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Lietuva reikalauja Klaipėdos
Paduos Rusijai ultimatumą

46 žmonės žuvo potvinyje

Lietuva reikalauja Klaipė
dos ir pripažinimo

t ----------------------------------------

Protestuoja prieš Lenkų oku
paciją Lietuvos teritorijos. 
Rusijos-Lenkijos kivirčai. 
Talkininkai rems Franciją.

Paduos Rusijai ultimatumą
Reikalaus greito atsakymo. 

Premierai nori greitai grįšti 
namo.
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GENOA> bal. 26. — Pasira
šiusios po Versailles sutartim 
valstybės gal už dviejų savai
čių laikys susirinkimą, kad ga
vus daugiau žinių apie Franci- 
jos nusistatymą, kurį paviršu
tiniai išdėstė premjeras Poin- 
care savo prakalboje Bar-Le-

LONDONAS, bal. 26. — Iš 
Genoa praneštumą, kad ryto 
talkininkai paduos Rusijos de
legacijai notą, kuri praktiškai 
bus ultimatumu, reikalaujan
čiu aiškaus atsakymo keturiais 
svarbiausiais klausimais:

1. Užmokėjimas Rusijos karo 
skolų, pilnai ar sumažintų su
lig Rusijos išgales mokėti.

Daug miestelių palei Illinois ir Mississippi upes tebėra užlieti vandens. Tūkstančiai žmonių liko be pastogės ir

Nuteisė komuniste 
kalėjimai!

SAN FRANCISCO, bal. 26.— 
Apeliacijos teismas atmetė 
apeliaciją turtingos p-lūs A.

. Whitney iš Oaktend, kuri yra 
nuteista 14 melų kalėjiman už 
peržengimą valstijos krimina- 
linio/";sindikalizino įstatymų.
Apeliacijų teismas jos nuteisi-, 
mą ir paskirtąją bausmę pa
tvirtino. .Ji plaklausiusi komu
nistų partijai ir veikusi I. We 
W.

Reikalauja išduoti
PARYŽIUS, bal. 26. — Tal

kininkų ambasadorių taryba 
šiandie įteikė Vokietijos amba
sadoriui notą, reikalaujančią 
išduoti 15 žmonių, kuriuos kal
tinama dalyvavime puolime 
ant Francijos barakų Peters- 
dorf, Silezijoj,, vas. d. Tada 
mesta kelios rankinės* grana-

d. *

Rusijai.
konferen- 
čičerinui,

2. Užmokėjimas Rusijos 
prieškarinių skolų, suteikiant, 
jei bus reikalas, tūlam laikui 
moratoriumą.

3. Atlyginimas visų svetim
šaliams padarytų nuostolių.

4. Sugrąžinimas konfiskuotų 
nuosavybių.

Dar kiti trįs klausimai bus 
parašyti talkininkų šiandie ir

nuostoliai siekia $20,000,000. Paveikslėlis rodo užlietą Illinois miestelį Naplcs, Scott paviete. 400 žmonių liko čia 
i H! į j| j be pastogės ir jais rūpinasi Raudonasis Kryžius. ; . t ; ■ i 'ri

46 žmonės žuvo dideliame 
potvinyje

Vėl nesutikimai su 
Ulsteriu

Turkai siūlo tarybas

Duc ir kad padarius bendrą 
nutarimą ką daryti su Vokieti
ja, jei ji negaltų užmokėti kon
tribucijos gegužės 31
Lenkijos atsakymas
Lenkijos delegatai 

cijoje pasiuntė notą
kurioje atsakoma į Rusijos no
tą, pareiškiančią, kad Lenkija 
peržengė savo sutartis su Rusi- bus dedama pastangų priversti 
ja. Lenkijos atsakymais pa- rusus greičiausiai galimu laiku 
reiškia, kad Lenkija atvyko į atsakyti,, taip kad konferencija 
čia prisidėti prie taikos ir Ru- galėtų užsibaigti prieš gegužės 
sijos rekonstrukcijos darbo. 110 d., kada Lloyd George ir ki-

Po nota yra pasirašęs Lcn- ti konferncijos vadovai tikisi 
kijos užsienio reikalų ministe- apleisti Genoa, nes juos 
ris Skirmuntas ir ji piktinasi čia grįšti namo jų šalių 
neva Rusijos pasisavinimu tei- bus 
sės kištis į Lenkijos santikius 
su kitomis valstybėmis. Nota 
taipjau užsigina, kad Lenkija 
niekad nebandžiusi kliudyti su
verenams Rusijos teisėms. Ji 
taipjau tikrina, kad Lenkija 
nedarė jokio sprendimo apie 
Rusijos-JVokietijos siutartį bet 
kartu pasilaiko sau teisę pa
reikšti savo nusistatymą tame 
dalyke vėliau.

Lietuvos reikalavimai.
Lietuvos delegacija paprašė 

konferenciją, kad 
sios konferencijon 
(Anglija, Francija 
pripažintų Lietuvą 
kad Klaipėdos uostas ir apskri
tis butų prijungtas prie (Lietu
vos, pasiremiant Versailles su
tarties 39 skirsniu. Lietuvos 
delegacija taipjau protestuoja 

prieš Lenkijos okupaciją Lie
tuvos teritorijos.

Duos progą Rusijai susitaikinti.
Talkininkų ir neutralinės ša

lįs yra nesprendusios duoti Ru
sijai dar vieną progą susitai
kinti ir todėl yra viltis, ikad vė
liausių sovietų reikalavimų pa
gimdytas krizis praeis. Ypač 
Lloyd George gerai supranta 
tuos keblumus, kuriuos rusai 
turi sutikti priimant reikalavi
mą visai panaikinantį naciona
lizavimo doktriną, kuri yra vi
so bolševizmo pagrindu. Rusai 
delei tokio talkininkų reikala
vimo turi taip daryti, kad ir 
atsteigus privatinę nuosavybę 
ir kad kartu išgelbėjus savo 
svarbiausįjį principą. Tai pa
daryti nėra lengva ir kad tuos 
visus keblumus išrišus ims ne
mažai laiko.

pakviesto- 
valsytbės 

ir Italija) 
de jure ir

NEW YORK, b. 25. — P-lė 
Sarah Cokefair, slaugytoja, ir 
A-bert P. Schasike, atletinis di
rektorius, apsivedė aeroplane, 
iškilę 5,000 pėdų į orą. Kiek
viena ceremonija kartu .tapo 
perduota nuo aeroplano bevie
li niu telefonu.

viduriniai reikalai.

Pripažins Rusiją

Vien
36

Fort Worth pasigendama 
žmonių.

veri
sku-

Jeigu Rusija išpildys talkininkų 
reikalavimus.

GENOA, bal. 26. — Nauja 
nota Rusijos delegacijos aiš
kiai pasakys Europos šalių 
sutikimą pripažinti Rusijos so
vietų valdžią ir suteikti Rusi
jai kreditų, su sąlyga, kad Ru
sija išpildys visus Europos rei
kalavimus.

Tas sutikimas pripažinti Ru
siją dar niekad nebuvo aiškiai 
pasakytas.

DAlLLAS, Tex., bal. 26. 1— 
Po didelio potvinio pietinėj 
Texas dalyj pasigendama 46 
žmonių. Jau žinoma yra, kad 
niekurie jų yra žuvę, bet ma
nomą, kad ir visi kiti irgi pri- 
gėge.

Forth Woirlh pasigendattna 
36 žmonių, Breckcnridgc pri
gėrė 3 žmonės, Grand Prairie 
2 pasigendama, Palmer 2 pri
gėrė, Waco 1 prigėrė, Sanora 
1 prigėrė, Belton 1 prigėrė.

Visur j ieškoma lavonų žuvu
siųjų. Vien Forth Worth nuo
stoliai nuo potvinio siekia $1,J 
000,000.

Žemės drebėjimas 
Japonijoje

ir Yokohama labiausiaTokio 
nukentėjo. Keli žmonės žu
vo.

Rusijos nota Lenkijai
Neleis kitoms valstybėms kiš

tis į daromas sutartis.

GENDA, bal. 26. — “Rusijos 
valdžia... pareiškia kategoriš
kai, kad jokiame atsitikime ji 
negali Įleisti, kad Rusijos pa
darytųjų sutarčių legalingu- 
mas priklausytų nuo nepasira
šiusių po sutartim valstybių4’.

Tokiais žodžiais užsibaigia aš
tri Rusijos nota' Lenkijos dele
gacijai ,baranti Lenkiją už pa
sirašymą po talkininkų nota 
Vokietijai, protestuojančią

tį.
Visi skaito, kad tokia Rusi

jos nota yra griežtas ultimatu
mas ne tik Lenkijai, bet ir vi
soms Europos didžiosioms ir 
mažosioms valstybėms, kad jos 
neturi kištis į sutartį, kurią 
padarė Rusija su Vokietija.

Savo paskiausioj notoj talki
ninkų šalįs ir mažoji entente 
pareiškė Vokietijai, kad jis tu
ri teisę panaiknti kiekvieną da
lį Rusi jos-Vokietijos sutarties, 
kuri tik skaitysis peržengimu 
Versailles sutarties. Prieš tokį 
talkininkų elgimąsi Rusija ir 
protestuoja savo notoje Lenki
jai.

TOKIO, bal. 26. — Smarkus 
žemės drebėjimas Tokio apie- 
linkėse įvyko šiandie ryte. 
Daug nuostolių pridaryta na
mams mieste.

Utaminke ant Asomo-Yama 
kalno, 90 m. nuo Tokio, išsi
veržė ugniakalnis. Bot išsi
veržimas ugniakalnio didelių 
nuostolių nepadarė.

Žemės drebėjime žuvo keli 
žmonės, bet tarp žuvusių nėra 
amerikiečių ar europiečių.

Žemės drebėjimas buvo vie
nas iš ilgiausių ir smarkiausių, 
nes tęsėsi 15 minučių.

Labiausia nukentėjo Yokoha
ma ir Tokio, kur sugriauta 
daug namų. Yokohamoj chi- 
niečių distriktas veik visai li
ko sunaikintas.

Telegrafinis ir telefonų susi
siekimas pertrauktais.

BEI.FAST, bal. 26. — Nauji 
nesutikimai iškįlo tarp Airijos 
ir Ulsterio, kurie gali privesti 
prie panaikinimo nesenai pada
rytosios Londone sutarties apie 
musių paliaubą tarp tų dviejų 
šalių. Dublino valdžia paskel
bė, kad ji negali kooperuoti su 
Belfasto valdžia tyrinėjime Ai
rijos geležinkelių.

“Visi čia sutinka, kad nega
lima padaryti jokio progreso 

W j iki jus ncišpildysite svarbiau
siųjų sąlygų; Londono sutar
ties”, sako Cotlins telegrama 
Ūks torio premjerui Craig. “Jie h 
skaito jūsų nusistatylmą lin
kui kalinių nepatenkinančiu ir 
nesutinkančiu su dvasia ir tu
riniu sutarties ir jūsų nesutiki
mas ištirti dalyikus yra visai 
neišmintingas”.
Užmušė airių komanduotoją.

LONDONAS, b. 26. — Airi
jos savyvaldybininkų trečiosios 
Corko brigados veik, koman- 
duotojas M. S. O’Neill liko nu
šautas ties Bandon, kada jis 
su Ųtais oficieriais ėjo pas 
tūlą ukiųinką. Jį nušauta be 
jokio persergėjimo. Narys ūki
ninko šeimynos areštuotas.

Nesusitaiko.
DUBLINAS, bal. 26. —Šian

die vėl buvo laikomas savyvai- 
dybininkų ir respublikonų va
dovų sirsiriniknias, tilkshi su
sitaikinti. Sušilt nlkime 
vavo ir trįs darbininkų 
vai. Suirinkinias prie 
nepriėjo ir užsidarė ik 
tos.

