele- 
ą mėnesių aš kentėjau begalinius

> skausmus galvos 
ir buvau nusilpusi. 
Negalėjau miego
ti naktimis kaip

> reikia delei skaus
mų nugaroj. Vie
ną dieną namie aš 
radau jūsų knygą 
ir perskaičiusi tuo. 
jau pradėjau vai
toti Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound. Aš ga-

Pinigai iš 
Rockfordo

šiemet, arba 1922 metais, 
Nemunas su Vilija, kaip žino
vai numanė, gręsė itin dideliu 
pavoju Kaunui. Bet Kauno gy
ventojai ne kvailiai, senaisiais 
patyrimais pasimokinę, suma
nė nejuokais prieš “Dievo galy
bę” kovoti. 
Ministerijos, 
visi Skyriai, 
žodžiu sakant, kas tik valdo ir 
kas tik pinigus renka piliečių 
kišeniaus ausotfgojimui—rim
tų ir nerimtų, kvailų ir išmin
tingų, stebėtinų ir netikėtinų 
nutarimų:

1) Prie kiek vinilo tilto pas-

Susirinko visos 
visos Valdybos, 

visos Sargybos,

vau labai gerus rezultatus ir neku
rtos mano draugės vartoja tas gyduo
les ir dabar. Jus galit vartoti šį lai
šką kaipo paliudymą dėl kitų mergi
nų gero, taip kaip anie laiškai jūsų 
knygoj pagelbėjo man”. — Rose 
VVaidner, 3018 Roseland Place, Balti
no re, Md.

ši tiesa labai tankiai yra išreiškia
ma laiškuose rekomenduojant Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound. 
Tos moterjs žino kaip jos kentėjo ir 
visus savo simptomus išpasakoja sa
vo laiškuose. Ir kap jos galų-gaie 
pasveiko. Jų yra paprasti papasa
kojimai, kad pagelbėjus kitoms mo
terims.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
»und yra gyduolės padarytos iš gy- Į 
lančių šaknelių ir žiedų, be jokių 
oriemaišų, kad pagydžiug moteris, 
’eurios taip tankiai serga, kur apsi
reiškia skaudėjimu nugaros, silpnu
mo, nervingumo ir neturėjimą energi
jos ką nors veikti arba kur nors eiti, 
los pagelbėjo daugeliui moterų. Ko-, 
dėl nepabandyti jų? i

Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo 

Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petraus
ką, Rockford. Real Ės
tame & Loan C d.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

1

J.S.Petranskas
809 So. Main Str., 

Rockford, III.
-- ................ .......... ------  ------------- "------------

Kelias Į Socializmą. 
Parašyta Dr. O. Bauer.

Versta iš vokiečių kalbos.
šiame veikale aprašo opiau

sius šių dienų klausimus, pri
taikomus Lietuvos socializaci- 
i’ai. Verta didžiausios domos. 
Caina — 35 centai.

2.
Kas tai yra Socializacija. 

Parašė K. Kautski.
Versta iš vokiečių kalbos.

ši knygute yra taip aiški ir 
naudinga, kad be jos nei vienas 
darbininkas neturėtų būti. Kai
na — 35 centai.

3.
Vokiečių Nepriklausomųjų Soci

aldemokratų veikimo Pro- 
' gramas.

Šioje knygelėje darbininkai 
ras daug ko pavyzdingo vedime 
žmonių valdžios. Ją turėtų skai
tyt kiekvienas. Kaina 35 centai.

4. 
Pasakos.

Parašė Kaulas Kemeklis.
Tai yra paskiausias leidinys. 

Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos — 1921 metų.

ši knygele turi 32 puslapiu. 
Parašyta bėgami! momentu. Pil
na ironijos. Labai graži kalba. 
Kas šią knygelę perskaitys, su
sipažins su visa Lietuvos poli
tika ir valdininkų veikimu, šią 
knygelę privalėtų perskaityti 
kiekvienas. Kaina 35 centai.

5.
Steigiamojo Seimo Socialde

mokratų Frakcijos
Dekleracija.

Rašykite užsakymus greitai, 
nes nedaug jų turime.

Pareikšta seimo pasėdy Frak
cijos vardu atstovo St. Kairio, 

kbirželio 23 d. Tai darbininkų 
"balsas į liaudį jų atstovo lupo- 
' mis. Kaina 20 centų.

Naujiem! Knygynas, 
1739 So, Halsted St.,

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pageltos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon. '

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St, Chicago
t

rrsagr.OTT’“"T"F*

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kerte 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, Fannas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj.

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

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 8899

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

Seeley 8676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

jei tiltą susispietę ledai neš, 
kad tie kareiviai įsikabinę lai
kytų.

2) Jeigu Nemunas su Vilija 
ištikrųjų sumanytų kelti revo
liuciją, tai, kad Krašto Apsau
gos Ministerija priešais kiek
vieną tiltą išsprogdintų 200— 
500 metrų; vadinasi neleisti re
voliucijai nė užsiinegsti.

3) Ant Nemuno ir Vilijos 
krantų budėti dieną, ir naktį 
su minosvydžiais, kad ledams 
susispietus daryti kur nors mi
tingą, tuojau juos šūviais išs
kaidytų.

f). Vandens Keliu Rajonas 
duoda lygiai 10. laivų ir lygiai 
25 žmones gelbėti norinčius 
pasiskandinti žmones ir jų 
turtą (ob-ost’ų maišelius), ku
rių kiekvienas Kauno gyvento
jas nebeišmano nė kur dėti.

5) Artinantis potviniui, kad 
jį išgąsdinus, visose bažnyčio
se visais varpais skambinti, vi
sų fabrikų ir dirbtuvių siaubi
kams staugt, kaukikam kaukti, 
visiems milicistams švilpukais 
švilpti ir visiems laikraščiams, 
pirmame puslapyje, pirmoje 
vietoje, didelėmis raidėmis; 
apie gręsiantį pavojų kuogrei- 
čiausiai išspausdinti.

O jei ir tai negelbėtų, tai —
6) Iš visų bažnyčių, iš cerk

vių, iš kirklį, iš sinagogų, iš 
kliubų, iš teatrų, iš pilstytu- 
vių, iš restoranų ir iš papras- 
čiausiųjų karčiainūlių paimti 
rykus rykelius, 
trumb Julius,
prakeiktu^ daiktus (nes nežinia

Dievo Velnio rūstybę 
bei galybę gaišinti) ir traukti 

 

kaip kas išrėkia šaukiant Kau
no Laisvės Alėja, kol Dievo rū
stybė ar Velnio puikybė nu-

farcingelius, 
šventus ir

smuks arba pakilęs vanduo 
Nemune ir Vilijoj nuslūgs...

Naujienų Town of 
Lake Skyrius 

z , * • l
Jei Tamsta nori siųsti pinigus į Lietuvą — perlaidoms, če

kiais arba telegramais — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake.

Jei Tamsta norit duoti paskelbimus bei apgarsinimus į “Nau
jienas” — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori nusipirkti visokių knygų, čia randasi ir 
AUŠROS KNYGYNAS, kuriame galima gauti tokių knygų kokių 
tik Jums bus reikalinga — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake.

Jei Tamsta nori užsirašyti “Naujienas” arba ir kitą pirmei
višką laikraštį pats sau arba nori užrašyti savo draugams į Lie
tuvą — kreipkitės tuoj į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori duoti bile spaudos darbą “Naujienoms” — 
tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori nusipirkti pavienių numerių “Naujienų” ar
ba ir kitų laikraščių tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town 
of Lake. •. ..n-i

Jei Tamsta nori atlikti bile reikalus su “Naujienoms” arba 
turėti bili kokius reikalus su “Naujienoms” — tuoj kreipkitės į 
“Naujienų” Skyrių Town o f Lake.

“Naujienos” atidarė ir užlaiko savo Skyrių ant Town of Lake 
tik todėl, kad Town of Lake ir apielinkių lietuviams geriau pa
tarnavus — todelgi visais “Naujienų” reikalais ir kreipkitės į 
“Naujienų” Town of Lake Skyrių — sekamu antrašu:

NAUJI ĮEINI ©S
* f

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street (Prie So. Ashland Avė.) 

Telefonas Boulevard 0672.
Ofisas atdaras kasdien: nuo 9 Vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. Nedėldieniais nuo 

10 vai. ryto iki 2 po piet.

n

ū

Ar gali atspėti
1OOO mįslių?

Dabar turi tą progą

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.

Susiūtas, bet ne drabu
žis, su lapais, bet ne me
dis, ne žmogus, o viską 
pasakoja.

Atminkis kas tai?

Lindau į uolų ir akmenį, 
pelniau peilį brangiai 
pirkta, pirma buvau tė
vo duktė, paskui tapau 
tėvo motina. —

?
Atminkis kas tai?

S. W. B ANĖS
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Dresės
Tik ką dabar tapo atspausdinta didelis rinkinys, ko
kio dar niekad nebuvo, lietuvių mįslių — vienoj di
delėj knygoj vardu

mįslių knyga
Šitoj knygoj telpa su viršuih 1100 mįslių — naujų ir 
senų — su palyginimais prie kitų kalb* mįslių. Kiek
viena mįslė yra žingeidi istorija pati savyje, ir todėl 
MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam žingeidžiausio 
skaitymo šaltinis. Ir jaunas ir senas naudosis MĮS
LIŲ KNYGA ne vieną sykį, bet nuolat, prie kiek
vienos patogios progos — sueigose, pasišnekėjimuo
se, prie ginčų, prie meilės ir visokiuose atsitikimuose.

Tuojaus įsigykite Mįslių Knygą, 
Jos kaina tik $1.00.

Jos Vertė Neinkainuojama

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų 
smagumo tuojaus išsirašyk Mįslių Knygą, atsiųsda
mas $1.00 į Naujienas.

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu:-

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois.

. , • f • /
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50c j
Įmokėt ir po 50 
centų į savaitę. 
Daugybe vasari
nių dresių viso
kių spalvų ir 
stailų. Rašyk pa
klausdama pa
aiškinimų.

American
Dress

Installment Co.,
58-60 West 

Washington St.
Tel. Central 1844

Pratuštinim išpardavimas
Pradeant subatoj, sausio 21, siūlo

mi savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinavvs, 
rainkotų, kelinių, trunku ir aiutcai- 
sų 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- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. Ateikite anksti ir pasirin
kite koliai dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojamas. Įsteigta 
1902 m.

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.
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KORESPONDENCIJOS
GRAND RAPIDS, MICH.

Įdomios diskusijos.

Nedčlioj, bal. 2 d. A. L. D. 
L. I). 66 kp. surengė diskusijas 
tema: “Katrų pozicija geresnė 
— bolševikų ar menševikų?“ 
Menševikų pusę gynė dd. P. 
Kaušius ir A. Kauckis; bolševi
kų pusę gynė Sakaluskas ir K. 
Jakimavičius.

Pirmas kalbėjo Sakahiskis; 
jis įrodinėjo bolševikų takti
kos teisingumą, paskaitydamas 
kai-kurias ištraukas iš Komu
nistų Manifesto. Jis tvirtino, 
kad bolševikai kaip tik ir va
duojasi Markso ir Engelso te
orija. Svarbiausiu jo argu
mentu buvo priekaištas daro
mas Vokietijos Socialistams, 
kurie drauge su buržuazija nu-

štas Amerikos Socialistų Parti
jos Vykinamam Komitetui, ku
ris karo metu busią pirkęs Li
berty BondsTis už pinigus iš 
Partijos iždo [Melas. —Red.].

Antras kalbėjo drg. P. Kau
šius. Jis atsakė į pastatytus 
jam klausimus ir nurodinėjo į 
dalykų stovį Rusijoj, — kad 
ant Rusijos liaudies yra uždė
ta diktatūra; kad toji diktatūra 
nėra darbininkų diktatūra ir 
kad Rusiją valdo tam tikra ma
ža grupė žmonių, kuriems 
žmonių labas nevisada rupi. 
Drg. Kaušius savo argumen
tais visai sumušė pirmojo kal
bėtojo argumentus.