Atmeta talkininkų sąlygas, bet 
siūlo konferenciją.

KNSTANTINGIPOLIS,
26. —Turkijos nacionalistų at
sakymas į talkininkų taikos 
notą tapo perduotas talkinin
kų komisionicriams.

Atsakymas padarė ^nalonaus 
įspūdžio, kadangi turkai neda
ro jokių išsfisukinėjimų, liet 
aiškiai pasako ko jie nčri.

Jie atmeta niclkurias talki
ninkų sąlygas ir stato nieku- 
rius reikalavimus, bet jie neuž
daro durų tolimesnėms dery
boms. Jie patįs išreiškia pa
geidavimą, kad butų sušaukta 
konferencija, kur galima butų 
plačiau apsvarstyti visas taikos 
sąlygas.

Turkai turį paskirę jau ir 
delegaciją, kuriąja vadovaus 
pats Mustaplia Komai Paša.

Suėmė penkis rusus

bal.

GENOA, bal. 26. —Penki ru
sai, jų tarpe ir buvusis Kerens
kio sekretorius Boris Savinkov, 
tapo areštuoti Italijos policijos. 
Savinkov atvyko į Genoa po ki
ta pavarde ir su falsifikuotu 
pasportu. PoMcija pas jį ir 
jo draugus rado pienus to 
viešbučio, kuriame yra apsi
stojusi Rusijos delegacija eko
nominėj konferencijoj.

RYGA, bal. 26. — Iš

20 žmonių žuvo gaisre
MALAGA, Ispanijoj, bal. 26. 

—'Kiek žinoma, mažiausia 29 
žmonių žuvo ir liko sužeista 
vis dar tebesiaučiančiame gais
re valdžios triobėsiuose. Gais
ras siaučia nuo utarninko ryto. 
Prisibijoma, kad ugnis gali pa
siekti muitinę, kur daug amu
nicijos yra sukrauta.

Vokietijos-Suomijos
< sutartis

BERLINAS, b. 26. — Vokie
tija padarė laikinę sutartį su 
Suomiją, apimančią būtiniau
sius ekonominius (klausimus 
tarp tų dviejų šalių. Sutartis 
parodo,, kad abi puses t no j aus 
pradės tarybas apie . platesnę 
ekonominę sutartį.^

DURANGO, GoJo., b. 25. — 
Durango Deniocrat redaktorius 
Rod S. Day vakar gatvėje su
sibarė su Durango Herald re
daktorių William L. Wood ir 
ant vietos jį nušovė. Barniai 
pas juos ėjo jau nuo kelių me
nesių apie prohibiciją.

daly- 
vado- 
nieko 
suba-

Mask
vos pranešama, kad vakar pa
daryta operaciją Leninui iš
imta kulką, kuri jį kankino per 
tris metus. Leninas jaučiasi 
gerai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, bal. 26 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4-42 
Austrijos 100 kronų ............... 1%c
Belgijos 100 frankų ........... $8.50
Danijos 100 frankų ........... $21.25
Finų 100 markių ................... $1.86
Francijos 100 lirų ............... $9.24
Italijos 100 lirų ................... $5.38
Lietuvos 100 auksinų ............... 35c
Lenkų ISO markių ............... 2%c
Norvegų 100 kronų .......  $19.00
Olandų 100 guldenų ........... $38.00
Švedų 100 guldenų .......... j» $26.00
šveicarų 100 markių ....... $19.45
Vokietijos 100 markių 35c

Tariasi su Vengrija?
LONDONAS, b. 26. —Genoa 

žinia sako: “Neoficialiniai pa
tirta, kad Rusijos atstovai ve
da derybas apie slaptą sutartį 
su Vengijja, siekiančią prie 
bendro veikimo prieš Rumuni
ją ir prieš mažąją entente.

tos, kurios užmušė 2 franeuzų 
kareivius ir 25 sužeidė. Puo
likai paskui pabėgo Vokietijon. 
Išduoti juos rci 
ternacionalinei kontrolės 
misijai Silezijoj.

»ego vokictij 
ikalaujamaf in- 
1—1 ko-

TOKIO, b. 25. — Niekurie 
japonų 'laikraščiai tvirtina, 
kad Čitos valdžia susivienijo 
su sovietų Rusija, tikslu koojie- 
ruoti prieš baltgvardiečių Vla
divostoko spėkas ir kad išvijus 
Japonijos kareivius iš Siberi
jos.

LOS ANGELES, b. 25. — Vi
sas teismas laukia greito užsi- 
baigimo vieno žmogaus, kalti
namo padegime, bylos, nes nie
kas negali nė ištarti nė para
šyti jo vardo. Jo vardas yra 
Lieuiessueusszesszes Uurruiz- 
zisstizii. Jis yra siamietis.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai, per kuriuos 
jau tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžisftne 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO ŠEŠIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems • amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją 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 j vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI 

Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St., Roosevelt 8500

Bridgeporto Skyrius
3210 So. Halsted St., Boulevard 9663

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

Brighton Park Skyrius
, 4138 Archer Avė., Lafayette 7674

West Pullmano Skyrius
523 West 120th St., Pullman 0169

Roselando Skyrius
233 East 115th St

i

Pullman 0659

a ' ’■ 1,4 '-j ' i'1 V •«' V, f’• '' r ’f *
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NAUJIENOS, Chicago, UI Ketvergas, Bal. 27 d., 1922

Detroito Žinios
šmugeliavo svetimšaliais.

Syracuse. — Harry Gordon 
laikė valgomų daiktų krautuvę 
prie Jamersono linijos tarp 
Amerikos ir Kanados ir vedė 
šmugelį ateiviais į Ameriką. Jo 
krautuvės užpakalis stovi Ka
nadoj, o pryšakys Jung. Valsti
jose ir jis per ją pervedęs lai
mingai šimtus ateivių. Teisėjas 
nubaudė jį $125 baudos ir viena 
diena kalėjimo.

9970 
nak-

Vyčių balius.
Balandžio 22 dieną mokyk

los rūsy prie Cardbni avė. bu
vo vyčių balius. Tikietuose 
buvo įdėta, kad bus ir dainos, 
bet dainų nebuvo, nors choro 
narių buvo atėjusių. Susirin- 
kusis jaunimas taip tik sau pa
sišoko,

PRAKALBOSl PRAKALBOS!* ♦ Nuo Laikų Maižiešiaus iki Laikų Kun. Garmaus

Toje Temoje Kalbės
P1US DUBICKASPeršovė lietuvį.*

^Juozas Dargis, gyvenąs 
Dyer avė. Hamtranieke, 
čia parėjęs iš darbo, rado už
pakalines savo namų duris at
daras. Tas jam atrodė nepa
prasta ir jis įėjo į vidų pova- 
liai. Įėjęs jis rado kambary 
vyrą, kuris begrieždamas po 

kampus ’ko tai jieškojo. Ne
pažįstamasis, pamatęs jį, palie
pė jam kelti rankas aukštyn.

rankas

Mūrininkai susitaikė.

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. Nedčlioms nuo 9 iki 12 r.

Prašė teisėjo nubausti.
Metai laiko atgal pas teisėją 

stovėjo vodevilio dainininkas 
Luther Minock. Teisėjas, maty
damas jauną, gražiai apsitaisiusi 
vaikiną, paklausė jo kaltės ir su
žinojo, kad jis yra dainininkas. 
Teisėjas liepė jam padainuoti. 
Teismo durys užsidarė ir prasi
kaltėlius užtraukė: “Beautiful 
Isle of Somewhere”. Teisėjas 
su atsidėjimu paklausęs jo dai
nos, dovanojo jam kaltę.

Dabar vėl jam teko pas teisė
ją atsidurti dėl tokio paties pra
sižengimo. Vienas esančių teis
me priminė teisėjui apie atsiti
kimą pernai metais ir teisėjas 
paklausė jo, gal jis vėl palinks
mins teismo rumus.

“Aš norėčiau, ponas teisėjau, 
bet negaliu”, atsakė prasikaltė
lis. — “Mano balsas sugedo nuo 
svaigalų ir aš norėčiau, kad ta- 
mistos išsiųstumet mane kur, 
gal balsą pataisysiu”.

Teisėjas išpildė jo prašymą ir 
pasiuntė jį į pataisos namus 30 
dienų.

Daugis vietoj kelti 
griebė nepažįstamų 
Jiems besiimant tas paleido šū
vį, kuris pervėrė J. Dargį per 
vidurius ir kulipka kiaurai iš
lindus įstrigo driibužiuose. 
Vagis pabėgo. Dargis randas 
Samaritonų ligoninėj mirtinai 
sužeistas. Jis yra apie 38 metų 
amžiaus.

Mūrininkų streikas čia tęsė
si nuo bal. 1 dieno iki 22 d. 
Jię sutiko priiimti numušimą 
7V2 cento į valandą. Pinniaus 
gaudavo $1.15 į valandą, o da
bar, $1.07^2. Dailydžių unija 
sutiko ant 85 centų valandai. 
Dabar laukiama, kad Detroite 
namų statymo darbas eis visu 
smarkumu.

Ketverge, Balandžio 27 -d., 1922 m. 
7:30 vai. vakare.

MILDOS SVETAINĖJE, 
3138 So. Halsted Str.

Šitos prakalbos bus vienos iš svarbiausių nes bus duodamas atsakymas kun. Garmui ant jo begėdiškų 
šmeižti! Lietuvos progresyvės visuomenės ir biy, aiškiais faktais priparodoma, kad tikrieji Lietuvos priešai 
yra ne bedieviai kaip kad kun. Garmus, kad sako, bet tie kurie Kristaus vardu “šmugeli” varo ir Lietuvos 
liaudį nori laikyti tamsybėj ir priespaudoje.

Nepraleiskite nei vienas šitų prakalbų, nes šitose prakalbose dažinosite kas yra Lietuvos priešai, o kas 
yra draugai. Prie įžangos tikieto į šitas prakalbas bus duodama dykai knygų vertės 50 centų.

įžanga tik 15 centų, padengimui lėšų. Kviečiami visi gausiai atsilankyti.
1 Kp. L. L. F. KOMITETAS.

Antras
Jonesi

spešelininkas Charles 
parvažiuoja į Detroitą.

Charles Jonesi yra kaltina
mas miiesto išviliojime pinigų 
iš lengvatikių žmonių. Jonesi 
buvo “ 
drauge 
ciscoje 
krutu 
bet dėl 
valandos laiko savo 
atsiėmė. Dabar jis yra Detroito 
detektyvo Ch. L. Lamberto 
globoje. ' L

Jonesi buvo prapuolęs iš 
Detroito pirjna negu miesto 
viršininkai susigriebė areštuoti 
Sinkulos ofisą. Nuo to laiko 
nieko apie jį negirdėta. Dabar 
jis atvyko į Detroitą bal. 
dieną. — J. Dagis.

f Jonesi jau Detroite.
“Spešel n i ūkas” Chai dės 

nesi iš Califo unijos tapo parga
bentas į Detroitą. Jis baltina
ma apgavingam ir neteisingam 
rinkime pinigų iš žmonių. 
Šimtai detroiliečiu stovi apsto
ję skundavedžio kantorą; jie 
šiokiu ar.tokiu bildu tapo ap
gauti Sinkulos brokerių kom
panijos, ‘kurios vyriausia galva 
buvo Jonesi. Yra sakoma, 
kad Jonesi pats vienas tąx fir
mą atstovavo.

Detektyvas Chas. Lambert 
su Jonesi parsivežė ir Leo Sau- 
ermaną, kuris yra jungiamas 
prie Peariso užmušimo,'

Teisėjas Jeffrics Jonesi’ui 
kaucijos paskyrė $10,000, ku
rią jis parūpino ir iki teisino 
yra dabar liuesas.