Antri du kalbėtojai nedaug 
ką svarbesnio pasakė, bet „jie 
kalbėjo trumpai, tik po 15 mi- 
nutų, tai negalima nei norėti, 
kad per tokį trumpą laiką ga
lėtų ką svarbaus pasakyti. Bet 
apskritai diskusijos buvo rim
tos; ypatingai iš drgo Kau- 
šiaus kalbos buvo galima daug 
kas nauja išgirsti.

Ant galo buvo leista ir klau
sytojams diskusuoti. Susirinku
sių buvo nedaug, gal todėl, kad 
apie diskusijų laiką lietus ėmė 
smarkiai lyti; tatai daugumas 
gal ir nėjo į diskusijas.

Diskusijoms pasibaigus buvo 
leista susirinkusiems balsuoti; 
bolševikų pusė gavo daugiau 
balsų, bet mes, socialistai, nesi- 
tikėjom nei tiek balsų gauti, 
nes susirinkusieji buvo dau
giausia sufanatizuoti bolševi
zmu. — Reporteris.

(Apgarsinimas)
Patarnavimas Amerikai nuo 

The North German Lloyd.

The North German Lloyd, ta 
sena ir žinoma vokiečių laivų 
įstaiga, dabar pradėjo savo vei
kimą su trijais laivais, Seidlitz, 
York ir Hannover. Dėkai savo 
gerai reputacijai, The North 
German Lloyd pradėjo savo biz
nį iš naujo su ta pačia puikia 
organizacija, kaip prieš karę 
kad buvo. Viršininkai ir laivų 
kapitonai yra patyrę žmonės, 
kurie suteiks pasažieriams ge
rinusį patarnavimą.

Laivai Seydlitz, York ir Ilan- 
nover yra prirengti su viena kle- 
sa cabin (antra) trečios klesos 
pasažieriams. Visi trečios kle
sos pasažieriai yra talpinami į 
uždaromus kambarius po du, 
keturius ir šešius. Kambariai 
yra įtaisyti kuogeriausiai ir mo
demiškai. Trečios klesos kam
bariai yra tokie kaip ir antros 
klesos. Visuomet yra tyras 
oras, kuris yra reikalingas dė
lei pasažierių sveikatos. Valgis 
geras ir kiek tik kas nori.

Tie trįs The North German 
Lloyd laivai suteikia geriausį 
patarnavimą, o kaip tik bus u& 
baigti nauji laivai, kur kompa
nija yra užsakiusi, The North 
German Lloyd teiks patarnavi
mą kas savaitė tarpe New Yor- 
ko ir Bremeno.

“ŽEMAITIJOS” REI
KALAI.

Kultūros Draugijos “žarnai 
tija“ L. V. Komitetas, Chicagoj, 
ką tik gavo iš Lietuvos du laiš
ku. Vieną — nuo Gamtos Ty
rimo Biuro Smailiuose (N. Rad
viliškio paštas). To Biuro ve
dėjas p. J. Keželis mums rašo: 
šiuo pranešam, kad prie G. T. 
Biuro yra atidengta literatūros 
sekcija, su biblioteka ir literatū
ros muziejų. Laikraščiuose bu
vo pranešta apie “Žemaitijos“ 
įsteigimą, todėl prisiųšdami sa
vo adresą, prašom surinkti, pa
dovanoti ir prisiųsti musų bibli
otekai kokias knygutes. Mums 
geros ir naudingos butų netiktai 
naujos, bet ir senos, ypač senų 
užgesusių laikraščių kompletai, 
kalendoriai ir kiti.

Ir antrą laišką — iš veikian- 
I čios kariuomenės nuo 10 pešt, 
į pulko knygiaus. Jo laiškas ga
na ilgas; sutraukus, jis šitaip 

| skamba: Tur-but ir Tamstos 
gerai žinote, kad Lietuvoj yra 
didelė stoka įvairios literatūros. 
Musų kariuomenė, ypač dabar 
nustojus karo veiksmams fron
te, daugiau atjaučia tą truku
mą negu kiti. Priežastys litera
tūros bado benebus dvi: viena, 
kad nėra užtektinai lėšų jos pir
kimui, o antra — mažai tėra ge
rų tinkamų kareiviams knygų. 
Pas mane dabar teskaito apie 
350 kareivių (iš 2000), bet kad 
butų daugiau atsakančių knygų, 
tai ir skaitytojų skaičius žymiai 
padidėtų. Mums labai malonu 
išgirsti, kad jus Amerikos lietu
viai, nors ir taip toli būdami, 
neužmirštate savo vientaučių. 
Tikimės, kad Tamstos atkreipsi
te tinkamą domę į musų prašy
mą ir pirmoj eilėj mus, karei
vius, paremsite įvairia literatu 
ra: knygomis skaitymui (bele
tristika) ir mokslo turinio, žur
nalais, laikraščiais ir tt. už ką 
busime labai dėkingi, nes karei-

viai mėgsta skaityti ir lavintis. 
Taipgi butų gerai, kad susitver
tų Amerikoje tokia draugija, 
kuri rinktų literatūrą ir šiaip 
įvairias aukas ir siųstų jas ka
riuomenei, nes daugelis kareivių 
norėtų mokintis vakarais, bet 
čia vėl kenkia medžiaginės kliū
tys. Aš pats labai norėčiau mo
kintis po užsiėmimo vakarais. 
Esu gimęs 1900 m., Kėdainiuose 
(Kėdainių apskr.). Prieš karą 
baigiau 5 klases Vilniaus gim
nazijos, dabar ir norėčiau tęsti 
savo mokslą, bet neturiu pinigų, 
nes valdžia neremia, o tėvai ir 
giminės liko Vilniuje. Bučiau 
amžinai dėkingas tiems, kurie 
suteiktų man pagelbą. Neat
meskite šito mano prašymo, pa
dėkite kas kuo galite.

Su augšta pagarba,
Kar. A. Čepulis.

Be jokių paaiškinimų šiuodu 
laišku patys už save kalba. Aš 
tik norėčiau dar sykį priminti 
tiems, kurie turi atliekamų kny
gų, žurnalų arba kitokios litera
tūros, kad nelaikytų sudėję ant 
lentynų, o siųstų Lietuvon. Jei
gu patys to atlikti neišgalite, 
kreipkitės į mus, o mes visados 
esamo pasiryžę patarnauti jums 
šiame reikale.

L. Apolis, Sekr.,
4254 Archer «Ave., 

Chicago, III.

1X3X01.

■HUlNlOtf I 
49UALCOHOM 
JMfflLHTERICa 

Inemyork/F

H

<>

l^ATISl

>

I Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujieną Pinigų Siuntimo Skyrius gavo

Greita kelione

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat, 
Viename name su Dr. Monkevičium 

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

Nutrinkite savo 
skausmus 

Reumatiškus, 
Neuralgiją, 
Šlubumą, 

Niksterejiiną, 
Ištampytus 
Muskulus* 

Dantų 
Skaudėjimų, 

Galvos 
Skaudėjimą, 
Peršalimą. 1

Tčmykite, kad 
butų

INKARO 
VAISBAŽEN- 

K LIS.

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

Pinigus gavo: 
1471—V. Kupris 
2325—A. Liudzinienė
2339— V. Jokubauskas
2340— K. Miliauskienė 
2350—P# Kalinauskienė 
2359—P. Rimavičius 
2448—A. Pocius
2656— A. Keitelis
2657— A. Keitelis 
2940—J. Karolis 
3027—J. Karpis 
3059—M. Gaidelis 
3067—P. Šimkus 
3069—K. Silkinas 
3095—J. Bajorūnas 
3111—C. čižauskienė 
3145—J. Mikšis 
3149—L. Zolkovski 
3160—A. Augustinaitis
3236— A. Slavinskas
3237— J. Puodenas
3245— A. Karpavičius
3246— U. Šilaikaitė
3247— M. šilaikienė 
3250—A. Adomavičius 
3255—Apšvietos Ministerija 
3258—A. Gabris 
3273—M. Dambrauskaitė 
3278—J. Grinkevičius
3292— J. Survilai
3293— A. Ališauskui
3295— S. Rimkevičius
3296— V. Višniauskas 
3450—K. Šatas
3297— B. šalčiui 
3299—V. šalčiui 
3303—E. žemaičiuniukė 
3301—M. Stankaitė 
3309—J. Maminskienė

3310—P. Jakutis
3318—S. Kurlinskaitė
3321— P. Stankevičius
3322— K. Skurkiute
3323— P. Jarutis 
3333—D. Sinkevičius 
3339—D. Plauška 
3344—T. Sankauskaite 
334.5—S. Misevičiute 
3351—P. Keziui
3353— A. K. Gumbinui
3354— A. Sturoniukč
3355— P. Sturoniukė 
3357—B. Labanauskienė 
3361—T. Mickunaitis 
3364—P. šmotelis

. Česnas 
Pušinskas 
Siauriui 
Griniene 
Mikšaitė

3373—Ig
3375— P.
3376— J.
3384— K.
3385— E. 
3412—A. Nemčinskui 
3415—A. Nemčinskui 
3435—A. Jokimas 
3468—A. Purenąs 
3474—Socialdemokratas 
1004—P. Vilkienė 
10006—J. Survilas 
1007—O. Olšauskienė 
1009—K. Pilitauskis 
10011—V. Gailius. 
10019—M. Judeikaitė 
10022—II. Ivanauskiene 
10024—J. Gelažnikas 
10025—EI. Užkuraitienės 
10032—V. Jankauskaitė 
10036—B. Plokštis 
10039—J. Limbergas

Kvitai su paėmėją parašais randasi 
“Naujieną” ofise.

jGarsinkitesNaujienose

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS
ROSELAND

Kad suteikus dar geresnį patarnavimą, didesniam žmonių 
skaičiui, Naujienos atidaro pinigų siuntimo skyrių Roselande, 
kuris patarnaus visiems lietuviams gyvenantiems, Roselande, 
Burnsidėje, So. Chicagoje, Hammond, Indiana Harbor, East Chi- 
cagoje, Riverdalėje, Harveyoje, ir kitose kolonijose, kuriems vy
riausias ofisas ar kiti skyriai nėra parankus.

Roselando skyrius priiminės pinigus persiuntimui Lietuvon 
tais pačiais budais, kokiais atlieka vyriausias ofisas ar kiti sky
riai; pagelbės išvažiuojantiems Lietuvon ar atvažiuojantiems 
Amerikon ir atliks kitokius patarnavimus surištus su Naujienų 
ofisu. Roselando skyrių ves aptiekoriai:

F. J. TUPIKAITIS ir P. P. TUBUTIS 
Naudokitės to skyriaus patarnavimu.

MELODY PHARMACY
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Phone Pullman 0659 Chicago, III.

.... c:. .....

NEW YORK — MEMEL
S. S. PARIS

*Bal. 5, Bal. 26, Geg. 24 
S. S. FRANCE

Bal. 12, Geg. 10, Gęg. 31
* Jungiasi su S. S. Pologne plau

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

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
^prie vietinių French Line agentų.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
I LIETUVA

Kambariuose arba trečia 
klesa

New York-Bremen
S.S. SEYDLITZ, Bal. 
S’.S. HANNOVER, Bal. 
SS. YORCK Geg.

12 
26 
10 

ir kas antrų seredą. Puiki 
kelionė. Trečioj klesoj 
puikus uždaryti kamba
riai dėl 2, 4 ir 6 ypatų.

Delei platesnių infor
macijų kreipkitės prie 

CHAS KAUFMANN 
99 State St., Boston, Mas». 
arba prie vietos agentų.

s-ton

5EVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

I

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Ashland
Jewelry
& Music

Store
Parduodame už 

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

Chicago, III.

JURGIS HRYNKEVIČIUS 
KRIAUČIUS

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

te ,mcs ateisime į namus.
1504 W. Division St. Chicago, III.