Jo-

Margutis 70 metų.
Velykų margutis turi 70 me

tų. Jis priklauso p-niai Lafa- 
yettc Talkinglon. Jos tėvas ne
turėdamas dažų, nudažė jį 
svogūnų Inkštais ir visus raš
tus išrašė peilio galu, šeimyna 
žada laikyti jį iki jis turės 100 
metų, i— J. Dagis.

Dr. C. M. NIELSEN
Gydytojas odos ir urinariskų ligų

2827 W. Madison St.
Ofiso vaK: 1 iki 3, 7 iki 9.

Tel. Nevada 3177 -
Rezid. Tel. Albany 8610

St. Seimo Nariai
KAP. LADAS NATKEVIČIUS 

MOK. BALYS ŽYGELIS
Kalbės šiandien, bąl. 27 d., 
18-ta ir Union kolonijoje

. Pradžia 7 vai. vak.

Halsted Street Institutional Church 
1935 So. Halsted St.

Visi, kas tik gyvas į šias prakalbas.

Išgirsite ko negirdėjote nei nesitikėjo-

te. . Kviečia Komitetas.

nepraleiskite šios Dideles Progos
brokerių kompanijoj” 
su Sinkula, San Fran- 
jis buvo pasidavęs ban- 
bankrutij'imų teisme, 

nežinomų priežasčių už 
prašymą

Deportavimas.
Nikolai Mansevich, gyvenąs 

11569 Nage! avė., Hamtramck, 
bus deportuotas balandžio 30 
dieną. Jis yra kaltinamas dėl 
priimi liejinio ir laikymo bolše- 
vistines literatūros.

Išgirskite JONO J. ROMANO
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šiais 
dau- 
jam

Eilių 'eiles 
per kelias 

Kaikurie matyt labai

Minios laukia darbo pas Fordo 
ofisą.

Fordui paskelbus, kad 
metais jis žada padirbti 
giau automobilių ir kad
reikėsią daugiau darbininkų 
nuo 5,000 iki 10,00Q, iš visur 
privažiavo daugybės žmonių. 
Fordo darbininkų ėmimo ofi
sas dabar dieną ir naktį yra 
apgultas žmonių, 
nustoję šalygatvį 
varsnas.
suvargę nuo nedarbo. Daugu
mas atkeliavusių negali gauti 
darbo tą pačią dieną, todėl na
kvoja gatvėje ties darbo ofisu. 
Yra ir tokių, kurie prastovi ten 
po 4—5 dienas ir naktis nepa
reidami namon. #

Per gegužės mėnesį Fordas 
žada padirbti 120,009 automo
bilių, pareina vienas automo
bilius per 6 ir pusę sekundos, 
dirbant 27 dienas trimi 
mainomis po 8 valandas 

Visos dirbtuvės taisosi 
didelio biznio. Gabenama 
jausies mados mašinerija 
daugelis jau sutaisyta.

per-

prie 
naų- 

-ir

=

JOHN KUCHINSKAS 
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

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

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS '
Ofisas vidurmdestyj.

ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Šalie St.........-

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn SL 
Randolph 8899

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

Seeley 8676

v. w. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAI

Lietuvis Advokatas 
Kainbaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashlaigl Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS 

Vai,: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1811 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

Į LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

fXWH!TBSTAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Momeric(34,000 tonų) Geg. 6, Birž. 10 
Olympic (46,000 tonų) Birž. 3, Geg. 4.3 
Majestlc (56,000 t.) Geg. 20, Birž. 17

Tuoj pribuvus į Southamptoną, ke
leiviai yra perkeliami ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir LJe- 
pojų su užtikmimu smagų pervežimų 
ir teisingą bagažo pervežimą. ,

^REDSTARL1N¥
Tiesus patarnavimas į Liepoją.
Dideli, smagus garlaiviai. Regu- 

liaris plaukiojimas

> American Line
į Hamburgą

Manchuria Bal. 26, Geg. 31, Liep. 5 
St. Paul Geg. 3, Birž. 7, Liepos 12 
Minnekahda(3 klesa)Geg. 24, Birž. 28 
Mongolia ........... Birž. 21; Liepos 26

(Tik 3-čia klesa)
Parankus keleiviams parvežimas ir 

jų bagažo prie laivų, plaukiančių į 
Danzigą ir Liepojų.

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagabių musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Klauskit 
musų apie musų žemas kainas, ap- 
sejimui keleivių pervežimui.

Kreipkitės pide:
PASS’ENGER DEPARTAMENT

Arba prie, vietinių agentų
F. C. Brown, Western Passenger Mgr.
14 No. Dearborn St., Chicago, 111.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iš retai!
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

Bethoveno 
Konservatorijos 

Mokytojų
V" ............-.................................. -■■■■

BRIDGEPORTE

Švento Jurgio parapijinėj svotai

net Iretvergo vakare, balandžio

27 dieną, 7:30 vai.

1 Gerb. Jonas J. Romanas, 
Lietuvių Prekybos Bend

roves Prezidentas.

WEST SIDEJ

Bažnytinėj svetainėje, pėtnyčios

vakare, balandžio 28 dieną, 7:38

nniuuiniiniiuiinnnniTTiniinniuimiunnniuiĵ iMi^n.!iinūminni)r.miūntn;tnuniniinjuur>5ga

Ponas JONAS J. RAMONAS išaiškins tikrą Prekybos
ir Pramonės padėtį Lietuvoj

Įžanga į svetainę veltui

Visus širdingai kviečia,

Kolektų nebus

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE

**■

' JOSEPH C. SOBOL
Lietuvys Advokatas 
154 W. Randolph St.

Room 479
Tel. Main 2593 

Vak. 1645 Wabansia Avė.
Tel. Haymarket 3869 

-------------------------- ------------------------------ /

f- ....................—
Teisingas Patarnavimas

Siuntimas Pinigų 
Laivakortės 
Real Estate 
Morgičiai
EUROPEAN-AMERI

CAN BUREAU
S. L. FA BI ONA S CO. VEDĖJAI 
809 W. 35th St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 0G11 
(Baltas Namas) k

JURGIS HRYNKEVIČIUS 
KRIAUČIUS

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

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

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

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

Tel. Blvd. 9336

Penktadieny j Balandžio 28 d.,
AMERICAN BOHEMIAN SVETAINĖJ

1440 West 18th St.

Programą išpildys vien tik mokytojai.
wwwy——1 11 ■!■■■——   —
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Į korė noencijos
J

Del važiavimo per Latvi 
j? Lietuvon.

Velykos kad

PITTSBURGH, PA.

Vakaras.

Balandžio 23 d. Progresistės 
ir A.L.D.A.L. surengė vakarą 
pasta tydamos scenoje keturių 
atidengimų dramą “Akloji 
Meilė“. Vaidino Wilmerdingo 
vaidylos Teatrališkos kuopos.

“Akloji Meilė“ yra vienas 
geresniųjų kurinių ir jis tapo 
suvaidintas gana gerai, išski
riant kelis trukumus, kurie bu 
vo ne tiek dėl vaidintojų kal
tes, kiek dėl scenorijos menku
mo šitam kūriniui.

Šitas kūrinys yra pavadin
tas “Akloji meilė“ dėlto, kad 
Jonas įsimyli į neregę mergai
tę, o Antanas su Ona prieina

Latvių Respublikos konsulas 
New Yorke, gavęs pasiskundi
mą iš K. W. Kempf laivų koim- 
panijos Ch krago j e, busią lietu
viai biją važiuoti per Latviją į 
Lietuvą ded daromų keleiviams 
kliūčių Latvijos muitinėse, pri
siuntė “'Naujienų“ Redakcijai 
paaiškinimą, kurį čia įdedame 
musų skaitytojų žiniai.
Latvių Konsulo Paaiškinimas.

Bal. 21 d., 1922 m. 
“Naujienų“ Redakcijai 

Chicago, III.
Gerbiamieji: — P-nas K. W. 

Kempf, vyriausias vakaruose 
agentas Baltijos-Amerikos Li
nijai, pranešė musų Konsula
tui, kad lietuviai biją važiuoti 
į Lietuvą Įier Liepojų, Latvijo-

š 1 i b u r i s.

Rytas giedras. Blizgantis 
saulės spindulių tvanas užliejo 
žemę. Ką tik žaliuosius lape
lius išskleidę medeliai maudėsi 
saulės spindulių tvane. Sodai 
apsipylę žiedais, tik baltuoja,

—Tai gal jus negeri, 
mamė nemyli?

—Mes geri, — atsakė. —
Vienas tik Jonas vagis.

—Ką jis pavogė?
—Mainė turėjo du centu ir 

jis pavogė.
—Ar Trapimas neduoda ma

inei pinigų?
—Nežinau, — atsakė. — Jis 

mamei vis į ausį pasakoja ii
kati varške. Vėjas gieda links- pasakoja. Sykį mamė nuėjo į

eina

me gyvenime; Antanui mažai 
težiūrint namų, jų šeimyninis 
gyvenimas taip išįra, kad ant 
galo juodu riša tik. jų vientur
tė dukrelė. Jiems besiren
giant apvaikščioti dukters gi
mimo dieną, jiems tenka išva
žiuoti iš namų, jų mergaitė tuo 
taipu numiršta ir jiedu lieka 
be jokio tikslo, kuris juodu riš
tų vieną prie kito.

Per visą šitą veikalą
kaip du siūlai — Jono meilė 
prie Antano neregės sesers ir 
/Intano nesutikimai su savo 
moteria. šitas veikalas gyvai 
vaizduoja šeimynos gyvenimą.

Pertraukose maža mergaitė 
grojo smuiku pritariant pianu.

Publikos buvo visai mažai, 
o užsilaikymas jos tiesiog ne
pakenčiamas. Molinos vienos 
atsinešė, kitos atsivedė savo 
vaikučius ir tie tokį jomarką 
kėlė, kad sunku buvo ir vaidi
nimas girdėti. Gi butų daug 
geriaus ir motinoms ir jų vai
kučiams, jei jos eidamos į 
tokį vakarą paliktųjų juos na
mie.

Pertraukoje vienas vaidyla 
sudainavo, pradėjęs rusiškai: 
Trocky, Trocky, Trocky, už
baigė lietuviškai “Buožių vald
žia grius, grius.“ Jam rodės, 
kad jis didelį ir garbingą dar
bą padarė pagarbindamas Le
niną su Trockiu, bet klausan
čiam jo išėjo’nei šis, nei tas.

—Reporteris.

mybės giesmę. Visa gamta 
svaigsta laimėje.

Aš ir žmona važiuojame į 
svečius. Man prisimint toli
mosios kudykystės dainelės žo
džiai. Aš imi tyloms juos 
nas sau minėjau: 

I /
“Velykų rytą, ’ 

. Lelija pražydo.
Kad Viešpats jojo, 
Linksmai giedojo.
Skynė šakelę,
Metj ant kelio.”

Atsimenu, kad mažas
mas kaž kur tą dainelę girdė-1 
jau. Ir ji dabar užskriejo man 
į galvą su visais kudykystės 
vaizdais ir įspūdžiais.

Išlipę iš karo ėjome į> pakal
nę ir dš čia buvo matyt Anta
nų namas, pas kuriuos
ėjome velykoti. Kieme pama
tėme kiodina mažytė merga i-

vie-

buda-

COLLINSVILLE, IND.

Vaidinys “Bolševikai Lietu
voje*4.

Balandžio 22 d. Progresyvių 
Moterų Draugija čia statė sce
noje kurinį “Bolševikai Lietu
voje.“ Kūrinys yra labai silp
nas, visai nca ta tinka istorinei 
tikrybei ir dodel jo pastatymas 
jokios naudos neatnešė. Aš at
vykau iš Lietuvos tik keturios 
savaitės ta/m atgal, kur pergy
venau visas karo baisenybes ir 
bolševikų užpuolimą Lietuvos.

Iš vaidinimo negalima patir
ti nieko dauginus, kaip tik ku
nigą, kuris draudė žmones nuo 
bolševikų, ir raudongvardie- 
čius, kurie ne tik nieko neė- 
mę nuo žmonių, bet dar jiems 
davę. Tas visai neatatinka tei
sybei. Kada Bolševikai užė
mė Varėną Vilniaus guberni
joj, tai jie ėjo per gyventojus 
ir kur tik ką rado, kad ir pas
kutinį duonos kąsnį, ar kokią 
drapaną* paėmė.

Žmonės buvo labai
ginti rusų karo su vokiečiais; 
sugrįžę į savo namus ir radę 
juos sudegintus, pasistatė šio
kias tokias bakūžėles. Bolše
vikai atėję griovė tas pačias 
bakūžėles, rovė daržoves, kasė 
bulves ir susikūrę ugnį gamino 
sau valgį. Pamatę jų “geni
mą“ žmonės nei iš tolo jų ne
norėjo, vis tiek, ar kunigai gą- 
zdino jais, ar ne ir mes visi la
bai nusidžiaugėm, kaip jie išė
jo iš Lietuvos. Jei dar ilgiau 
jie butų joje pabuvę, tai ir 
IJetuvoj butų buvęs toksai
badas koks dabar yra Rusijoj, pondencijų apie žemyninius da- 

—Varnienė, lykus spausdinti.

suvar-

išlei- 
lietu-

ma nuo viršininkų Latvijos 
muitinėse.

Nors tas tiesa, kad buvo 
daug atsilikimų, kur buvo kon
fiskuota pinigai ir vertenybes, 
bet dažniausia tas atsitikdavo 
dėlto, ikad jūsų tautiečiai nieko 
nepareikšdavo apie savo verte- 
nybes ir k. d., nepasirūpino iš
pildyti muitinių patvarkymus. 
Daugelis šitų keliautojų nesi
sukę turį (kokias- vertenybes, 
bijodami kad jiems pasisakius 
nebūtų jos konfiskuojama. 
Bet paj ieškojimą i tokių konfis
kuotų daiktų buvo perduoda
mi Užsienio Raštinei, kuri su 
atsidėjimu juos peržiurėjo ir 
manta dažniausia buvo 
narna kam ji priklausė.

Toliausi, mano valdžia 
do nutarimą grąžinti
viams visas prekes 'konfiskuo
tas po tam tikros datos, jei pi
nigai, ar vertenybes vis dar 
tebebuvo Finansų Ministerijos 
kredito skyriuje.

Prie dabartinio patvarkymo 
svetimų pinigų įvežimas nėra 
draudžiama, išskiriant rusų 
popierinius pinigus ir visokių 
prekių pervežimas leidžiama 
visiškai be jokio muito mokė
jimo ir todėl jos nėra konfis
kuojamos.

Musų muitinių valdžioms 
Latvijoje tapo įsakyta susi
laikyti nuo darymo kliūčių jū
sų šaliečiams įvažiuojantiems 
į Latviją ir todėl aš galiu už
tikrinti tamstas, kad jie ras at
sižvelgimo iš musų muitinių ir 
kitų viršininkų pusės. Kaip ži
note, Latvija ir Lietuva yra 
padariusios (kelias sutartis, už
tikrinančias jų viena kitos pi
liečiams neliečiamybę ir teises 
kaipo ir santykius tarp šitų 
dviejų šalių ir šitas, žinoma, 
yra vienintelis tinkamas ir 
galimas santykis kiekvienai 
šitų dviejų taip ankštai gimi
ningų tautų priimti ir laikytis.

P-nas Kempf mini savo laiš
ke apie vięną atsitikimą, bū
tent, apie vieną jūsų korespon
dentų, taigi šitame dalyke mes 
norėtume paklausti, ką jis pa
dare su savo jiešku. Jei jis ne
sikreipė su tuo dalyku į atatin
kamas valdžias Rygoje, tai aš 
patarčiau jam tą padaryti, ir 
jei butų kokios sunkenybės ta
me, tai aš mielu noru apsiimu 
pagelbėti, jei butų reikalo, taip 
pat ir visuose kituose tolygiuo
se atsitikimuose. Jei tams
toms žinomi tokie atsitikimai, 
kur tokie konfiskavimai ir tt. 
atsitiko, patarkite j ieškotojams 
kreiptis į valdžias Rygoje, aš 
esu tikras, kad tie dalykai bus 
su atsidėjimu peržiūrėti.

Užtikrindamas tamstas, kad 
aš noriu padėti įsteigti geriau
sius santykius tarp musų kas 
savo šalių ir taipgi užtikrinda
mas tamstas, kad aš turiu no
rą pagelbėti tų santykių įstei
gime, lieku

• Su tikra pagarba, 
(parašas) Arthur B. Lule. 
[Latvių Respublikos konsulas.

Redakcijos Atsakymai.
M. Kostu mer i ui, Chgo. — 

Laikraščiai negali tokių kores-

L'?*. A>...’

skiepą ir Trapimas paskui.
—Ar ilgai jie buvo skiepe?
.—Neilgai. Biskį pabuvo. Aš 

nesulaukiau ir nuėjau žiūrėti. 
Sėdi ant kanapos. Trapimas 
apsikabinęs mamę. Aš braukiu 
šitaip su pirštu per pirštą ii 
sakau: — sarmata jums. Ma
mė susijuokė ir pabėgo nuo 
Trapimo.

—Ar Trapimas moka šnekė
ti lietuviškai?

—Jis šneka taip, kaip dabar 
aš.

mes

—Jau ten pas juos kas yra, 
— tarė žmona.

—Matyt, ■— aš pridėjau. —• 
Kas gi , bu t per Velykos 
svečių.

Tą mažytę pamatęs 'aš 
nušokau į savo vaikystę ir 
siminiau kitas eiles ir 
jau deklamuoju balsiai:

Kinu velykaut,

be

vėl 
at- 

šitas

Kad 'kiaušinių negausiu, 
Ožio balsu bliausiiu.

Ta mažytė prasidarė duris ir 
įėjo pirma mus į įgrinčią. Že
mai nieko nėra. Plonas mo
teries balsas sušneko iš viršaus 
ir mano žmona užlipo augštyn. 
Gi aš ir mergaitė susėdome 
žemali. '•*’*

—Mes buvome šeši, —
prašneko. — Du mirė, o dabar 
mes keturi likome.

—Kiek tu turi metų?
—Penkis, — atsakė. — Musų 

mažoji sesytė serga. Nevalgo. 
Gal mirs.

—Kur jus

ji

gy vcnate?
barnėje, — atsa-

Man tokia 
girdėta.

■—Ar su automobiliu čia 
važiavote? i

‘—Ne, •— atsakė. — Aš hunu 
pas Gaigalienę. Visi kiti vaikai 
murzini, o aš viena nusiprau
susi. Aš turiu namie gražią 
baltą šlebutę.

—Ką veikia Gaigalas?
—Jis vakar išėjo į bažnyčią 

ir dabar nėra.
—Ką jis veikia bažnyčioje?
—Geria, — atsakė. — Jis 

vis iš bažnyčios pareina girtas 
ir barasi ant visų.

—O Gaigaliene, ar geria?
—Geria, — atsakė. — O ko

kia ta boba bjauri! Susivėlusi, 
purvina, taukuota.

—O tavo tėtė, ar girtas?
• —Ne.
nėra. Jis pasigėręs važiavo mo- 
risaiklu ir užsimušė. Dabar 
mano mamė našlė.

—Ar tavo mamė vis ir bus 
našlė?

—Ne,
Trapimas.
mainės ir glaudžiasi prie jos.

—Tai tavo mamė myli Tra- 
pimą ?

— Ji paika, — atsakė mer
gaitė. — Ji sako, kad Trapimas 
bus musų naujas tėtė.

—Tu nemyli Trapimo?
—Ne, — papurtė galvą. .— 

—Jis man visai, visai nepatin
ka.

—Ale tavo mamė myli Tra- 
pimą ? | \

—Jis mamei nupirko kepurę 
ir pirštines.

—O jus, ar myli mamė?
—Nelabai, — atsakė. — Mes 

visi purvini ir nevalgę.

vieta buvo ne-

at-

atsakė. — Jo jau

— atsakė. — Ateina
Jis atsisėda šalę

Kuomet susirinko visi, mes 
išėjome ant terasos. > Mergaitės 
plaukučius ir veidukų glostė 
saulutė. Antanienė jai buvo da
vusi saldaininę pypkę, mergai
tė ją laikė lupukėse ir čiulpė. 
Aš papasakojau savo įspūdžius 
ir ji iš naujo pasakojo apie 
save ir namiškius.

—Važiuokime pas mus, — 
tariau jai. — Aš busiu tavo tė
tė, o šita tetulė bus tavo mami>. 
Mes tave labai mylėsime. Aš 
nupirksiu saldainių, o tetulė 
prisius tau gražių šlcbučių.

Mergaitės akutės sužibėjo. Ji 
pažiurėjo į mane ir į tetukę ir 
tarė:

—Aš važiuosiu. Tik aš neno
riu palikti pas Gaigalienę savo 
šlebutę.

—Negali palikti -— aš pridė
jau. — Gaigalienė apvilks savo 
mergaitę. y

—O ta sušliurelė! — pasakė 
mergaite. — Pamačiusi pirmą 
sykį mano šlebutę, griebė pa- 
čiupinėt ir liko taukuotų pirštų 
žymės ant šlebutės.

—Tai tu būni pas Gaigalie
nę?

—Taip —atsakė. — Mamė 
netur ką duot pavalgyti. Aš da
boju Gaigalienės Lilę. Matytu
mėt, ta mergaitė tokia nedora; 
žliumbia ir žliumbia.

—Tau pas mus bus daug ge
riau.

Tą girdint ją apėmė džiaugs
mas. Ji pašoko nuo kėdės ir 
nubėgo atsinešt savo šlebutę.

—Kur jus ją dėsit? pastebė
jo Antanienė. — Juk ji ateis ir 
nesiliks.

—Stebėtina išmintis tos mer
gaitės, — tarė žmona. — Su 
kokiu įspūdžiu ji pasakoja apie 
mamę su Trapimu skiepe. Ji 
matyt supranta, ar nujaučia, 
kad kas nors negera.

—Aš nusigandau čia, ją pa
mačius, — tarė Antanienė. 
Maniau, kas primetė čia ją 
mums.

Mes luakėme jos sugrįžtant 
su šlebute. Kaip ten atsitiko, 
kad ji taip ir neatėjo. Galbūt 
jos Gaigalienė neišleido. Iš ma
žiausio naujo apsireiškimo ji 
tveria didelį, vaizdą. Ir tokią 
turint namuose begalo linksma.

Trečioj klesoj 
uždaryti kamba- 
2, 4 ir 6 ypatų, 
platesnių infor-

•gris 
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MRS. A. MICHNIEW1CH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Telefonas Yards 1119-J

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.

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
Telefonai: -(

Į Nakt. Drexel 950
’ Boulevard 4136

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

muoamjn

lUdX3-

NORTH 
GERMAN

LLOYD
I LIETUVĄ

Kambariuose arba trečia 
klesa

New York-Bremen
S.S. YORCK Geg. 10 
S.S'. SEYDLITZ Geg. 24 
S.S. HANNOVER Birž. 7 
ir kas antrą seredą. Puiki 
kelionė, 
puikus 
riai dėl

Del ei 
macijų kreipkitės prie

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

ANCHOR- DONALDSON

Z"""".................................A............ ......................... —

Dr. A. R. Blumenllial
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė,
Kampas 47th St

Pinigus į Lietuvą
mes pristatom greitai ir pigiai j visas dalis Lietuvos per musų ko
respondentą, didžiausį banką Lietuvoje.