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems 

Už dyką bandymas budo, kurj kiek
vienas gali vartoti be nesmagumą ir 

he laiko eikvojimo.
Mes turime būdą, kuris suvaldo 

dusulį ir norime, kad bandytumėt už 
nvusų iškaičius. Nežiūrint ar jau įsise- 
nėjęs. ar da neseniai pasirodė, kaipo 
chroniškas dusulys jus privalote pa
reikalauti ant išbandymo musų budo. 
Nežiūrint jūsų amžiaus ar užsiėmimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus. opiumo su taisymu s, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa- 
Rekmnj. Mes norime parodyti kiekvlo- 
nam už musų iškaščius, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokj sun 
kii kvėpavimą, gvergždimą ir- visus 
baisius pamksizmus tuojaus.

fiitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašvkite dabar ir pradėkite var 
toti musu būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite ifipildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti ni už 
pasiuntimą. , 
f----------------- - —-------------------------------

FREE TRIAL COUPON 
Frontier Asthma Co, 

Room 229 G.
Niagara and Hudson Streets, 

Buffalo, N. Y.
Send free trial of your 
method to:

. ................................. ........ „..... ,

r?

Baigusi Aku
šerijos kolegi
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.

^OR.HERZMAN
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.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak. 

V====—====!

Telefonai:

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė*
Kampas 47th St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų 

Tel. Boulevard 6437
> .............................................. *

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Dr. Maurice Kabu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tek: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

[DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

V -■

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telephone Boulevard 5652 |
DR. A. JUOZAITIS

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

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

Telefonas) Beelerard 7MS

DR. C. I. VEZELIS
Llelnvto DeaHetaa 

ITU Beeth Aekl*wi Avk.
•HJ IY-Imi galvB*
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pino tuo Paukščio bizniu mams nesugebėjo nominuo
simo pinigais?

Tiesą pasakius, SLA. na
riai tinkamų kandidatų 
šiems centro valdybos rjnki-

ti. O jei kuris ir buvo no
minuotas, — tai centre 
surasta įvairių priežasčių 
jų kandidatūrai atmesti.

"T

1739 SO. HALSTED ST.
CHICACįO, ILLINOIS.

Telephone Roosevelt 8500
Ar taip Lietuvoje bloga, kaip

$8.00
$7.00
$8.00

3c.

Subscriptiori Kates t 
per year in Canada. 
per year outside of Chlcago, 
per year in Chicago, 
per copy.

rašo p. Glazermanas?

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
»f Chicago, Ilk, uoder the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas) Roosevelt 8500.

$8.00 
-i Į4.50 
. 2.25 
_ 1.75
, 1.00

8c. 
18c. 
70c.

Ųiainipk^jbno kainai 
Chicago je — paltu: 

Metama 
Pusei metų - ------ -----------

Trims mėnesiams .............. —
Dviem mėnesiams . ...........
Vienam mėnesiui ... ....... -

Chicagoje per nešiotojus i 
Viena kopija -— --■...—

Savaitei----------———
Mėnesiui------ ----- -------------

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
paštu:

Metams  ----------- ---------——• $7-00
Pusei metų --------     4,00
Trims mėnesiams —------......— 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.

Pasikviefe 
krivius talkon.

kuri

“Nąujienų” numery sausio 
118 dienos tapo išspausdinta p. 
Glazermano; korespondencija 
iš Kauno, pavadinta “Staigus 
blogymetis Lietuvoje.” Per
skaičiau jų ir gavau įspūdžio, 
tartum ant Lietuvos dangus 
sugriuvo. Bučiau nusigandęs/ 
jei nebūčiau tuomet sėdėjęs 
Seimo skaitykloj ir nebūčiau

apvaliu 
viskas

pasi- 
pukž- 

pablo- 
užsidarę, 

su-

staiga
Krautuvės i 
krautuvininkai 

sinagogas tartum Jogo

saulutė j linkdamos žiurėjo į 
musų krašto išrinktuosius,* o 
viršum saulės skaisčiai mėly
navo, kaip visuomet gražiai už- 
vožęs musų žemelę, dangaus 
skliautas.

Ramiau pažiurėjau ir į p. 
Glazermano korespondencijų 
ir du kartų jų perskaičiau. Lie
tuvoje, kurių iki šiol visi va
dinę Dievo laimintąja šalim, 
kur šakaliu pavirtęs nuo Rusi
jos bado žmogus į du mėnesiu 
atsigaudavęs tiek, kad 
darydavęs 
liuku 
gėję. 
nes 
bėgę į
vai melstis, o ištiesų pasislėp
ti nuo pirkėjų. Kurios krau
tuvių buvo atdaros, kaip be
matant ištuštėjusius. Miestai 
pristigę duonos, audeklų ir ki
tokios prekės. Cukraus, esu, 
visai beveik negalima gauti, 
nei kelinių, nei kitokio daikto, 
kuriuo dengiamas griešnas 
žmogaus kūnas. Jei pirkėjas 
kur ir užtinka jam reikalingų 
daiktų, tai pragudrėjęs pirklys 
kitaip jam neparduoda, kaip 
tik už dolerius. O kai dolerių 
mažai kas turi, tai ir atdarųjų 
krautuvių slenksčiai pasidarę 
peraukšti vargingam piliečiui.

Miestuose virtę bloga ne dėl 
vylingos pirklių taktikos. Gir
di, kaimiečiai — tįamsųs, tau
tinio keršto užkrėsti ir mažai 
ko iš miesto reikalingi,— 
vėsi vežę miestan valgomuosius 
daiktus ir visa, ką miestas pa
prastai perkasi iš kaimo ir tuo 
paskelbę mirtinų karų miesčio- 
nims. Kam iš to bloga ncbloy 
ga, bet miestų bednuomenei ir 
ypač žydiškai susidariusi neiš
einama padėtis, — reikia su
prasti—gresia bado mirtis.

Ne Velykos ir pačiam kaime. 
Girdi, anglų ir kitokie kapita
listai išvežę iš Lietuvos 4 mil. 
pūdų bulvių, daug linų, sėme
nų ii* žąsų — p. Glazermanas 
abejoja, ar nebus kuri Lietu
vos žąselė nuplaukusi per jįt- 
ras-marias net į Ameriką, — 
daugybę kiaušinių. Rusai iš
gabenę 200 tukst. pūdų javų ir 
Lietuvoje urnai palikę tuštu: 
ūkininkų rankose pundai nie
ko vertų vokiečių markių, už 
tai tuštųs aruodai. Teisybė, 
ne visai tuštųs, bet ir nepilni. 
Lietuvos tamsus ūkininkas li-

Ta kuopelė žmonių 
tiesioginiu ir netiesioginiu 
budu valdo Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoj, ir kuri 
tokiu uolumu ėmė vesti agi
taciją už išrinkimą tam tik
rų “savų žmonių” Centro 
Valdybon, darban pasikinkė 
dar ir savo slaptąją kukluk- 
sklaninę “Kriviją”. Tas ul- 
tra-“patriotų” klanas pradė
jo nuo savęs siuntinėti S-mo 
kuopoms ir žinomesniems 
nariams cirkuliarus, kuriuo
se, padavęs sąrašą tautinin
kų kandidatų — “geriausių 
veikėjų, sugebėsiančių Susi
vienijimą tinkamai vesti ir 
tvarkyti” — agituoja, kad 
jie butų išrinkti.

Apie Susivienijimo kli
kos vedamąją agitaciją mi
nėdami praeito panedėlio 
numery, mes padavėme įdo
mią ištrauką iš “Sandaroj” 
išspausdinto agitacinio 
straipsnio, kur SLA. Rinki
mų Komisija iškelia aikštėn 
kasieriaus Paukščio elgesį 
su SLA. pinigais. Paukštys 
organizacijos pinigais daręs 
sau privatinį biznį, o todėl 
jis nebetinkąs būt kasie- 
rium, — vietoj jo turįs būt 
išrinktas A. B. Strimaitis.

Įdomu bus prisiminti dar 
tai, kad Paukščio elgęsis su 
organizacijos pinigais “su
sekta” tik dabar. Paukštys 
kasieriauja ir Susivienijimo 
pinigais šeimininkauja jau 
bene per dešimtį metų. O 
S-mo centro sekretorium 
per visą tą laiką, išskiriant 
pastaruosius dvejetą metų, 
buvo tasai pats ponas A. B. 
Srimaitis, kurį dabar S-mo 
klyka būtinai nori išrinkti 
kasierium.

Nejaugi ponas Strimaitis, 
nė pirmininkas St. Gegužis, 

.nė iždo globėjai nieko anks
čiau nežinojo apie Paukščio 
šeimininkavimą ? Be abe
jo, jie žinojo. O jeigu ži
nojo, kodėl jie leido centro 
kasieriui taip kasieriauti?, 
Kodėl jie dabar taip SUSirU- cija skaudžiai suspaudė širdį.

lį igerio, — atidavęs auksų už 
blizgučius, už beverčius pope- 
rėlius ir dabar, teisybę prare
gėjęs, jaučiasi kaip žemę par
davęs ir. Lietuvos paskolos bu
tų prisipirkęs.

Ta visa nelaimė ištikusi kraš
tų labai urnai, per kokias dvi 
savaiti ir pamatinė blogumo 
priežastis, — vokiečių mar

kės kurso staigus puolimas.
Va trumpai atpasakotas p. 

Glazermano ekonominės Lietu
vos padėties vaizdas.

Spėju, kad ne pienam Ame
rikos lietuviui, kuris siuntė do
lerių savo giminėms ūkini su
stiprinti, ar yra prisidėjęs prie 
kurios nors bendrovės Lietu; 
voje pramonę ar prekybų kur
ti, p. Glazermano korešponden-

Jeigu visas krašto ūkis taip 
urnai ir katastrofingai puolė, 
liko muilytas, tai ko gi begali
ma tikėtis? Sugriuvo ūkis, 
grius ir valstybinis aparatas, 
žlugs visas kultūros darbas. 
Vadinasi, tos didelės pastangos, 
kurios liaudies buvo dedamos 
savo politinei nepriklausomy
bei sukurti, pasigydyti nuo 
ro žaizdų ir pakelti krašto 
rovę, viskas nuėjo niekais, 
taip ištiesų yra?

Turiu drąsumo pasakyti, kad 
p. Glazermanas ne laiku su
šuko “gvolta”. Ne tiek ne lai
ku, kiek perbalsiai, ir jeigu jis 
butų tai Kaune padaręs, butų 
tikrai patekęs į milicijos nuo
vadų, kam bereikalo gąsdina 
ramius Lietuvos piliečius. P. 
Glazermanas, kaipo vikrus ko
respondentas, matomai pasi
skubino parašyti savo straips
nį tuo metu, kai vokiečių mar
kė kuliavirčiais ėmė pulti že
myn tiek Vokietijoj, tiek Lie
tuvoje. Per, kokius du mėne
siu ji tuomet buvo atpigusi ko
kiu* penkius kartus ir atrodė,
kad kurso puolimui nebus ga
lo. Įspūdis visam krašte ir
ypač Kaune buvo kuosunkiau- 
sis. Atpigusį pinigų tuojau pa
sekė prekių kainos. Viskas 
ūmai pradėjo brangti. Pirmas 
dienas pirkliai, nežinodami kas 
bus toliau, apsigando ir ėmė 
net slėpti prekes. Kai kurių 
daiktų jau sunku buvo net gau
ti. Teko įsimaišyti valdžiai ir 
paskelbti pirkliams baugina
mus įsakymus. Viskas tai bu
vo, bet tik kelios dienos. Ne
ilgai trukus, markūs puolimas 
atslūgo, kainos kad ir pabran- 
gusios susinormavo, nusistatė 
lygsvara, skaudžiai pasunkinu
si padėtį tų, kurie iš pelnyja- 
mo skatiko gyvena, bet prekių 
ir ypač valgomųjų daiktų sto
kos nebuvo ir nėra.

Tai tiek dėl p. Glazermano 
baisaus “gvolta”. Bet kiek su- 
įręs yra išviso ekonominis 
Lietuvos ūkis? Kiek įr kam 
pasunkino padėtį Lietuvos at
pigę auksinai?

Man teko ir ankščiau jau ra
šyti, kad viena dabartinės Lie
tuvos nelaimių, — tai jos fi
nansinė priklausomybė nuo Vo
kietijos. Dėlto, kad musų va
liuta vienokia su Vokiečių, 
kiekvienas .vokiečių markės 
■puolimas, bausdamas vokie
čius, plėšia ir mus, plėšia to
kiu budu, kad neturi kam nei 
pasiskųsti.