Norėdami siųsti pinigus j Lietuvą išpildykite žemiaus padėtą 
blanką ir prisiųskite mums su jūsų bankos čekiu, arba money order 
ir mes atliksime visą darbą.

KIMBARK STATE BANK 
10758 Michigan Avė., Chicago, III.

(Priims pinigus Lietuvoje) I

Pilnas Vardas
Rėdyba .... .....
Paštas ...........

Valsčius ..
.... Kaimas

(Siuntėjo Adresas)
Pjlnas Vardas
Adresaž\.......
Miestas ..........
$.......................

Valstija
Auksinais

Pranešimas
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Keistučio Skolinimo ir Budavojimo 
Draugija num. 1.

Akcijos kainuoja 12^c., 25c., 50c. ir $100.

Ofisas atdaras kasdien
©40 W. 33 St

AR REIKIA JUMS NAUJO STOGO?
■ Jei stogas kiauras, vanduo bėga, arba nori naują stogą uždėti, 

motykite mus. Mes padarome už speciales kainas visokios rūšies sto
gų dengimą, pavizdžiui: žalios ar raudonos dengimui skalos po $1.25 
ir $2.35 rolis. Specialė kaina daugiau imant.

“Visokis Lumberis”

Morgan Park Lumber Co.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

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

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal- 
tikos kraštus per Hamburgą.
CARONIA ...................... Geg. 13
SAXONIA j........................... Geg. 25

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

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
CAMERONIA .................... Geg. 6
CARMENIA ......................  Geg. 17

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va
žiu ja j Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
AŲUITANIA .... Geg. 2, Geg. 23 
MAURETĄNIA Geg. 16, Birž. 6 
BERENGARIA Geg. 30, Birž. 20

Per Angliją ar Hamburgą j Dan
zigą $106.50 į Liepojų $107. Tak- 

bsų $5.00.

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

Tel. Boulevard 6437

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS 

LINIJA

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kert? 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

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

Liepojų

S. S. STOCKHOLM
Gecr. 27, Liepos 6 ir Rugp. 19.

S. S. Drottningholm June 10, July 
ir Rugsėjo 9.

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki 

DANZIGO ir PILIAVOS $106.50
I LIEPOJŲ ir MEMELI ....... $107.00

\ Su damokėjimu $5.00 taksų
Tręčios klesos pasažieriai turi kabi

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

Kreipkitės prię Vietinių Agentif arba 
Swedish American Line, 21 State St. 
N. Y., 70 E. Jackson St., Chicago, III.

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 8:3® vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

15

Dr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

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

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ros;?.

DYKhl PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR IŠRO
POS gydymo budai nuo j ''

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių 
Ligų

'to

ligą,bile kokią 
Atvažiuokite kad

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

3

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 ir 7——9 Ned. 10—12 pietų

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausį gy
dymų .

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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 kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėk pagal sutarimų 
3261 So. Halsted S t., Chicago, III.

Telefonas: Boulevard 7042

DR. 0. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

.. Z. a.. . -,..A ..
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galėtų vėl atgyti, visų pirma 
turi būt palaidotos visos 
skolos, kurių viena valstybė 
kalta kitai. Atskiri kraštai 
turi galutinai paliauti savo 

I ekonominę politiką statyti 
ant grynai tautinių pamatų, 
o kurti ją tarptautiniais pa
matais,kadangi visųEuropos 
kraštų reikalai šiandie ankš
tai vienų su kitų rišasi.

Kongresas reikalauja, kad 
butų panaikinti valstybių 
monopoliai žaliosioms me
džiagoms; kad sienų muitas 
ir* gelžkelių tarifas butų 
taip pakeisti, idant, kraš- UCUVllUClllUS. lAUUil. i . . .. . 1 • 1

drovs, 1739 So. Haisted st.^ Chicago, tai, kuriems reikia kas pirk
tis svetur, galėtų nusipirkti, 
p kraštai, kur turi žaliosios 
medžiagos parduoti svetur, 
galėtų ją lengvai parduoti.

Tarp įvairių klausimų, ku
riuos kongresas turės svar
styti, yra taipjau klausimai 
apie karo nuostolius, ku
riuos Vokietija priversta mo 
keti santarvei, apie atsteigi- 
mg. karo sunaikintų FrafiCi- 
jos sričių ir apie pripažini
mą sovietų Rusijos.

Internacionalo pildomasis 
komitetas įteikė Genujos 
konferencijos ekonominei 
komisijai visą eilę tarimų ir 
reikalavimų, o tarp jų ir su
manymą, kaip panaikinti

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newi

Publishėd Daily axcept Sunday hy
Tha UChuanian N«wa Puh. Ine.,

Editor P. Grigaiti*,

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephona Roosevdt 8500

Subscription Kates t 
$8.00 pe» year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago, 

8c. per copy,

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
?f Chicago, III., und«c the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben- 
i 
III. — Telefonas: RoosevelC 8500.

•p

$8.00
4.50
2.25
1.75
1.00

Užsimokėjimo kainai 
Chicago je —• paltu: 

Metams----------
Pusei metų-------- -
Trims menesiams -----------
Dviem mėnesiams ........
Vienam mėnesiui .......

Chicagoje per neiiotojusi * 
Viena kopija ...—

Savaitei ........ ...................—
Menesiui--- ----- --------------

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
paštu:

Metams........................ — $L00
Pusei metu -------    4.00
Trimn menesiilma ., ■ ................    2.00
Dviem mėnesiams  1.50
Vienam mėnesinį..... ......JIS

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
i (Atpiginta)

Metams -----------------—----- - $8.00
Pusei metų —...........  — 4.50
Trims mėnesiams__________ 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

8c.
18c.
75c.

si

nuostolių atlyginimus ir mi- 
litarizmą.

Francijog darbininkų są
jungų vadas Leonas Jou- 
haux tarp kitko pareiškė 
kongrese, kad Rusija turin
ti būt tuojau pripažinta; 
kad karo skolos butų visai 
panaikintos; kad turtingo
sios valstybės turi skolinti 
pinigų ir įvairiai medžiagi
niai padėti suvargusiems 
kraštams; kad butų panai
kinta karo nuostolių atlygi
nimai ir kad -Francijos ka- 
riuomehė tuojau butų iš
traukta iš okupuotų Vokie
tijos sričių.

Palyginus, kaip riša tai
kos ir Europos ekonominio 
atkūrimo klausimus šis koų/ 
gresas su tuo, kaip juos no
ri išrišti Genuja, — koks 
didelis skirtumas! Kuomet 
valdžių atstovai Genujos 
konferencijoj riejasi kiek
vienas dėl didesnio sau kau
lo, tuo pačiu laiku Romon 
suvažiavę visų Europos kra
štų, visų tautų darbininkų 
atstovai, be jokios kiti ki
tiems neapykantos, kaip vie
nos bendros žmonių šeimy
nos nariai randa ir parodo 
tikrąjį keliai taikai įvykinti 
ir suirusiam Europos gyve
nimui atkurti.

I

monstracijos butų Pirmos Ge
gužės šventėje, apskritas dar
bo sustojimas turi liudyti darbi
ninkų vienybę ir solidarumą po 
obalsiu: t

“Prieš Reakciją”, kuri nori su
stiprinti ekonominę darbininkų 
pavergimą!

• “Prieš Reakciją”, kuri nori 
palaikyti militarizmą ir karo 
ūpą!

Už aštuonių valandų dieną ir 
žmonišką užmokėsiu!

Susivienijusių darbininkų 
šauksmu turi būti: “Karas prieš 
karą! Lai gyvuoja tarptautinis 
žmonių solidarumas!

J. H. Thomas, pirmsėdis,
L. Jauhaux, C. Martens,

pirmsėdžiai,
I. Oudegeest, Ed. Fimmen,

raštininkai.

Kelius, tiltus, viešas ir priva
tines įstaigas daboja valstijos 
kareiviai. Mieste priimta 5000 
daugiau policistų. Laikraščiai 
sako, kad apginkluota 25,000 
piliečių. Mažne kiekvieną mies
to dalį saugoja verslininkai su 
šautuvais kišeniuose. Policija 
kas vakaras suareštuoja kelis 
šimtus darbininkų. Tūkstančiai 
bedarbių išvaryta iš miesto. 
Teisėjai baudžia kalėjimu ilgam 
laikui vyrus ir moteris už 
ėmimą tų daiktų, kurių jie 
gali nusipirkti.

Daugelis darbininkų tapo 
kišta į kalėjimą dėlto, kad
neįstengė įrodyti, kad' jie nevo
gė pas juos atrastų daiktų. Vie
nas didžiųjų dienraščių pataria 
panaudoti kareivius mieste. Pa
mokslininkai ir kunigai savo 
bažnyčiose reikalauja aštresnio 
pasielgimo, kolegijų profesoriai, 
verslininkai, viršininkai ir vi
suomenės šulai apskritai pata
ria visokius vaistus, bet ne dar-

žmonėms $1.25?“
“Tu aidobliste, išeik lau

kan!“ Ir aš išėjau.

pa-
ne-

su- 
jie

Remkim Lietuvos 
Socialdemokratus

L. D. L. D. Centro Komite
to Atsišaukimas.

bet ir

Lietu

Darbo Sąjungų 
Internacionalo 
Kongresas.

Profesinių darbo sąjungų 
(unijų) Internacionalas — 
vadinamas Amsterdamo In
ternacionalu, — kuriam pri
klauso daugiau kaip 24 mi
lionai organizuotų Europos 
darbininkų, laiko dabar Ro
moj (Italuose) savo kongre
są. Kongresas buvo tarta 
laikyt Genujoj, kame dabar 
laikoma valstybių atstovų 
“ekonominė” konferencija, 
bet paskui tas -nutarimas at
mainyta ir suvažiavimas i 
perkelta į Romą.

Kongresas prasidėjo ba
landžio 20 dieną ir jame da
lyvauja beveik visų Euro
pos kraštų darbininkų at
stovai. Posėdžius atidarant 
Italijos Darbo Federacijos 
pirmininkas savo įvedamoj 
kalboj, pakliudęs Genujos 
konferenciją, pareiškė:

“Mes matome ten tas pa
čias senas nacionalistų ko
vas, kuriomis pasižymėjo ir 
visos kitos panašios konfe
rencijos, kur tik buvo laiky
tos didžiajam karui pasibai
gus. Dėlto savo viltis tnes 
labiau dedame į šitą musų 
kongresą, kad jis daugiau 
sugebės palengvinti nebepa
kenčiamai sunkų darbo žmo
nių gyvenimą ir kentėjimus. 
Mes, suprantame, kad tikro
ji taika gali įsigyventi tik 
tautų sandaroj. Genujoj 
betgi teberiečia galvą naci
onalistinė dvasia, o todėl 
maža vilties, kad tas susirin
kimas duotų ką gera”.

Pildomasis Amsterdamo 
Internacionalo komitetas 
patiekė programą, kur sako
ma, kad darbininkai turi 
žiūrėti, idant suirusio pasau
lio gyvenimo atsteigimo dar
be butų jų balsas išgirstas, 
ir kad ekonominis krizis te
gali būt nugalėtas tik vi
soms valstybėms lygiai ko
operuojant.

Kongreso priimtoj rezo
liucijoj ekonominio Europos 
atkūrimo reikalu nurodoma, 
kad norint, idant Europa

Gegužės Pirmoji
Unijų Internacionalo manifestas

Tarptautinės amatinių unijų nėj. 
lygos biuras Amsterdame išleido 
šitokį atsišaukimą:

“Gyvenimo našta daugiau ne
gu kada pirmiau slegia darbinin
kų klasę .

Bet darbininkai tikėjos geres
nių gyvenimo sąlygų po karui.

Valdžios nežinybė ir blogi no
rai sunaikino Nvisus šituos paža
dus. Nuo šio laiko darbininkai 
savo geresnių dienų viltis gali 
remti tik savo pačių darbu.

Versaliaus Taikos Sutartis, 
kuri žadėjo žmonių apsisprendi
mo principą įvykinti tik pridėjo 
naujas vaidų priežastis prie se
nųjų ir ekonominę pusiausvirą 
visai sunaikino.

Visuotino, sparčiai augančio 
sumišimo eigį didina visos ga
mybos sugniužimas dėl baisaus 
įvairių šalių valiutos puolimo. 
Ačiū tam turim baisų nedarbą 
ir nepakenčiamą stygį darbinin
kų namuose. Iš šitos katastro- 
fingos padėties pasinaudojo tik 
reakcija, naujai atgijusi ir 
triumfingai sustiprėjusi visame 
pasauly. Nežiūrint visų šitų 
faktų pareiškimų, tie, kurie tu
ri galią pasilieka kurčiais ir, ty
čia nesuprasdami padėties, prie
šinasi darbininkų klasės reika
lavimams, reikalaujantiems svei 
kūmo ir organizuotės musų eko
nominei sistemai, kuri privalo

X •
būti visų naudai.

Reikalavimai: sistėmatinės ne 
darytų medžiagų paskaidos, va
liutos nustovinimo, žemės ir ga
mybos įmonių visuomenijimo, 
jau suformrfiuoti organizuotų 
darbininkų vardu Tarptautinia
me amatinių unijų kongrese, 
lapkritį, 1920 m. Londone.

Šitie faktai parodo vis dides
nį reikalingumą auklėti ir stip
rinti tarptautinę minių dvasią 
kapitalistinės klases savingu- 
mui sulaužyti ir jos tautiniams 
bei šovinistiniams padaryti ga
las.

Darbininkų kongresai pasta
raisiais metais šitą dvasią pa
liudija; jų nutarimai ir rezoliu
cijos parodo kelią taikiam ir tik
ram išsprendimui klausimų 
Ruhro teritorijoj, Saaros srity 
ir Aukštutinėj Silezijoj.

Ta pati tarptautinė dvasia ap
sireiškia pas 24,000,000 narių

Tuonui ji teikia mums 
moralę galę sutverti pamatą 
naujai taikai, priimančiai vi- 
suotina nusiginklavimą.

Šita tarptautinė dvasia davė 
galimybės nešti pagalbą musų 
.Broliams Austrijoj, remti musų 
draugus Vengrijoj kovojančius 
su baltuoju teroru ir žudingu tu
rinčių galią vengrų režimų, ši
ta tarptautinybė pagalios sutei
kė gyvybę musų šauksmui pa
galbos badaujantiems rusams 
darbininkams ir kaimiečiams ir 
toji pati dvasia parėmė Sovieti
nę Rusiją jos kovoj prieš jos už
puolikus lenkus, sulaikydama 
pristatymą jiems karo medžia
gos. šita tarptautybė, išeida
ma iš naujesnio ir aukštesnio 
žmoniškumo /žinoma, nepatinka 
dabartinėms valdžioms ir tarp
tautinio kapitalo atstovams, ku
rie mato joje didelį pavojų savo 
galybei ir savo medžiaginiams 
reikalams. Jie labai gerai, žino, 
kad kapitalistinė sistema tuo- 
jaus pranyks, kaip veik žmonės 
pasilinosuos nuo tautybines 
dvasios.

Pasaulio darbininkai.
Musų labas ir pasaulio labas 

reikalauja, kad tarptautinė lai
mėtų. Mes raginome tave stip
rinti šitą dvasią yisomis jiego- 
mis ir vesti ją prie laimėjimo. 
Tatai išreikš savo tarptautinį 
jausmą dalyvaudamas demons
tracijose ir rodydamas pasauliui 
proletariato vienybės reginį.

Tegul šiandien visi, kurie turi 
galybę savo rankose pamato 
aiškiai, kad senovinė tvarka pra
ėjo ir nauja gadynė išaušo pa
sauly.

Šiandien milionai darbininkų 
kįla galinga vienybe ginti savo 
reikalus, kurie taipgi yra visos 
žmonijos reikalais. Darbininkų 
kovos obalsiu šiandien turi būti:

Prieš Reakciją! Už Pasaulio 
Taiką!

Šiemet Pirmos Gegužės šven
tė turi būti, demonstracija už 
susivienijusių darbininkų galy
bę! Tarptautinės amatinių uni
jų lygos vykdovams nusprendus 
Europos sostinėse kalbė^ kalbė
tojai iš kitų šalių.

Demonstracijps formą 
spręs kiekvienas centras.

Imant domėn musų Liet. 
Darb. Lit. Draugijos^ uždavi
nius ir einant draugijos įstaty- 
msxis, mums pareina remti 

kiekviena socialistine darbuotė 
ne vien čia Amerikoje,
kitose šalyse, o tuonui labiau 
Lietuvoje.

Kelios savaitės atgal 
vos Socialdemokratų partijos
draugai atsišaukė pas mus pra
šydami musų paramos savo 
sunkiam darbui, kuris dabar 
tenka dirbti, einant rinkimų 
agitacijai į šalies parlamento 
■narius. Nuo išrinkimo į šalies 
parlamentą darbo žmonių ats
tovų priklausis darbininkų kla
sės laimėjimas, .tatai musų 
uždaviniu yra prie kiekvienos 
progos rinkti aukas ir patiems 
jas dėti Liętuvos Socialdemo
kratų partijos reikalams.

Apie Lietuvos Socialdemo
kratų darbuotę, regis,/nėra rei
kalo aiškinti draugams ameri
kiečiams; mes manom, kad vi
si žino, kaip tikslingai jie dar
bavosi ir darbuojasi Lietuvoj. 
Reikia pasakyti, kad Soc. Deni, 
partija yra vienintelė Lietuvos 
darbo žmogių partija ir vienin- 
tėlė, kuri išlaikė ir tebelaiko 
socializmo vėliavą nesuterštą 
oportunizmu ar komunizmu; 
tatai kaipo tokia ji ir turi gi
liausio užsitikėjimo pas darbi
ninkų klasę. Todėl mes priva
lom ją remti, aukaudami kas 
kiek išgali, kad ji galėtų atlik
ti savo uždavinius sulig darbi
ninkų klase.

Mes, LDLD. centro komite
tas reikšdami kuogiliausio už
sitikėjimo musų draugams — 
Lietuvos Socialdemokratų par
tijai, kviečiam ir be atidėlio
jimo kviečiam aukauti], nes 
laikas yra trumpas ir be galo 
svarbus. Taigi prie darbo, 
draugai! w

ĮjLIDiLiD. Centro Komitetas:
Pirm. J. S. Prusalaitis, 
Sekr. J. M. Buchinsky, 
Kas. Kaz. Liutkus.

Vėliausis pranešimas apie ne
darbo padėtį parodo, kad dabar 
be darbo žmonių yra daugiau, 
negu buvo jų pereitą gruodžio 
mėnesį. Išmintingi žmonės, Ži
noma., ptxdidejnsį piKtudaryljių 

skaičių priskaito padidėjusiam 
nedarbui.

Savaitė tam atgal keturiosde- 
šimts vyrų sulaikė traukinį už 
50 mylių nuo New Yorko. Jie 
pabėgo automobiliais. Jei ketu- 
riosdešimt vyrų sulaiko trauki
nį dienos laiku, tai reiškia, kad 
jie yra organizuoti. Jei piktada
riai pradės organizuotis, tai di
deliam miestui bus bėda.

Tarnai areštavusieji užbadė- 
jusį žmogų randas puikiuose 
plieno magnato Charles Schwa- 
bo namuose. Schwabo ir kitų 
turčių namuose bado nėra. Jie 
gyvena iš turtų išsunktų iš dar
bininkų kraujo. Nenuostabu, 
kad iškelta Karaliaus Alkio ta?- 
riamoji keršto ranka varo šiur
pą jų juodoms širdims.

New Yorko darbininkai kelis 
kartus bandė surengti bedarbių 
demonstracijas. Keli bedarbiai 
nuėjo į rotušę pasimatyti su 
majorum. Tūkstančiai policistų 
su šautuvais ir buožėmis nuvai
kė juos šalin.

Kas tenka daryti New Yorko 
miesto pusei miliono bedarbių? 
Jie darbo negauna. Nors maga
zinai pilni visokių maistų, bet 
jie negali prie jų prieiti. Jei jie 
bando nusižudyti ir jiems tas 
nepavyksta, tai jie yra areštuo
jami ir teisiami. Jiems nevalia 
gulėti parkuose. Jie neturi tei
sės gyventi ir neturi teisės nu
mirti !

Įvairenybės
MAŠINA ALIEJUI DIRBTI Iš 

KALNŲ.

Stebuklinga nauja mašina, 
kuri, kaip mokslininkai sako, 
praneša garsukj, telefoną, or
laivį ir radiografą, dirba arti 
Denvero, Coloradoje.

'Ji ryte ryja kalnus, pavers
dama juos į žibalą, parafiną, 
aspiriną, perinimus, dažus ir 
sintetinę reziną!

Ji pašalina loštinį elementą 
iš žibalo pramonės. Dabar ne
reikės šuliniai gręžti žibalui 
gauti. j J..

Žibalin inkai su šita nauja 
mašina gali išmatuoti žibalinės 
skalos kalną, apskaityti kiek 
žibalo ji duos, atsukti ranke
ną ir pristatyti mašiną prie 
darbo.

Mašiną išrado newyorkictis 
Ilarry L. Brown. Jam atėjo 
mintis, kada ganyki minkai 
papasakojo jam apie užside
gančius kalnus. Jis žinojo, 
kad tai yra skalinio žibalo uo- 
lo»., > *

Jis pasiėmė pagalbon Phila- 
delphijos chemiką Thomfcs 
Dwyer ir ifclebuline mašiną

Žinoma, mašina ne kiekvie
ną kalną paverčia į komerci
nius gaminius — ji padaro tą 
tik. su skalinėmis uolomis.

Mašina susideda iš eilės besi- 
suikaonų indų kaitinamų žibali
niais degtais (borneriais). Jos 
didžiuliai nasrai trupina skati
nę uolą. Didelis menturys stu
mia uolą per indus.

Karštis suorina žibalą uolo
je ir jis gyslomis yra sugeriar 
mas ir nunešamas į kubilus. 
Šituo budu ištraukiama tepa
mieji aliejai ir gazolinas.

Kada žibalas yra ištrauktas, 
likusi uola eina į kitus indus, 
kur ištraukiama iš jos kiti ga
miniai—viso 155.

Ant galo uola per mašinos 
užpakalį išmetama laukan kaip 
juodos dulkės. Šitos dulkės 
susideda iš hidrokarbonų (van
denilinių anglių) turinčių didė
lę komercinę vertę.

JDr. Victor Aldcrson, Colora- 
dos kalnakasystės piokyklos 
prezidentas ir didžiausias 
Amerikos Žibalinių skalų žino
vas sako, kad šitas išradimas 
padaris revoliuciją žibalo pra
monėj.

Sveikatos Dalykai
i i ............

nų-
Bet

susivienijusių mulų Tarptauti- nežiūrint to, kokios formos do

New Y orko Miestas 
Issigandes

žmogus mažne mirštąs nuo 
išbadėjimo atsisėdo ant laiptų 
ties Penktos Avė. namais, kad 
pasilsėti. Ilgus mėnesius jis iš
buvo be darbo. Jis neturėjo na
mų ir buvo nevalgęs kelias die
nas. Jis sėdėjo ant laiptų kelias 
valandas.