Ir todėl suprantama,. "kad 
Lietuvos ekonominis gyveni
mas skaudžiai atjaučia kiekvie
nų markės atpigimų. Skaito
ma, kad Lietuvoje apyvartė yra 
apie 2 miliardu auksinų-mar- 
kių. Jei ta markė atpigo 4 
kartus, tai iš Lietuvos piliečių 
butų išvogta apie 1500 mil. 
markių. Kas galutinai tuos 
nuostolius turi pakelti?’ Visų 
pirma tie, kas turi kišeniuje 
gyvųpinigų ir nespėjo jų reali
zuoti, — tai pirkliai, kapitalis
tai, bankai, ūkininkai. Bet vi
sos paminėtos visuomeninės 
grupės be kapitalų turi ir\rea
laus turto, — prekių, fabrikų, 
dirbinių, ’ visokių įmonių, že
mės, žemės produktų. Kaip tik 
krinta markūs kursas, tiek pat 
pabrangsta, markėmis skai
tant, tas realus turtas. Patirti 
nuostoliai mėginama išlyginti 
nuolatiniu apyvartų ir tas par 
siseka padaryti gana trumpu 
laiku. Net musų ūkininkai, į- 
pratę pinigus slėpti visokiuos 
plyšiuose, jau sukirmydinę rusų 
rublius, ima pragudrėti ir sku
binasi gautąjį pinigą apversti

ka- 
ge-

tingiau lankosi negu į moky
klas. Del ko? Mat ten yra su
augusio jaunimo.

[Ui i irs t kitas Siamo skyriuj# 
nuomonos Redakcija noateako.}

KLERIKALŲ IR KOMUNISTŲ 
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ukio pagerinimui, bent kad ap
sipirktų, kas jam reikalinga. 
Pardavęs kų mieste, ^stengiasi 
vietoj pinigų parsivežti namo 
ūkini ir pragyvenimui būtinų 
daiktų. Tat ilgainiui patirtieji 
tų grupių nuostoliai bent dali
nai išdyla, ypač, kad ir markės 
kritimas, ir kainų keitimus vis
gi neina taip zovada ir duoda 
vertelgoms laiko bent r dalinai 
susigriebti.

Tenka griežtai tvirtinti, kad 
jokios prekių stokos nei Kau
ne, nei kituose žymesniuose 
Lietuvos miestuose ir 
liuose nebuvo markės 
metu ir nėra dabar, 
gai, gal retai kuomet
turėjo liek didelės visko atsar
gos, kaip dabar. Gal tuo ten
ka aiškinti, kad kai kurios pre
kės Lietuvoje yra laikinai 
gesnės, kaip Vokiečiuose.

Tuo tarpu nėra didelio 
mato raudoti ir dėl kaimo,
palyginti valgomųjų- daiktų kai
nas Lietuvoje ir pas musų kai
mynus, tai ir šiandien, saky
sim, Latvija yra pustrečio kar
to brangesnė, o Vokietija du 
kartu, kaip Lietuva. Lietuvos 
miestai nejaučia produktų sto
kos. Teisybė, markės kritinio 
pradžioje kaimiečiai buvo bent 
kiek susilaikę vežti miestan 
valgomuosius daiktus, bet tai 
dėjosi labai trumpai ir šian
dien to nebežymu. Be reikalo 
p. Glazermanas visų kaimo 
rūstybę suverčia tik prieš žy
dus. Lietuvos miestuose yra 
gana ir nežydų, o ūkininkai, 
kiek man žinoma, nestato vie
nos kainos žydams, kitos krikš
čionims.

Toks apsireiškimas butų ne
suprantamas, jei musų kraštas 
tikrai butų ištuštintas, l'r ..to 
ištuštinimo tikrai nėra. P. Gla
zermanas be reikalo guščioja 
dėl bulvių. Teisybė, valdžios 
buvo manyta išleisti 4 mil. pū
dų bulvių užsienin, bet fakti- 
rtai išleista tik apie pusę mili
jono ir bulvių užteks ne tik p. 
Glazermanui. Galvijų dėl pa
šaro stokos Susidarė net žynius 
perteklius įc; dėlto, kad galvi
jų nebuvo išleidžiama užsienin, 
mėsos kaina buvo nenormaliai 
kritusi. Rugių tuo tarpu neiš
leidžiama visai. Tie javai, 
apie kurius mini p. G., kad bu
vo Rusijon išvežti, sudaro tik 
kelioliktų atsargos dalį, kurių 
Lietuva galėtų parduot užsie
niams. Nežiūrint draudimų, 
pardavimas Visgi eina,— kon
trabandos keliu didelės duonos 
partijos vežamos į Latvius.

Parduota užsienin nemaža 
sėmenų ir apie 70 mil. kiauši
nių. Bet jeigu paskaityti, kiek 
tuo pačiu metu įvežta Lietu
von 'įvairių prekių ir žemės 
ūkini reikalingų padargų,-tai 
lyginti lietuvio kalniečio su ni- 
geriais gal ir nereiktų. Paga
lios p. G. gali pilnai pasitikėti 
Lietuvos vištų patriotizmu. 
Jeigu jos 1920 metais sudėjo 18 
mil. kiaušinių išvežti, o 1921 
metais tų skaičių pakėlė iki 70 
milionų, tai kas gi drįstų abe
joti, kad suderintomis musų 
vištų ir gaidžių pastangomis 
išvežamų kiaušinių 
šiais metais nepasieks 
to milionų. •

Tat kalbėti apie
tikio išįrimų, remiantis p. Gla
zermano daviniais, netenka. Į 
bendrų Lietuvos padėtį jis pa; 
žiurėjo tik pro savo langelį 
ir daug ko nepamatė. Ncpa4* 
matė ne tik gerumų, bet ir blo
gumų, daug rimtesnių; kaip jo 
iškeltieji. Bet apie tai kitam 
kartui.

Kart) audrai ištikus Lietuvą 
Lietuvos žmonės, gelbėdami 
savo gyvastis nuo karo baise
nybių, bėgo kur kas galėjo. 
Daugiausia jie traukė į rytinę 
Rusijų. Bet ir ten nuvykus 
nieko sau gero nerado, nes ir 
pačių rusų padėtis buvo bloga 
— nebuvo darbo ir nebuvo iš 
ko gyventi. Tokiose sąlygose 
atvykusioms pabėgėliams lie
tuviams buvo dar blogiau; dau 
gumas jų visai nemokėjo rusų 
kalbos ir beveik visi buvo be 
pinigų. Tatai jie buvo verčia-, 
mi kur kitur sau pagclbos jie- 
škoti.

Daugumas lietuvių atsiminė 
apie savo gimines Amerikoje 
ir šaukėsi pagelbos phs juos. 
Amerikos lietuviai šitiems pra
šymams nebuvo kurti. Jie tuo
jau subruzdo organizuoti fon
dų nukentėjusioms nuo karo 
lietuviams šelpti, šitų fondų 
daugiausia rėmė socialistai ir 
rūpinosi, kad jis -butų beparty- 
vis ir savo uždavinį kaip Tei
nant atliktų.

Bet to negalima pasakyti 
apie klerikalus. Nukentėju
sioms nuo karo lietuviams šelp
ti fonde jie matė progų Sustip
rinti savo partijų žmonių auko
mis ir rinkdami aukas nuken- 
tėjusiemms nuo karo šelpti dė- 
o jas savo geležiniu fondai), 
turį paskui panaudojo savo 
propagandai ir visokiems savo 
partijos reikalams.

Dabar tų patį daro lietuviai 
komunistai, rinkdami aukas 
jadu mirštantiems Rusijos pa- 
Volgės žmonėms gelbėti. Jie 
gyvu balsu šaukia prašo aukų 
jTiends of Soviet Russia fon
dan, tikindami aukautojus, 
<ad tie pinigai bus tiesiog pa
siųsti badaujantiems žmonėms 
Rusijoje. Bet, kaip iš to fon
do atskaitos matom, badaujan
tiems žmonėms tasai fondas 
laęiuųčia tik šeštų dalį surink
tųjų pinigų. Kitos penktos da- 
ys yra suvartojamos riebioms 

darbuotojų algoms ir kitiems 
galams ir nežinia kokiems ir 
kokių daiktų pirkėjams.

Taigi politinis klerikalų
komunistų kromclis yra vieno
das. Žmonių nelaimėmis jie 
pasinaudoja savo partijas be
stiprindami. Bet šilas biznis 
nevisuomet jiems seksis.

— Šapos Darbininkas.

yra anglinėj pramonėj, tai ji 
yra a'čiu kasyklų darbininkų 
organizacijai. Tipingos neuni- 
jinūs Vakarų Virginijos kasyk
los yra savininkų tamsaus ir 
žiauraus valdymo pavyzdys. 
Jis pagimdė chroninį badą ir 
iškėlė tūkstančius žmonių į 
kalnus, kur jie gyvena primi
tyviu budu ir laukia kitų dar
bininkų pagalbos išgelbėjimui 
jų nuo išnaikinimo.

Tuo tarpu karas prieš viso
kias darbininkų organizacijas 
tapo perkeltas į anglių kasyk
las. Angliakasiai turi tiesą rei
kalauti f sveikos paramos iš vi
sų šalies darbininkų, organi
zuotų ir neorganizuotų. Jų ko
va yra visų darbininkų kova.

Jungtinių Valstijų Socialistų 
Partija neturi kitokių reikalų 
atskirų nuo klasinės kovos rei
kalų. Ištisas gentkartes Socia
listų judėjimas dalyvavo ama- 
tinių unijų kūrime. Jos alginiai 
darbininkai dėjo savo pastan
gas kiekvienoj kovoj ir daliuos 
bendrais pasišventimais darbi
ninkų padarytais tose kovose.

Nacionalis Vykinamasis SoJ 
cialistų Partijos Komitetas ra
gina visus savo narius ir vi
sus tuos, kurie balsavo už soci
alistų tikietą suteikti kiekvieną 
galimą pagelbą angliakasiams 
šitam streike. Mes raginam 
savo narius streiko zonoj pa
tarnauti vietų angliakasių uni
joms. Kur jie gali pikietuoti, 
susirinkime patarnauti, ar au
kų parinkti, tegul tą padaro.

Mes toliau raginam savo 
draugus, kurie gali, padavinėti 
žinių apie šitą kovą. Šitos ži
nios bus reikalingos išblašky
mui neteisingų paskalų laikra
ščiuose, kad sumušus klai
dingus vergiškojo žurna lizino 
pranešimus ir tuomi nušvietus 
angliakasyklių bylą kaip rei
kiant.

ir

Reni kini Anglia 
kasių Streiką

skaičius 
viso šim-

Lietuvos

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Vakar išspausdintame straip
sny “Lietuvos Mokykla ir kle
rikalai” korektūros taisytojas 
vienoj vietoj sumaišė eilutes ir 
išleido keletu žodžių. Straip
snio trečiame stulpely, prade
dant nuo 15 iki 21 eilutes, iš 
viršaus tų vietų reikia skaityt 
taip: Dabar beveik prie kiek
vienos pradedamosios moky

klos yra suaugusių kuisai. Pa
stebėta, kad į tuos kursus ka
pelionai daug noriau ir.rupes-

Šiandien daugiau kaip pusė 
miliono darbininkų anglių ka
syklose streikuoja dėl nepa
kenčiamų sąlygų ir atkaklaus 
anglinių baronų atsisakymo 
konferuoti su Susivienijusiais 
Kasyklų Darbininkais algoms 
nustatyti einamiems metams. 
Kasyklas valdanti aristokrati
ja žiuri į dabartinę valandą 
caipo į progą sunaikinti anglia
kasių unijų ir nuvaryti anglia
kasius su jų šeimynomis ant 
nupuolimo lygio nesuderinamo 
su žmogaus gyvenimo 
mis., t

-Šitoji aristokratija 
netikusiai vedė šalies 
kasyklas. Per daugelį
minkštųjų anglių kasyklų apy
gardos buvo chroninės nevei
kus zonomis 
kuomet nclva 
sužiūrėdami i
vos, transportavimo ar nuola
tinio operavimo reikalus. Jų 
netikusis vedimas yra pagarsė
jęs. Jų pramonė yra blogiau
sia suorganizuota pramonė ša

normo-

baisiai 
anglies 

metų

Savininkai nie- 
ė pramones at-

Jei kiek tvarkos ir sistemos

Nariai streiko zonoj, turį ga
bumo organizuoti ir kalbėti, 
privalo kiek galėdami pašvęsti 
savo laiką ir pagelbėti palaiky
ti streikininkų vienybę šitoj 
kovoj. Jokis reikalavimas pa
galbos streikuojantiems ang
liakasiams ir jų šeimynoms ši
tos didelės kovos laimėjimui 
negali būti perdidelis.