Tarnai tarnaujantieji namuo
se skersai gatvę pašaukė poli
ciją. žmogus tapo suareštuotas 
ir įkištas į kalėjimą. Kodėl?

New Yorkas yra apimtas bai
mės. Baimė pasiekė didelių pro
porcijų. Ją sukėlė taip vadina
ma laikraščiuose “piktadarybės 
banga”. Kasdien ištisi laikraš
čių puslapiai užpildoma prane
šimais apie nužudymus, kelio 
pastojimus, apiplėšimus ir tt.

“Piktdarybės banga” nėra 
pramanyta. Ji turi užėmus kiek
vieną didžiosios metropolijos 
dalį. Ji auga dieną ir naktį. Ji 
plečias po apielinkės kaimus.

Girdėjęs pas 
telefoną

čia“Alo—o!—'taip, tamsta, 
yra kraustytoje (krautuvinS 
firma. Taip, musų kainos už 
rakandų perkraustymą labai 
prieinamos. Didvežimis su 
dviem darbininkais atsieis 
tamstai keturis dolerius į va
landą, arba mes galim parū
pinti tamstai didvežilmį su tri
ni! darbininkais už penkis do
lerius ir dvidešmts penkis cen
tus valandai. Tai yra doleris 
ir bertainis už trečią darbinin
ką. Alo, taip, taip tamsta. 
Kada tamsta nori keltis? — O 
tai labai gaila, mes užimti iki 
dešimtos mėnesio. Turi būt 
mes negalėsim pirmiau... Kaip 
tamsta? O, taip. Na, ką dary
si, mes negalim. Sudie.

Doleris ir dvidešimts penki 
centai. į valandą darbininkui, 
geras dalykas, maniau sau. 
Paėmiau drąsos ir paklausiau, 
ar jie neturi darbo.

“Taip, turim), ateik rytoj ry
tą, gausi darbą. — Mums la
bai trumpa*su darbininkais.”

<Kiek jus mokat?“ paklau
siau.

‘ tP j|i p u olam i cm s darbi ni n- 
kams mes mokam trisdešimts 
centų valandai, užmokam kas 
vakaras.“

“Trisdešimts centų! — Tai 
'kaip jus galite skaityti tiems

Vaiky marumo prie
žastys.

Dr. Hyman Cohen.
Dvidešimts penki iš kiekvie

no šimto gimusių vaikų nu
miršta nesulaukę vienų metų 
amžiaus. Kodėl tokia daugybė 
vaikų įniršta? Kodėl vieni mir
šta, kuomet kitiems pavyksta 
gyventi? Gimusieji kūdikiai 
nėra pažymėti, kad jie turi 
greitai numirti, nors papras
tai tik beturčių vaikai numir
šta. Taip pat yra žinoma, kad 
bent pusė jų galima butų iš
gelbėti. Ir ką mes turim pa
sakyti į klausimą: “Kaip jums 
rodosi, kode! vyrai ir moters 
leidžia tokiam dalykui būti?” 
Prisižiūrėkime tam arčiau.

Kas užmuša vaikus?
Nekurie vaikai numiršta, nes 

jie gema iš bes velkančių tė
vų; kiti užgema peranksti ir 
numirštą, nes neturi reikalin
gos pajiegos kovai; treti tam
pa nusilpninti negimę dėl mo
tinos nesveikatos, ar persidir- 
bimo. Dažniausia jie numiršta 
pirmomis dviem savo gyveni
nio savaitėmis ir kolnkas su
daro neišvengiamą nuostolį. 
Bet kas užmuša pilnai išplė-, 
totus, gerai gimusius, užgru- 
dintus kūdikius? Yra pęnkios 
išvengiamos priežastys, ku
rios užmuša vaikus.

)1. Netinkamas valgydinimas.
Motinos pienas yra geriau

sias anaistas kūdikiui jaunes
ni aini kaip vienų metų am
žiaus. Patentuotieji maistai kū
dikiui, tirštintas pienas, pigus 
nešvarus Ikarvčs pienas ir “tru
putis visa ko, ką mes patys 
valgom”, užduoda nelemtą 
smugį kūdikio sveikatai ir pa- 
kanda jo gyvastį. Ant kiek
vieno mirštančio krūtimi 
maitinamo kūdikio dešimts 
numiršta e dirbtiniai maitina
mų kūdikių. Kiekvienas mais
tas išskyrus motinos pieną tuo- 
jaus sumažina kūdikio progą 
gyventi 10 nuoš. Dirbtinis 
maistas užveda vaiką ant ke
lio į kapus.
•2. Blogas oras.
Kada oras namuose patam

pa tvankus ir užterštas, mes 
suaugusieji turim progą išeiti 
laukan ir gauti geresnio oro. 
Jei mes išmintingi, lai laikom 
langą atvirą, kad šviežias oras 
įeitų. Kitas dalykas yra su kū
dikiu. Jis yra bejiegis; jis ne
gali išeiti, ar lango atidaryti. 
Jis turi kvėpuoti tuo oru, ku
ris yra. Niekas taip nesunai
kina kūdikio, kaip užterštas 
oras. Jei blogas maistas 'užve
da kūdikį ant kelio į kapus, 
tai blogas oras nuveda kūdi

kį pas jį.
3. Nešvarumas.
Purvai tai rūdys, kurios įsi- 

sėda į kūdikio kūną. Purvai ir 
visokios skretenos, purvina 
asla, purvinos sienos, nešva
rus paklotas, dulkės ir maisto 
likučiai namų kertėse, šiukš
lės, mėšlas ir kiti nešvarumai 
kieme, yra Visli pragaištingi 
priešai kūdikiui. Purvai ap- 
saijgina, supykina ir užmuša 
kūdikius. Jie užnuodija orą, 
sugadina maistą ir uždeda ant 
kūdikio purviną ranką pažy
minčią jį nudėjimui. Bešliauž- 
damas po aslą, jis lengvai su
sipurvina. Jis mažytis negali 
nusivalyti. Bet jis tyliai džiau
gias, kada jį kas apvalo ir nu- 
inazgoja. - Jei blogas maistas 
ir blogas oras nuveda kūdikį 
pas kapą, tai purvai įstumia 
jį i jį-

4. Nepaisanimas ir bloga prie
žiūra.

Kūdikiai turi teises taip kaip 
ir suaugusieji žmonės. Pati pir
mutinė teisė yra teisė prie sa
vo įtėvų meilės ir geros prie
žiūros. Apleidimas ir bloga 
priežiūra padaro iš vaikų naš
laičius. Jei nėra auginami su 
atsidėjimu ir pasišventimu, tai 
yra nelaimingi ir nyksta. Jei 
kiti reikalai atima motiną iš 
jos kūdikių, tai jo teisės yra 
laužomos ir jo gyvasčiai yra 
pavojaus. Jei blogas nuristas, 
blogas oras ir purvai paguldo 
kūdikio kūną į kapą, t)u ap
leidimas ir bloga priežiūra su
laužo jo gyvenimo ūpą ir par- 
bloškia žemėn.

5. Gyvybe ir mirtis.
Kodėl taip yra, kad orui 

esant karštam, tieką mažų kū
dikių kūnų atšaldo mirtis? Ko
dėl vasarą, kuomet visi daik
tai gamtoje yra painiausiame 
žydesy tiekas žmonių vaikų su
serga ir numiršta? Tai yra 
dolto, kad prie dienos karščio 
prisideda jirisikimštinis troš
kumas ir buklinės nakties kar
štis; nes prie naturalio kaiš

čio prisideda bereikalingas dra
bužių karštis. Karštis susilp
nina kmlikį ir jei jis nėra krū
timi maitinamas, sugadina jo 
valgį. Kada jautrus silpno kū
dikio viduriai paima sugadin
tą maistą, kūdikį paima vidu
riavimas. Karštas oras sujun
gia visas paminėtąsias j>rie- 
^astis ir paleidžia jas veikti 
pf(ieš kūdikio sveikatą d r gy
vastį didesne jiega ir harmo
ningumu. Jei kūdikio reikalai 
nėra išmintingai aprūpinami, 
jo apylinkės neužlaikoma šva
riai ir jis neprižiuroma kaip 
reikiant, tai karštis greitai pri
baigia kūdikio gyvastį.
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Beethoveno Konservatorijos dainininkė

PAŠOVĖ JAUNĄ PLĖŠIKĄ.

P. ONA POCIENĖ

CHICAOOS
:: ŽINIOS
PLĖŠIKAMS TEKO $13,000.

Pirma atidarymo durų vi
suomet 
skambina 
beldžia į 
j u laiku 
žiūrėjimų

Trys apsi- 
paskambino 
4919 Sheri- 
durų varpe-

atidarė duris ir

reikia sužinoti, ‘ kas 
durų varpelį, arba 
duris), nes pastaruo- 
žmonės per neapsi- 
įsileįdžia į savo na

mus plėšikus.
štai pavyzdys, 

ginklavę plėšikai 
Samuel Garficld, 
dan road, namo 
lį. Garfield
įsileidę plėšikus vidun. Plėši
kai padarė “holdupų” ir at
ėmė jų daimontais, žiedais 
ir pinigais daugiau kaip 13,- 
(XX) dolerių. O panašių atsiti
kimų Chicagoj labai daug.

Ideal teatro sargas gal mir
tinai pašovė Edward Klein, 17 
m. amžiaus, kai šis su dviem 
savo palydovais bandė įsilauž
ti teatran.

Už NEPILDYMĄ TEISMO 
NUOSPRENDŽIO VOS NE

PRARADO SAVO 
GYVASTIES.

37 
re-

Mrs. Florence Stimson, 
m. amžiaus, pasiskolinus 
veiverį nuvykus pas buvusį 
savo vyrų paleido į jį ketu
ris šūvius, bet tik vienu šū
viu ir tai tik rankon tepalai
kė.

kuri daylvaus dideliame Beethoveno Muzikos Konservatorijos 
Koncerte. Koncertas įvyks rytoj vakare, balandžio 28, žinomoj 
American-Bohemian Hali salėj, 1440 W. 18-ta g-vė. Poni Pocienė 
yra Konservatorijos fakulto narė.

15,000 RUBLIŲ Už PERSIUN 
TIMĄ LAIŠKO.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE

Atsiimkit laiškus iš Pašto
’ Šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyiiausįjį paštų, (Clark 
ir Adams gi.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window”, 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kad 
šiame surašė pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturiolikų 
dienų nuo paskelbimo.

JUOZAPAS LINKYS

Delroitj Michigan

Kiek laiko atgal jos vyras 
buvo priteistas kas mėnesį mo
kėti jai 83 dol. jos ir jųdviejų 
vaikų užlaikymui. Bet jos bu
vusia vyras teismo nuospren
džio visai nepildęs ir dar su 
kitomis “panelėmis” užsiimi- 
nejęs. Užtat ji ir norėjus jį 
nušaut.

Ji dar bandė pabėgti, bet 
vėliau tapo policijos suareš
tuota.

NUSIŠOVĖ MOTERIŠKĖ.

Mrs. Mildred Lavvson Cor- 
nell nusišovė, kad išvengus “di- 
vorso”. Karo laiku ji apsive
dė su karininku W. A. Gor- 
nell. Pagyvenę kai kurį laikų 
juodu pradėjo nebesugyventi 
ir galų gale priėjo prie “di- 
vorso”. Kad išvengus to ji 
nusišovė.

Pašto direktorius Arthur C. 
Lueder pa lemi j o nepaprastų 
pašte laiškų iš Rusijos. Jis bu
vo tuomi nepaprastas, nes ant 
konverto buvo prilipinta štam
pų už 15,000 rublių.