IS-avininkų atkaklumas ir ne
tikusis reikalų vedimas taipgi 
pateisina organizuotos darbi
ninkų klasės kasyklų visuome- 
nijimo programą ir, nepriklau
somą politinę akciją, kuriuos 
angliakasiai užgyre. Jokis pra
monės nustovinimas nėra 
galimas, kol savininkai laiko 
kasyklas savo pralobimui. Ka
syklų visuomenijimas su dc- 
mok^utine vadyba, suteikian
čia angliakasiam balsą vedime 
ir kontroliavime, turi sykį 
įvykti.

Šitas programas negali būti 
įvykintas be organizuotų dar
bininkų susivienijimo į darbi
ninkų partiją ir vartojimo savo 
politinės galės šilam tikslui. 
Organizuotieji darbininkai yra 
šitos nuomones ir mes likim, 
kad šitas jų žingsnis pirmyn 
netrukus nuves organizuotų dar 
bininkų armiją į federuotą or
ganizaciją, atiduodančią nepri
klausomus balsus už savo pa
siskirtus ir savo partijos pasi
rinktus kandidatus.

Tuo tarpu visos pastangos 
turi būti dedama šitos kovos 
laimėjimui. Tas reikš daug 
visiems kitiems organizuotiems 
darbininkams. Laimėjimas su
stiprins ir padrąsins visus ki
tus darbininkus ir suteiks už- 
sitikėjimą ir viltį.

Su broliškais vienybės ir so
lidarumo linkėjimais šitoj ben
droj kovoj, Socialistų Partija 
prašo visų savo narių ir rėmė
jų rinkimuose širdingai padėti 
šitą svarbią kovą laimėli.

W. M. Brandt,
Wil|iam H. Henry, 
Julius Gerber, 
James H. Mau^er, 
Edmund T. Melms, 
James Oneal, 
Lilith Martin Wilson.

Nacionalis Vykinamasis Soc. 
Partijos Komitetas.

Įvairenybės
CARO NUŽUDYMAS.

Kasžin ar rasi Lietuvoje ir, 
žinoma, Amerikoje lietuvį, ku
rio nugara nebūtų nuo masko
lių caro jungo daugiau ar ma
žiau braškėjus. • Kiekvienam 
dar labai gerai atmenama, 
kaip caro valdžios tarnų veda
ma politika engė ir kankino 
Lietuvos žmones. Lietuvoje 
betgi dar daug žmonių yra, 
kurie laukia rusų caro sugrįž
tant — prie caro tai bent geras 
gyvenimas buvęs: valgei gėrei 
kiek norėjai ir pinigų dar turė
jai — kalba prastuoliai žmonc- 
liai, karo, okupacijos ir Lietu
vos krikščionių demokratų spe
kuliacijos nukankinti.

Rusų komunistų laikraštis 
“Jru<l” išeinąs Maskvoje aiš
kiai parašė, kad caras ir jo na
miškiai tapo nužudyti ir apra
šo nužudymo smulkmenas: 
Caras su visa savo šeimyna 
Uralo Sovietų tapęs pasmerk
tas nužudyti, bet dar vis žudy
mą atidėliojo, bet kuomet če- 
ko-slovakai pradėjo artintis 
prie Jekatcrinoslavo, kame ca
ras buvęs suimtas, bolševikai 
paskubino carą nužudyti, kad 
jis kartais, priešams užpuo
lant, nepabėgtų. Nužudymas 
tapęs pavestas bolševikui fab
riko darbininkui Petrui Jerma- 
kovui.

Nakčia, iš liepos 16 į 17 dieną 
1919 m. tapo paliepta caro šei
mynai iš aukštutiniojo aukšto 
į žemutinįjį nulipti. 10-tą vai. 
vakaro visa caro šeimyna nu- 
lijM) žemyn, o su ja drauge caro 
gydytojas Botkinas, caruko 
prižiūrėtojas, viena caruke ir 
vięna tarnaitė, čia buvo rui
mas panašus į kelnorę ir tame 
nešvariame ruime tų belaisvės 
namų komendantas ir drauge 
Uralo Sovietų įgaliotinis per
skaitė mirtiną pasmerkimą ir 
pridėjo, kad Romanovai (caro 
giminės pavardė) jokiu budu 
negali išsigelbėti ir būtinai 
šioj valandoj turėsią mirti... 
Tie žodžiai pasmerktuosius 
taip apsvaiginę, kad caras vos 
drebančioms lupoms beištaręs: 
“Tai jau nebūsim tolyn nuga
benti.” Ir pradėta viens po ki
tam žudyti... Žudymo smulk
menų bolševikų laikraštis nera
šo. Apie 1-mą valandą nakties 
caro ir jo namiškių lavonai ta
pę iš miesto patylomis išga
benti ir miške netoli kaimo 
Paikino sudeginti.

Bolševikai negreit apie caro 
nužudymą žinias paskelbė. 
Taip kad dauguma manė, buk 
caras su visa savo šeimyna į 
svetimas žemes išbėgęs ir dar 
gal kada nors sugrįšiąs Rusiją 
išvaduoti.

Tais metais liepos 18 d. įvy
ko komisarų susirinkimas, ku
riame pirmininkas Jokūbas 
Sveik lU^as paskelbė savie
siems apie caro sušaudymą; 
susirinkusieji tą darbą pagyrė. 
Tai turbūt tas Sverdlovas ir 
buvo to caro giminės nužudy
mo sumanytojas ir įkūnytojas. 
Neužilgo Sverdlovas pasimiręs, 
o jo vietą užėmęs kažin koks 
Kalininas. P. b.

A N C H O fi D O N A l. D S O N

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

Plaukia j Lietuva, Lenkiją, T,at- 
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą.
CARONIA ..................... Gcg. 13
PANNONIA (2 klosos) Bal 18

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

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
OOUITANIA . .. Bal. 11 ir Geg. 3 
SATURNIA (iš Portland) .Bal. 13 
CARMANIA .................... Bal. 19
MAUKETANIA Bal. 25 ir Geg. 1G

Per Angliją ar Hamburgą j Dan- 
zigą $106.50 į Liepoją $107. Tak
sų $5.00.
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Harringtono kredito
riai išsirinko ko

mitetą.
Vakar didžiulė septinto 'regi- 

rnento salė prisirinko kone pil
na lietuvių. Visi jie buvo in- 
dėję Harringtonui nemažiau 
kaip po šimtų dolerių pinigų — 
buvo Ilarringtono kreditoriais.

Ilgą laiką jie visi sėdėjo ir 
dairėsi viens įkitą. Ne vienas 
nežinojo kas daryti.

Pagalios vienas anglas užsili
pęs ant pagrindų pradėjo kal
bėti.

Jis aiškino, kad iš Ilarringto- 
no sutvertos United States No- 
vaculito kompanijos Harringto- 
no kreditoriai galėtų pasinaudo
ti, nes ji turinti pinigų banke ir 
turinti novakulito kalną, kurs 
esąs vertas daug pinigų. Esą 
tik reikia neatiduoti to visko re- 
sy vėrini, o patiems paimti.

Kalbėtojui žmonės davė įvai
rių klausimų. Dauguma nežino
jo ką ir klausti. Sumanesniu 
klausimų uždavė tik P. Kenutis, 
kurs kaipo biznierius geriaus 
suprato apie biznį.

Po anglo kalbėtojo, kurio pa
vardės neteko sužinoti, trumpai 
kalbėjo jaunas vaikinas, pasi
sakęs, jog jis vadinas Juozas 
Savickas ir buvęs indejęs Har
ringtonui $500. Jis ragino su
sirinkusius išrinkti savo komi
tetą ir pavesti tam komitetui, 
pasiėmus advokatą, viską gerai 
ištirti ir paskui pranešti kredi
toriams, ką jielranda už geriau
sią.

Niekas tam nesipriešino, ypač 
kad niekas negalėjo sugalvoti 
kas geriaus galima padaryti.

Iš susirinkusiųjų keliolika 
žmonių apsiėmė sudaryti komi
tetą ir užsiimti ištyrinėjimo 
darbu.

Į komitetą įėjo šie žmonės: 
Juozas Savickas, 54 E. 95th St. 
Jurgis Sandauskis, 3236 South 

Halsted St.
B. Kreivis, 1908 S. Union Avė. 
Ant. Spaitis, 4510 S. Laflin St. 
St. Punchur, 5523 S. Halsted St. 
B.' Bučienienė, 3622 S. Union av. 
J. Stepulionis, 1758 W. Wilmet 

Avė.
P. Riaukiene, 3231 S. Union Av, 
J. Shaltz, 2239 W. 21st St.
P. Stramskis, 3048 S. Loornis St. 
II. P. Radville, 3256 S. Union Av. 
Ant. Pushinskas, 1600 Jackson 

Blvd.
George Pūkelis, 829 W. 33rd St.

Po to kaip komitetas tapo iš
rinktas ant pagrindų atsirado 
daktaras Scott, kurs sako daug 
žinąs apie novakulitą ir turįs 
$75,000 vertės U. S. Novaculite 
kompanijos Šerų. Jis 
kad žmonės atsiimtų 
rus nuo resyverio.

Visa susirinkusioji 
minia apskritai rodė apatiją — 
ne tai nusiminimą, ne tai neran
gumą, ir aiškiai matės, kad ne
žinojo kas daryti. Ar išras jų 
komitetas kokį veikimo pieną— 
lieka palaukti ir pažiūrėti.

ragino, 
savo šė-

žmonių

Už PLAUČIŲ “STIPRINIMĄ 
GAVO $200.

bu t, kad munšainas ir 
jaknų aliejus yra geri 
silpnus plaučius sustip-vaistai

rinti, bet teisėjas Bugee vis tik 
skeptiškai į tai žiurėjo, 
John Marrion,

kai
38* metų am-

gautas tris galionus munšaino 
turįs, bandė save išteisinti, sa
kydamas, kad jam daktaras 
pataręs tatai vartoti dėl jo 
silpnų plaučių sustiprinimo. 
Teisėjas pažvelgęs kairia aki
mi į prie stalo stovinčius tris 
galionus munšaino, priteisė 
Marrion’a užsimokėti 200 do
lerių bausmės, patardamas 
jam permainyti t savo daktarą.

ARKLYS IŠGELBĖJO LIETU
VIŲ ŠEIMYNĄ NUO MIRTIES.

Vakar anksti Juozo Vasiulio 
arklys išgelbėjo nuo mirties 
Oną Janusbanienę, jos vyrą ir 
sūnų, 3213 Wallace gat. Ark
lys žvengdamas prikėlė Juozą 
Vasiulį, jis atsikėlęs užuodė 
gazą ir tuojaus pasiskubino pri
kelti visą Janusbanių šeimyną. 
Kai j-is atsikėlė, jau visas na
mas buvo pilnas gazo. Sako, 
kad jei ne arklys, tai visi bu- 
Ių gazu užtroškę.

TAI KOKIŲ GUDRUO
LIŲ ESAME.

Joseph D. Žels, iš Beavcr 
Danį, Wis„ sutiko savo “pric- 
tclį”, Charles Millerį, iš Scran- 
iono, Pa., La Šalie viešbuty, 
kur juodu buvo apsistoję. At
sikėlę juodu nuėjo į Drake 
viešbutį pusryčiauti. Pasistipri
nę nuėjo ant Michigan bulva
ro “pasispaceriuoti”. Ten juo
du sutiko dar vienų gerų pric- 
teiį, kuris tuojaus ėmė vadin
ti Millerį “kruku”. Zeis už sa
vo “prietelį” užsistojo ir, kad 
parodžius Millerio teisingumą, 
“paskolino” jis jam savo dei- 
montinį žiedą ir špilkelę. Po 
to jie visi kas sau išsiskirstė. 
Zeis sugrįžęs viešini t in išlaukė 
užvakar visą dieną sugrįž
tant savo “draugo”, bet šis ma
tomai su deimontiniu žiedu, 

(Tąsa ant 6-to puslp.)

Ofiso Phono Main 2593
Gyvenimo 1645 Wabansia Avė. 

Phone Haymarket 3869 
Nuo 7 iki 9 vakare

JOSEPH C. SOBOL
Lietuvys Advokatas

Room 479 Metropolitan Block, nuo 
9 iki 5 vakare, 154 W. Rando!ph St.

i ORKESTRĄ—-BENĄ I
Pampins vi»oklenw 

reikalam*

J. SALAKAS
1432 So. 50th Ct.

CVrrs, 1U 
Tel. Cicero 2537

Bankas ir jį Direktoriai
Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir 1 

tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo 
atstovėjimą vietoj savo ypatiškais dalykais šiame 
banke.

Pasekmingiausi biznieriai, kiekvienas didysis fl- 
nasistas — jų atsargus globojimas jungiąsi su tuo- 
mi, ką banko viršininkai užtikrina: saugumą, tvir
tumą ir nuolatinį progresą.'

Jus nepadarysite klaidos pavesdami savo pini- 
Kua musų globon. Pradėkite checking arba savinga 
accountą šiandien, o bus patarnauta kaip kad gei
džiate.

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

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

Yrą narių Chicago Ciearing House Associacijos.
..... i ................; ................ ............A ... .. —-

T

REIKALINGA
Didele ir tvirta visur žinoma Nuosavybės, Real Estate, Bonds, 
Insurance, Transportation., Tpiėtee ir Foreign Echange valsti
jos korporacija reikalauja vyrų kaipo Atstovų, Agentų </ Par
davėjų atstovauti šią kompaniją Chicago ir kituose miestuose. 
Geriems ir teisingiems vyrams yra duodama geras uždarbis ir 
ateityje dar geresnis su puikiausia proga pasilikti prie kompa
nijos ant visados ir likti žmonių guodonė ir turtingu. Aplikan- 
tas (su patyrmu ar be patyrimo) turi mokėti rašyti ir skaityti 
ir maždaug žinoti anglų kalbą. Taipgi yra reikalingas vienas 
geras Lietuvių kalboj rašytojas. Ypatos turėjusios nors kokius 
agentinius ryšius su Bišopiniais Spešelais, meldžiam neatsi
liepti. Geros valios vyrai norintis įeiti ant visados į gerą ir 
gorai apmokamą darbą, rašykite savo rankraštyje ii* atsiliep
kite tik per laišką.

FEDERAL BOND & LAND COMPANY;
602-604 Association Bldg Chicago

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos: 

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

I LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

V- Re® Star liNf
Tiesus patarnavimas Į LIBAVĄ
Dideli smagus laivai. Geras mal* 

tas ir pakankamai duodama. Dau< 
gelis uždaromų kambarių. Manda
gus patarnavimas jūsų kalboj.

įxWH!TB STAR
I Cherbourg ir Southampton ar

čiausia susinešimas su Lietuvos mies
tais. , t

MA.IESTIC (56,000 tonų)
Didžiausias laivas pasaulyj.

OLYMPIC (46,000 tonų)
HOMERIC (34,000 torių)

LABAI PUIKIAI APRŪPINTA 
3-IOS KLESOS KELIAUNINKAI.

Užsirekordavimui kreipkitės į
PASSENGER DEPARTMENT

Arba prie vietinių agentų.
F. C. Bri>wn, Westem Paseanger Mgr.
14 N0. Dearborn St., Chicago, III.

Morgan Park Lumber Co
Mes turimo visuomet ir visokių 

mis. Taipgi stogdengių fireproof. 
tome visur. ’

Telephone BcVerly 1279 ir 0397
1955 West 111 Street.

naujų lentų pigiausiomis kaino- 
Ir pleisteriui lentelių. Prista-

aĮlISHIHIlUIHBHSaSBSfiHHHIIHBIIIHHNJAHnHHHlU

ŠVEDIJOS
AMERIKOS 
fllNIJA

| LIETUVį
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus trahsferuoti ant jūrių tiesiai į

Liepoj ų

S. S. STOCKHOLM
Balandžio 18 ir Gegužio 27

S. S. Drottningholm June 10, July 29 
Trečios k lesus kainos:

I PILIAVĄ .............................. $106.50
į LIEPOJŲ ir MEMELI ....... $107.00

Su damokėjinui $5.00 taksų 
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—4. lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos.

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Svveclish American Line, 21 Štate Stl 
N. Y., 70 E. Jackson St., Chicago, III.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

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

ir
Privatinių 
Ligų

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pet mui: 
40 cent. už 100 auks. 

arba 
250 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
. didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

CIearing House Bank 
1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, 111.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

$ J. P. WAITCHES 2' 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

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

Pinigai iš 
KenoshosBRIDGEPOR TO

LIETUVIAMS

a?

i

3210 S. Halsted St

J

:(žxixct.rt

Ba

laiva-
• • v ir is

NAUJIENOS Chicagos lietuviams pasidarė taip 
kaip duona, be kurios negalima apseiti.
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.
Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrium visokiausiuose rei
kaluose, Naujienos įsteigė savo šakų ant Bridgeporto.
Naujienų Pinigų Siuntimo Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilnų atsar
gos užtikrinimų.

teikite
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį tik 
Nau jienos tepajiegia duoti, nes visų rūpestį tam padeda.

NAUJIENOS
BRIDGEPORTO SKYRIUS

Chicago, UI
Telephonas Boulevard 9663

Valandos: kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai. vakare, 
nedėldieniais: nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

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

Tel. Blvd. 0336

T. Pullman 5432 

A,SHUSHC 
AKUSERKA 
Turiu patyri m» 

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 SL

Tel. Prospect 3466

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

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir 

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

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

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPN1CKI
8107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 ilri 11 ryto

Ir nuo 5 iki 8 vakaro

Lietuvon
Kas nori slysti pini

gus iš Kenoshos savo gk 
minėms Lietuvon, mo 
ney orderiais ar draf» 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini- 
gi} siuntimu pilnai atsa» 
koma.

Parduodamos
kortes Lietuvon 
Lietuvos.

Kreipkitės pas;

A. Pakšys
220 MilWaukee Avė., 
Kenosha, Wir

Waukegano 
Lietuviai“
Norėdami SIŲSTI PIMGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. Ė. BruževL 

čiaus aptieki:
WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

Dr. A. J. BERTAšIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. 
Chicago, III.

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

Residencijos Tel. Boulevard 1042 ,— ---------__---------- --------------------

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

>

r ....— 1 ■   ■
Telcphone Van Buren 294

Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Dr. A.A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 1582
DR. J. KULIS

Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dat 
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 Auburn Avė.

Tel.: Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame* pilnai su 
fixtųres

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam' darbui

7101 
1892

1619 W. 47th Street

Telefonai Boulevard

Ant išoiokesčių, jei pagei
daujama.

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street] 
CHICAGO, ILL

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

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

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

Telephone Yards 5834

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

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

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

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

Tel.: Canal .279

I
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Chicagos Žinios
(Tąsa nuo 5-to puslp.)

vertės 1,700 dolerių, savais ke
bais “nupinsino”. Zeis 
apie tai |xdicijai, bet 
joja apie galėjimą jo 
Jį” surasti.

pranešė 
ši abe-

RŪGINTŲ KOPŪSTŲ 
“COCKTAIL”.

Užvakar La Šalie viešbuty 
susirinkę National Kraut Pack- 
ers’ association nai’ai pareiš
kė, kad geriausi cocktail ga
lima 
įpilk 
mo į 
ledo, 
įpilk
ir turėsi skanų

sekamu bildu:padaryti 
rūgintų kopūstų skysti- 
stiklą, pridėk dar kiek 

gerai “sušėkink”; paskui 
į “cocktail” stiklą — na 

cocktail”. Pa
jų, tai dar vienintelis bu- 
likęs darymui “cocktail”, 
mat prohibicijos agentai 
neuždraudė vartoti rugin-dar

tų kopūstų skystimėlio...

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
MERGINĄ.

Užvakar po pietų šešiasde
šimts trečios gatvės geležinke
lio stoty Illinois 
kiny s ant vietos 
Hele.n Robinson, 
place. Jai tik ką
važiuoti vidurmiestin kai ku-

Central trau- 
užmušė Miss 
1107 E. 63 
atėjus stotin,

eit traukinys. Ji dar bandė pri
bėgti ir į traukinį įlipti, bet 
tapo sutrinta į šmotelius.

TĖVAS PERŠOVĖ DUKTERĮ, 
KAD JĄ IŠGELBĖJUS.

40 metų 
So. Elizabcth 

du kartu savo 
Kandalic, 17 

kad išgelbėjus 
jauno vaikino.

Vendalin Kandalic 
amžiaus, 4715 
gal., peršovė

J dukterį, Mary 
metų amžiaus, 
ją nuo vieno
Jo duktė prisipažino policijai, 
kad jos tėvas draudė jai su
sidėti su vienu jaunu vaiki
nu, su kuriuo ji nieko blogo 
nepadarius ir negalėjus supra
sti kodėl jos tėvas draudžia 
jai su juo draugauti. Kai ji 
apie tai susibarus su savo tė
vu, tai jis ją ir peršovęs.

NUOMOTOJAI PRIEŠ BU
TŲ SAVININKUS.

nuo- 
prieš 
žada

Suvirs trys tuksiančiai 
m notoj ų rengiasi kovon 
butų savininkus, kurie 
pakelti butų nuomas nuo ge
gužio pirmos. Nuomuotojai sa
ko, prieš tai kovosią per teis
mus. Sako, kad miesto 
bos brangumo komiteto 
pataria nuomuotojams 
savininkams aukštesnių 
mų už butus nemokėti.

nariai 
butų 
nuo-

KA-MAYORAS SUGAVO Iš 
RIUOMENĖS PABĖGĖLĮ

Sako, mayoras Thompsonas 
sugavo iš kariuomenės pabė
gėlį John Ross. Už jo sugavi
mą buvo skirta 50 dolerių at
lyginimo. Tuos pinigus Thomp
sonas paskyrė Ex-Kareivių Po
litinės 
iondui.

Organizacijos vajaus

MIRĖ SWIFTO ŽMONA

po pietų mirė Mrs.
Swift, milionieriaus 

ir skerdyklų kompanijos prezi
dento žmona.

Vakar

PAŠTO INSPEKTORIAI SU
GAVO 2 JUODRANKIU.

vo 
kai

Pašto inspektoriai vakar su
gavo du žymiu juodrankiu, J. 
A. Murray ir Robert DeVoe, 
415 Wiaconsin gat. Juodu bu- 

parašę grąsinantį ir rei- 
ujantį 500 dolerių laišką 
k Gilmanui, Texas ir Pa

cific geležinkelio manageriaus 
padėjėjui, 101 So. Dearborn 
gat. Gilmanas laišką padavė 
pašto inspektoriams. Kai juod- 
rankiai nuėjo paštan atsiimti 
savo laiško , su tais laukiantis 
pinigais, inspektoriai juos pa
sekė ir paskui suareštavo.

Lietuviu Rateliuose
IŠ APŠVIETIEČIŲ 

DARBUOTĖS.
balan- 

Square 
Moterų

Musų Moterims j ASMENŲ JIESKOJIMAI
MOTERIMS IR MERGINOMS “ONI 

I’IECE” SUKNIA — No. 1333

REIKIA DARBININKŲ Į PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Praeitą septintadienį, 
džio 2, Mark White 
svetainėj įvyko Liet. 
Draugijos Apšvietos mėnesinis
susirinkimas. Apkalbėjus eina
muosius draugijos reikalus, 
buvo skaitytas laiškas nuo Chi
cagos komiteto Lietuvos Naš
laičiams šelpti, atsiųstas V. 
Pečiulio reikalu. Draugijos na
rės išgirdę nelaimingą V. Pe
čiulio padėtį vienbalsiai nuta
rė paaukoti jam 20 dolerių iš 
kasos. Re to dar geros širdies 
narės sumetė 11 dolerių. M. 
Ziuraitienė aukavo 
dolerį aukavo: O. Draugeiie-

J. Gulbinienė, K. Maračin- 
I). Šaulienė, P

$1.10; po

vičiutė, M.

Kavar-
po pu-
Cibul-

Mocke-

nė 
skienė 
skienė, O. Sandargienė 
sę dolerio aukavo: S 
skienė, K. Urbienė, V,

Jasnauskicnė, M. 
Visčiuliene, J. Katkevičienė; M. 
šiurnienč aukavo 40 centų; po 
25 centus aukavo: V. Rigclic- 
nė ir O. Pleikienė.

Draugija nutarė pinigus per
duoti V. Pečiuliui per 
gos komitetą Lietuvos 
čianis Šelpti. ’

— L. M. D. A. tur.

AUKOS

Chica-
Našlai-

rašt

Pečiulių šeimynai šelpti
Sergančio V. Pečiulio šeimy

nai, reikalaujančiai' 
nes pašalpos, aukų

visuome- 
atsiuntė: 

Drau- 
iš ka- 
sudėta 
... $31.00

. 5.Ų0

gija “Apšvieta’ 
Sos $20, narių 
$11, viso ....

J. Dikšiene, Chicago
Iš Melrose Park per Fr.

‘Liipinskį ................. 2.00

$38.00 
draugi-

Viso kartu
Aukotojams, kaip 

joms taip ir atskiriems žmo
nėms, tariame nuoširdų ačiū. 
Tikimės, ir kitos dniugijos ir 
šiaip labdaringi žmonės prisi
dės savo skatiku tai nelaimės 
suspaustai šeimynai sušelpti.

Vardu Chicagos Komiteto 
Liet. Našlaičiams Šelpti,

Rašt. M. Zolpienė.
922 W. 34th PI., Chicago.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
I

Šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advcrtised Window”, 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERI, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

901
902 
903 
904
905Arlauckas Joseph F.
908 Bagdonas F.
909 Bagdonas M.
910 Balate Moninka 
912Balsewicaiti Anna 
917 Bendikas Jonas 
925 
927 
929 
938 
944 
945 
956 
958 
962 
965 
967 
970 
971 
980 
982 
983 
984 
991 
993 
994 
1001 
1018 
1019 
1021 
1024 
1025 
1026 
1028 
1029 
1032 
1034 
1040 
1044 
1047 
1051 
1053 
1055 
1056 
1067 
1068 
1069 
1076

Aleksandraviče Liudvik
Alisauskos Ch.
Ambrose Franes
Asuzar Jonas

Butvilas A. 
Chingo Chali 
Cycenas Jurgis 
Ęrushis Jonas 
Galauszeni Marijona 
Gedminas Ignacas 
Janiška Toney 
Jarasunui Jonui 
Jiariasiunos John 
Kansevice Ignaci 
Kurbauskis Johan 
Kisonas Antonina 
Klimui Feliksui 
K rakis T.
Kulikauskas J.
Lakawich Alzbieta 
Luskenis Lang 
Luchinskis J. 
Malinauckui Petrui 
Maskuliunas Adomas 
Mikalocuis Jonas 
Perbenas L.
Petkus Anton 
Pikcunui Kazimierui 
Pruespiluthej Maryyanaj 
Punkas Leon 
Pužas Petras 
Pukenis Justen 
Ramoskiena Ona 
Rudrauskas R.
Saukui Antoj 
Sokolauskienė Justyna 
Stravinskas Joseph 
Stakauskas Antonas 
Stonis Petras 
Stukui Franciskui 
Tautka Joną1’ 
Trigaitis K. P.
Ulasokui Stefanu 
Valaiti Kasymeraz 
Varunovice Frank 
Zilias Juzapas

Jieškau savo tėvo PETRO MARr 
C1UKEVIČIO, 15 m. kaip išvažiavęs į 
Ameriką ir gyveno Rasine (Racine?). 
Jokios žinios iš jo negauname. Kas 
jį žinotų bukite malonus mums para
šyti. Sūnūs Julius ir dukterys Ma
rytė ir Juzė Maiciukevičaitės. Musų 
adresas: Lithuania, Kėdainiai, Di
džioji g-vė No. 5, Juliui Marcinkevi
čiui.

MOTERŲ
------------------------- ----------------- -- PARDAVIMUI BUČERNĖ
/REIKIA moterų ir merginų į'grosernė, labai puikioj vietoj, 

restoranus, hotelius, .dirbtuves 
ir namų darbus. Ateikit pasiren
gę dirbti, 1149 Milwaukec /.ve. 
netoli Division.

IR 
geri 

Į fixtures; biznis nuo senai išdirbtas. 
Kreipkitės:

2159 W. 22nd PI.

PARDAVIMUI DVIEJŲ IR PUSE 
augšto mūrinis namas; krautuve ir 
flatas. Priežastis pardavimo išdali
nimas turto.

3249 S. Halsted St. 
po 6 vai. vakare 

Phone Yards 5693

PAJIEŠKAU PUSBROLIO IR PU- 
seseres, Felekso ir Barboros Milių, 
paeina abudu iš Liepojaus. Atsišau
kit ar kas žinot apie juos, meldžiu 
pranešti, yra svarbus reikalas dėl jų 
iš Lietuvos. Marijona Mazrimiutįe- 
Arminienė, 1715 Sangamon Avė., 
Springfield, III.

REIKIA DARBININKŲ
PARDAVIMUI GROSERIS, LA- 

bai. geroj vietoj, biznis išdirbtas par
duosiu pigiai, nes važiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite po adresu:
4349 S(f. Hermitage Avė.

VYRŲ

PAJIEŠKAU SAVO BROMO Mo
tiejaus Vilbiko, iš Lietuvos paeina, 
Purvėnų Kaimo, AisiŠkių vai. Lydos 
pavieto., Vlniaus rėd. Pirmiaus gy
veno Brovvnford, Conn. Dabar neži
nau kur randasį jis pats ar kas kitas 
malonės pranešti, nes turiu svarbų 
reikalą prie jo. Taippat yra laiškas 
iš Lietuvos. Vincas Vilbikas, 4323 S. 
Honore St., Chicago, III.

Reikalingi agentai, 
rintas pelno pienas.' 
nas gali tapti agentu 
uždarbis. Kreipkitės nuo
iki 4 Vai. po piet adresu:

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

Užtik
Kiekvie-

Geras
12

APSIVEDIMAL

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui studio Chicagoj prie 

didelės gatvės, labai geroj vietoj ir 
gerai įrengta. Savininkas eina iš 
biznio. Kreipkitės į Naujienų Brid- 
geporto skyrių, Box 91, 3210 South 
Halsted St., Chjcago.

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

Siūkite šią suknią iš minkštos vil
nonės ar šilkinės materijos, pavyz
džiui “jersey” arba “crepe knit” ir 
apvedžiokite su “grosgrain” raikščiu. 
Suknia užsimauja per galvą ir yra 
sutraukta per liemenį su “elastic”. 
Rankovės gali būt ilgos ar trumes.

Tekiai sukniai pavyzdys No. 1333, 
sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 40 
ir 42 colių per krutinę. Sukniai 36 
colių mieros reikia 3% jardo 36 col. 
materijos ir 5% jardo 2 colių raikščio 
apvedžiojimui ir diržui.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom j 
iikirpti Žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą; 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliai* ar pinigais) atsiųsti mums 
<iaip užadresavusr NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted St., Chicago, I1J. i

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos, nuo 30 iki 40 m. amžiaus. Aš 
turiu farmą, žemė gera ir budinkai 
visi nauji. Norėčiau, kad mergina 
turėtų šiek-tiek pinigų. Su laišku 
norėčiau gauti fotografiją, paskiau 
sugažinsiu atgal. Boleslavas Štein, 
2838 W. 36 PI., Chicago, III.

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 
savaičhj 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.

PARDAVIMUI VALGYKLA (RES- 
toranas) North Sidės apielinkėj, la
bai gera vieta de! suprantančio žmo
gaus, tokį biznį. Galima padaryti ge
rus pinigus. Randasi prie didelių 
siuvėjų išdirbisčių ir daug kitokių 
biznių. Turiu grot parduoti, nes va
žiuoju į Lietuvą. Mylintis tokį biznį, 
malonėkit atsišaukti.

1803 W. North Avė. 
kampas Wood St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 3augštų frame namas 

už $3000.00, krautuvė iš fronto ir du 
flatai po 4 kambarius. Elektra, ga- 
sas. Užpakaly namo Cottage ir 
barnė.

1627 So. Morgan St. 
netoli 18 St.

PARDAVIMUI MŪRINIS NA- 
mas ir lotas didumo 37x125 prie 2034 
Ruble St., beveik paaukausime už 
$4500.00. Delei platesnių informaci
jų atsišaukit.

1702 So. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
30 DIENĄ KOVO PRAPUOLĖ 

šuo, jis yra vidutinio ūgio, baltas, 
juodos ausis ir žandai. Kas jį ži
note, malonėkite pranešti-, mes už tai 
atlyginsim.

F. JUNCHIK,
2956 S. Emerald Avė., Chicago, III.

REIKIA vyrų. Darbas ant lauko. 
Gali uždirbti $40.00 į savaitę. Geis
tina butų kad atsišauktų vyrai 35 m. 
amžiaus ir senesni. Alga ir nuošim
čiai.

MR. GORDON, 
Room 516, 58 W. Washington St.

4 NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1333.

Mieros ........................ metų
Colių per krutinę

(Vardas ir pavard*)

(A drena*)

(Miestai ir Vaisi)

Pranešimai
Laisvės Lietuvos ir Pašelpos Dr-jos 

susirinkimas įvyks penktadienį ba
landžio 7 d., 7 vai. vakare, A. Po
ciaus svet., 3824 So. Kedzie Avė. Visi 
nariai malonėkite laiku susirinkt, nes 
bus svarbus susirinkimas.

— Nut. Rašt. K. P.

North Side. — Sekmadienį, balan
džio 9 d., 7 vai. vakare, Liausybės 
svetainėj, 1822 Wabansia Avė., įvyks 
vakarėlis su gražiu programų, kuri 
rengia Chicagos Lietuvių Draugija 
Sav. Paš. tikslu išdalinti garbės žen
klus nariams. Kalbės Dr. A. Mont- 
vidas. Kviečiame visuomenę skait
lingai atsilankyti. Komitetas. .

Dramatiško Ratelio repetiejos “Ša- 
laputrio” įvyks penktadienį, balan
džio 7 d., 7:30 vai. vakare, M. Melda- 
žio svetainėj. Kurie pasižadėjote lo
šime dalyvauti malonėkite laiku su
sirinkti. — Režisierius.

Roseland. — Auksinės žvaigždės 
Liet. Pasilinksminimo J. Pašelpos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
balandžio 7 d., 7:30 vai. vakare kliu
bo kambariuose, 158 E. 107 St. 'Visi 
nariai malonėkite laiku susirinkti. 
Bus priėmimas naujos konstitucijos.

— Koresp.

Ix>cal 269 A. C. W. of A. susirin
kimas įvyks penktadienį, balandžio 7 
d., 7:30 vai. vakare, Unijos svet, 
1564 N. Robey gat. Visi šio sky
riaus nariai malonėkite būtinai susi
rinkti. — P. Chapas, Sekr.

Jaunų Vyrų Liet. Draugiškas ir 
Pašalpinis Kliubas laikys savo mėne
sinį susirinkimą ketverge, bal. 6 d., 8 
vai. vak. Malinausko svet., 1843 So. 
Halsted St. Draugai malonėkite bū
tinai visi dalyvauti, nes turim daug 
svarbių dalykų aptarti.

— Rašt. K. Kazlauskas.

Draugyste L. K. Mindaugio laikys 
savo mėnesini susirinkimą pėtnyčioj, 
bal. 7 d., 7:30 vai. vakare, D. She- 
maičio svet.,» 1750 So. Union Avė. 
Visi draugai malonėkite laiku susi
rinkti. — Rašt. Varnelis.

Harvey, UI. — S. L. A. 289 kp. lai
kys savo mėnesinį susirinkimą ket
verge, balandžio 7 d., 6:30 v. v., pa
prastoj svetainėj. Malonėkite drau
gai visi atsilankyti, kurie esat užvi»- 
kę mokesčius, užsimokėti. Be to bus 
daug svarbių reikalų svarstymas i 
balsavimas į nildomają tarybą.

— Fin. Rašt. J. Masekas.

...Liet. Dukterų Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, balan
džio 9, 1 vai. po pietų Mark White 
Shuare svet. 30ta ir Halsted gatv. 
Visos draugės malonėkite būtinai su
sirinkti, nes bus svarstoma labai 
svarbus reikalai. — Valdyba.

35 AUTOMOBILIŲ GARAGUS
Biznis parsiduoda labai pigiai arba 

išsimano ant namo ar bučernės. Prie
žastis pardavimo savininkas eina į ki
ta biznį.

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

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ DIRB- 
tuvė, taipgi čystijimo ir dažymo, už 
pusę kainos, ne kaip pirma kad buvo 
rekalaujama. Priežastis pardavimo, 
nesutikimas partnerių. Kreipkitės į 
Naujienas Box 2.

• PARDUODU ŪKE 40 AKERIŲ SU 
mažais triobesiais, tik už $399. Ūkė 
randasi Michigano valstijoj Lake Co. 
žemė yra lygi ir vieta graži. Nes- 
nauskit.

FRANK BRODRECK
Box 135, Minden, W. Virginla.

BARGENAS
6 flatų mūrinis namas, labai gera

me stovy, Emerald Avė., netoli 27 
St., 4-6 kambarių. MorgiČius $4,000, 
kaina $7,500. Pradžiai imsime, kad 
ir mažą sumą.

G. KOLESKA,
3301 S. Halsted St. T. Boulevard 6775

EXTRA VYRAI IR MOTERYS.
Nepraleiskit šios progos, kuri iš- 

naujo atsidarė ant visai trumpo lai
ko. Atminkit, kad ši laimė beldžias 
į jūsų duris paskutinį kartą ir kurie 
praleisite, labai gailėsites. Taigi ku
rie norit pasinaudot šia proga, ateiki
te j musų naujai sutvarkytą, dirbtu
ve ir užsirašykite Šerus aut musų 
taip svarbaus patento, kur jūsų pini
gai pasidvigubins į visai trumpą lai
ką.

Dirbtuvė atdara kas dieną nuo 8 iki 
5 ir šventadieniais nuo 1 iki 5 v. v.

FOUNTATN PAINT RRUSH & 
SPRAYER MFG. CO.

1314 W. 21st St., Chicago, 111.

REIKIA šoferių prie didelės Taxi 
Cab Co. Nereikia įstojimo mokes
čių. Mėnesinių mokesčių reikia juro- 
keti $5.00. Mes parūpiname 
Cabs. Iš pradžjų reikia biskį 
keti. Pasimatykit su mumis 
miausiai. Visuomet atdara. 
Cross Cab Co., 2356 Lincoln 
Phone Lincoln 9080.

Taxi 
įmo- 
pir- 

Blue 
Avė.

REIKIA darbininkų į (serap)
geležies atmatų yardą..

A. LEVINE & Co.,
1475 So. State St.,

Phone Calumet 584 ....

KRIAUČIAI
Streikas užeina, nepraleiskite ši

tos progos. Parduodam gerai įtaisy
tą naujo ir seno darbo šapą. Pusę 
arba visą, pigiai. Vienas turim ap
leisti miestą.

748 W. 79th St.

DELICATESSEN IR GROSERNĖ
Iš priežasties išvažiavimo iš Chi

cagos, paaukausiu savo seną įstaigą 
apgyventą lietuviais. Nėra kompc- 
ticijos. Kaina $1150.00. Renda 
$20.00 menesiui, su 6 kam-bariais ir 
vana. Tai proga visam amžiui.

818 W. 38th St.

PARDAVIMUI namas ir bu- 
černė. Pigiai. Turi būti par
duota į 10 dienų.

2462 W. 46 PI.
NEGIRDĖTA PROGA

3jų flatų po 6 kambarius mūrinis 
namas, parsiduoda už pusę kainos, 
arba mainysiu ant bučernės, arba pri
imsiu lotus už pirmą įmokėjimą. Tas 
namas turbut parduotas arba iš
mainytas į trumpą laiką.

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

PRANEŠIMAS EXTRA
Kas turit pardavimui namus ir no

rit greitu laiku pąyduot, tai mes par
duodam. Kas nori parduot bučernę, 
grosernę, lotus, farmas arba mainyti 
į namus, tai mes išmainysim arba 
parduosim. Išmainom namus ant 
didesnių arba ant mažesnių. Atsišau
kite arba rašykite. M. Abramowicz, 
2015 So. Robey St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ, DARBAS 
Wisconcind valstijoj ant farmų. Gali 
dirbti vyrai ir moterįs. Nuvežimas 
ir renda dykai.

MenominCe River Sugar Co.,
Pasimątykit su Mr. St. Sijak 

11811 §o._ Sangamon St.
W. Pullman, III.

PARSIDUODA ARMONIKA ITA- 
lijoniška, geram stovyj, ir gera pro- 
pa, nes pipiai parduosiu, apie kitus 
dalykus patirsite ant vietos.

Kreiptis:
J. KIšKUNAS, 

3434 S. Union Avė., 2 fl. front

PARMOS! PARMOS!
Didžiojoj Lietuvių Ūkininkų kolo

nijoj turiu 108 farmas pardavimui, su 
budingais, gyvuliais, padarais ir ap
sėtas laukais. Geriausios žemės pri
einančios prie ežeru, upiu ir upelių.

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1 Box 17, Fountain, Mich.

Mid-Stats Finance & 
Brokerage Co,,

205-35 S. Dearborn St

Prie musų randasi visokių biznių: 
, bučernės, krautuvės, cigarų krautu- 
,vės, garadžiai su keliais automobi
liais, Northsadėj ir Southsaidėj. Taip
gi turime namų su dviem lotais ir 
(Įaugau. Taipgi turime naujų išras
tų patentų dėl automobilių užpakaliniu 
lempų, kurios rodo kurion pusėn nori 
suktis. Prašome musų draugų užęiti 
ir persitikrinti.

Su pagarba,
D. DUOM, Manager.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGA KAMBARYS DEL 

vedusios paros, kurie galėtų prižiū
rėt 3% metų mergaitę. Jeigu reika
linga, turim savo rakandus, 
nėkite greit pranešti.

J. MARKŪNAS, 
3310 So. Massprett St

JIESKO DARBO

Malo-

PAJIEŠKAU DARBO UŽ BUČE- 
rį, turiu patyrimo apie 5 metus, ga
liu važiuoti troku ar automobiliu. 
Reikalaujantis meldžiu atsišaukti: 
1400 So. Union Avė., Telefonas Roo- 
sevelt 8059.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA MOTERIS SENA. 
Prižiūrėjimui vienų metų vaiką, rui
mas ir valgis taipgi geras užmokestis.

Atsišaukite greitai:
JOE RAMANČIONIS, 

3149 S. Halsted St. Yards 7282
REIKIA MERGINOS PRIE NAMŲ 

darbo ir pridabojimui 2 vaikų. Gei
stina, kad suprastų lenkų arba anglų 
kalbą.

S. MISIUS,
2048 N. Robey St., 3 lubos, frontas 

Phone Monroe 2607

REIKALAUJA VEITERKŲ RES- 
torane, turi būti patyrusi savo dar
be ir mokėti anglų kalbą, darbas nuo 
7 vai. ryto iki 2 po pietų.

Kreiptis:
3819 So. Halsted St.

REIKALINGAS VARGONININ- 
kas kuris moka tvarkyti bažnytini 
chorą. Kas link informacijų, malo
nėsite kreipties laišku šiuo adresu.

KUN. B. LAVINSKAS, 
219 W. Main St., 

Westville, III.

REIKIA patyrusių darbinin
kų į (serap) geležies atmatų 
yardą.

3000 S. Kedzie Avė.

RAKANDAI
NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
šėputė, toliams 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 etc. Parducsiu ant 
syk ar atskirai. Rezidencija 1922 
So. Kedzie Avė.

AUTOMOBILIAI
!!! AUTOMOBILI AI!!!

VIENOS SAVAITĖS VELTUI 
IŠMĖGINIMAS

FAGET-BUICK CO
BUICKS

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

39th S't. ir GranĄ Boulevard 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Tel. Douglas 0632.

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių ,pas 

DORCHESTER MOTOR SALES
COMPANY,

1401 E. 67th St.

JORDAN!
Jordan autorizuota agentūra. Visi 

1922 metų modeliai gali būt pama
tyti prie 1741 W. Madison St.

The Jordan autorizuota agentūra 
taipgi turi 15 vartotų automobilių, 
kurie yra paimti išmainymui į nau
jus Jordans ir bus parduodami pigio
mis kainomis.

Stutz 1919, panašus kaip naujas 
Buick, nvažas “6” 1920 Rex viršus.

Hupmobile Sedan 1921 kaip naujas 
Priemier,panašus kaip naujas Studeba 
ker, su 4 durimis Sedan Jordan 1920, 
7 nasažierių. Atdara nedėldieniais ir 
vakarais.

1741 W. Madison St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, visokių tautų kolonijoj, ge
ras biznis, parduosiu pigiai, priežas
tis — turiu du bizniu.

Atsišaukite:
2241 W. 21st St, 
Phone Canal 3072

MORTGECIAl -PASKOLOS
Skoliname Pinigus ant ant 
ro

PARSIDUODA GRAND UNIVER^ 
sal kukninis pečius, mažjfl vartotas, 
labai pigiai.

3202 So. Halsted St.
Ant antrų lubų.
Tel. Bul. 5788

TOKIA PROGA TIK I 50 METŲ 
pasitaiko. Pardavimui moteriškų dra
bužių krautuvė, taingi galima laikyti 
ir visokių kitų drabužiu. Turi būti 
parduota tuojaus, geras biznis per iš
tisus metus: galima padaryti gerą 
gyvenimą. Priežastis — einu į olselio 
biznį. Atsišaukite 3447 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas. Pi
giai. Sena įstaiga. Lietuvių ko
lonijoj.

353 Kensington Avė.

PARDAVIMUI SALTUNAS, OR- 
kestrinis pianas elektra varomas. 
Parduosiu pigiai už pinigus1 arba iš
mokėjimais. Arba mainysu į mažą 
elektrinį piana.

7614 Maryland Avė.
Phone Dorchester 6976, 1 flatas

NAMAI-2EME.
BARGENAS

Už pusę kainos parsiduoda farma 
Ludington, Mich. Labai gera žemė, 
5 budinkai, 10 akrų sadno greiausių 
f įniktų; 12 akrų gero miško ir netoli 
dviejų miestų ir geležinkelių stotis.

5 karvės, arkliai, kiaulės ir daug 
vištų. Taipgi geriausia mašinerija 
ir kiti įrengimai. Taipg fomičial 
yra augštos rųšies.

Parduosiu už pusę kanos arba mai
nysiu ant namo ar bučernės arba ko
kio kito biznio. Jei kas pinigų ne
turi ,tai m<es palauksim. Atsišaukit 
tuoj. 5619 S. Lincoln St.

PARDAVIMUI naujas, dvie
jų augštų namas. Turi būt par
duotas į 10 dienų. Bargenas — 
$4,000.

4635 So. Robey St.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS, 
2 flatų po 5 kambarius; elektra, ga- 
sas, vanos, cementuotas baizmentas. 
Namas randasi Brighton Parke. Sa
vininkas eina į biznį, parduosiu pigiai.

4325 So. Artesian Avė.

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS
2 flatų naujas mūrinis namas su 

visais intaisymais ,garu apšildomas. 
Parsiduoda labai pigai, arba išsmaino 
ant mažo namo ar eni kokio biznio. 
Namas randasi Roseland, III. labai 
gražioj vietoj.

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

mortgečiaus uz
išmokėti mėnesiniais mokės-
Perkame bondsus, notas ir

o

Galite 
čiais. 
kontraktus.

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

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

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 jrengtų są
lygų. Išmokinam į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kaina. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko nc- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialus 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 Tatek, pirmininkė.

MOKINKITeS madų 
PELNINGO AMATO

P-les E. Kazlauskaitės
Lietuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO 
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evelyn Academy of
Gown Designing

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

Chicago, III.