Viso buvo 60 štampų, kiek
viena po 250 rublių. Sako, laiš
ko rašėjai turėjo nemažai 
“triubeiio” kol visas štampas 
prilipdė ant konverto.

Lueder sakeį, kad Amerikos 
pinigais tai tik 5 centai.

Kas turi penkis dolerius, tas 
dabar gali lengvai skaitytis ru
sišku milonierium, nes už pen
kis dolerius galima gauti 1,- 
500,000 rusiškų rublių, tai yra 
pusantro miliono.

11 VAIKĖZŲ GAVO PO ME
TUS KALĖJIMO Už UŽPUOLI

MĄ MERGINOS.

BIJODAMA OPERACIJOS 
PASIKORĖ.

Miss Irene Theis, 27 m. am
žiaus, 2205 Lincoln Ave.s pa
bučiavus savo motinų pasi
smaugė apsiviniojus savo kak
lų virvėmis. Sakb, kad ji ta
tai pasidarius bijodama ope
racijos, kurios reikėjo daryti 
ant nosies.

Vienolika jaunų vaikezų, nuo 
17 iki 22 m. amžiaus, liko pri
teisti po vienus metus kalėji
mo už užpuolimų merginos, 23 
m. amžiaus, gatvėj.

PAGELBA PLAUČIŲ 
RŲ IŠGELBĖTA 325 

MIRTIES.

MOTO- 
NUO

APIPLĖŠĖ MOTERIŠKĘ.

Trys automobili t 
apsiginklavę 
Alice Moore 
Grand blvd. 
žiedų vertės

apipuole

ir atėmė
125 dol.,

Mrs. 
1-6 ir 
iš jos 

1 dol.
pinigais ir kailinius 150 dol. 
vertės.

Ačiū motorinių oxygeno į 
plaučius varyti prietaisų, trys 
šimtai dvidešimt penki Chica- 
gos gyventojai tapo išgelbėti 
nuo mirties praeitų metų. Tiek 
žmonių išgelbėta Chicagoj nuo 
užsinuodijimo, 
ligų apalpimo 
užsinuodijimo, 
nutrenkime ir 
troškimo.

Bagdon Chas. 
Bartusevičius Ap. x 
Beliaskas J. 
Brenčius Antanas 
Bulek Stela 
Daubara Just.

. Doba J. * 
Erkman Anna 
Gricius Kaz. 
Gvildis 
Gudas Paul A. 
Jakštas Ignas 
Janukenas Balys 
Juška Juozas 
Kasparavičio M. 
Kaunetis Jonas 
Krevis B.
Bukauskas Jurgis 
Lukauskas Vik. 
Matiukas P. B. 
Mickus Peter 
Mockus Juozapas 
Navickas Juozapas 
Petkus Jonas 
Petkus P. 
Petraitis V. 
Petrauskas Felix 
Plonis Juoz. 
Plonis Tonis 
Prakupimas F. 
Rudgalvis F. 
Stankaičiu Viii. 
Starkienė F. 
Stralia Jonas 
Stukas Kl. 2 
Valčiukas Frank 
Vaitkevicz Beon , 
Vitkaus Ant. 
Venslovas W. 
Viltis A. P. 
Žąsinu W.

901 Adomas Barbora
902 Alcksandaviče Ludvik
907 Augustis Peter
908 Augustie Ant.
911 Bamanauskis Toni
912 Balčiūnas Antanas
913 Baniulis Jonas
915 Barshas M r.
916 Barsis Kazimieras
919 Bazinkui Boleslavui
926 Blystiks Maik
937 Butkevich Jozpas
938 Budrikas V.
939 Bukene Marjona
962 Daugvilo Jos ,
984 Gabrys Molitas
985 Gedrimas Ignath
986 Gaizis Joe
988 Garnis Peter
989 Gudri C.
990 Genųseene Bavare
991 Gelis Jeso
997 Gerbiamam Antonui
1014 Ilgūnas Juozapas
1015 Ivaška Stella
1019 Jatkevricziu Jonas
1022 Jaroszoiona Wiktorya
1024 Jangieviciui A.
1025 Jenuliu Indreiu
1027 Juraitis Adam
1028 Jusenas Jozepas
1029 Judikaitis Jos.
1037 Klimas Klem.
1039 Kmitu Juzepu
1042 Kinstai Valerijonas
1043 Kilpszus Franciskus
1044 Knabarnastas Juzas
1046 Kormelskis Jorg.
1073 Liboriene Joana
1082 Majauskas Frank
1084 Mankėwicie Fransisko
1088 Markiducis Jozapas
1089 Markis Anton
1092 Matejka Bessie
1096 Milius Zider
1099 Mickoliavcis Alex
1123 Pavilonis M. 2
1126 Paimti Jonutis
1129 Pctrokas Stanislovas
1136 Pauluis Jonas
1140 Puniskis Juozas
1143 Prakinaitis Elena
1144 Pranevich Anton
1145 Preichis Peter
1147 Pocius F.
1149 Pūkelis Juzapas
1151 Raudegaliu Konstantinui
1155 Rupslaukiūi Jozapui
1161 Rockis Leonardas
1165 Riska Jozpas
1181 Sarcevic Jbnas

^1184 Shaikis Wincentas
1185 Selickas Ignacias
1187 Senkevich Pol.
1196 Smilga Charl
1202 Stankus Paul
1206 Skirkai Puonilui 2
1207 Skvinska Antanas \
1209 Skinnantiene Bron.
1214 Suleeni Domiceli
1220 Strupėinis Kazimieras
1226 Tumsiu Juozapu
1226 Tumosaitis Maikis
1230 Trijonis Fortun
1234 Tamuszaitis Adam
1235 Užkuraičiui Jonui 2
1237 Vilkas Pavil
1243 Warkalis Kazys 2

I
 Kuris apleido mus visus mir

damas liepos 13 d., 1921 m., tu
rėdamas 25 metus amžiaus. Pa
laidotas šv. Kazimiero kapinėse. 
Paliko Lietuvoj tėvus ir vieną 
seserį Uršulę. Iš Lietuvos Tel- 
šių apskr., Navarėnų valsč., 
Judinkių kaimo. Amerikoj pa
liko tris brolius: Bladislovą ,Va
lerijoną ir Antaną ir keturias 
seseris: Kazimierą, Julijoną

Leonorą ir J ievą.

Subatoj, bal. 29 d., 2 vai. po 
pietų, bus perkeltas lavonas i§ 
duobes į lotą. Giminės, drau
gai bei pažįstami kviečiami da
lyvauti galutinose pakastynose 
ant loto.

Ačiū visiems dalyvavusiems 
pirmą kartą jo laidojime bet 
dar kartą malonėkite suteikt 
paskutinį patarnavimą.

Pamaldos už jo vėlę atsibus 
8:15 iš ryto, Dievo Apveizdos 
bažnyčioje Union Avė. ir 18-ta 
gatvė. Kuriems bus galima, 
malonėkite dalyvauti pamaldo
se. Liekam nubudime.

Seserys ir Broliai Linkiai.

DABAR LENGVAI SAVO 
DARBĄ ATLIEKU.

Kadangi Lydia E. Pinkliam 
Vegetable Compound atitai

sė mano sveikatą.
Hornell, N. Y. — “Turėjau labai 

silpną sveikatą, bet nemačiau jokio
dalyko, kuris pa
gelbėtų. Visa bu
vau nuilsusi ir bu
vo sunkiu dalyku 
man pas i judint. 
Buvau erzinama ir 
negalėjau miego
ti, turėjau nesma
gumus ant skilvio 
ir mano perioduo
se. Pasirodė, kac 
beveik visi mano 
apielinkėj žinojo

jūsų gyduoles ir liepė man pamėgint, 
todėl, galop pamėginau Lydia E. 
Pinkliam Vegetable Compound plys- 
keliij ir Lydia E. Pinkliam Kraujo 
vaistii ir jaučiausi kasdieną geriau. 
Dabar atlieku visą savo darbą išski
riant skalbimą ir tai atliektu labai
lengvai. Dabar galiu tiek padaryt į 
dieną laiko, nei pereitą žiemą į sa
vaitę; kiekvieną kalbinu kad pamė
gintų, nes žinau kad sutvirtintų. 
Jus galite panaudot šį mano laišką 
kaipo liudyjimą, jei jus norite.” — 
Mrs CHAS BAKER, 21 Spencer Avo., 
Hornell, N. Y.

Beveik kiekvienoj apiblinkcj yra 
moterų, kurios žino vertę Lydia E. 
Pinkham Vegetable Com'pound. Jos 
žino, kadangi yra ėmę jį ir pagelbė
jo . Kodelgi tamistai nepamėgint?

L Ashland
Jewelry
& Music 

Store
Parduodame už 

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

Chicago, III.

RADO UPĖJ ŽMOGAUS 
LAVONĄ.

Cliicagos upėj ties Ra cine 
Avė. rado nežinomo žmogaus, 
apie 60 m. amžiaus, lavonų.

SUSIRINKO 60 AINIŲ AP
VAIKŠČIOTI JOS 80-TŲ 

VARDUVIŲ.

buvo susirinkę apvaikščioti
Mrs. Christina Heumos, 1601

Olive avė., vardadienio iškil
mių. Iš vienos poros pasi-

Nieko Šeimyna!

nuo dėl širdies
,nuo
nuo

nuo

munšaino 
elektros 

gazų už-
SEVERUS GYDUOLĖS UŽLAIKO

ŠEIMYNOS SVEIKATĄ.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, BU- 
černė ir namas. Biznis kuogeriau- 
siam stovyje, lietuvių tirštai apgyven
to j vietoj. Važiuoju į Lietuvą .

A. Z. (savininkas) 
9184 Cardoni Avė. 

Detroit, Mich.

J. P. WAITCHES 
LAVVYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash A»e.

Tel.: Pullman 6377.
 t

Piliava, Kaunas ir Vilnius

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pe? mus: 
48 cent. už 100 auksk 

arba
208 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 

' State Bank— 
Clearinf House Bank 
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

i..................../

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

Ruatta & Serenelli
817 Blue Isiand Avė. x

ORKESTRĄ—BENĄ
Pampina visokiem* 

reikalams

J. SALAKAS
1432 So. 50th Ct.

Cicero. I1L
Tel. Cicero 2537

Jei jus manote važiuoti Lietuvon 
pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad lavakorte butų' pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita”ir“Oro- 
pesa”, kurie plaukioja tarpe New Yor- 
ko ir Hamburgo kas dvi savaiti. Jie 
yra labai gražiai ir švariai įrengti. 
Trečia klesa tiesiog yra puiki. Bus 
labai žingeidu važinėti tais laivais 
Pilnas informacijas gausite nuo agen- 

arba. •
THE ROYAL MAIL STEAM 

PACKET CO., z
117 W. Washington St., Chicago.
325 Second Are., So. Minneapotis.

jus v Paskutinė 
proga.

Nieko nepaliksime, viskas turi 
būti parduota.

Mes esame tame biznyje dabarti
nėj vietoj per paskutinius 12 metų, 
bet kadangi miims 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
są musų staką vyrų ir vaikinų aprė
dai us už žemiausią kainą.

Čia mes paduodame kainas, tai jus 
pamatysite, kad verta pirkti net ki
tam metui.

Tik pamislykit — vyrų ir vaikinų 
kotai vertės $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 darbinės ir šventadienės 
kelnes nuo $2.50 ir daugiau.

Vyrų ir vaikinų Mackinaws $10.00 
dabar $4.50.

Skrynios ir siutkeisai dabar už 
pirktą kainą.

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

ifė^žmirškit, kad mes išsikraustom 
1 u. gegužio. Todėl ateikit anksti, 
nes. pirmutiniai pirkėjai turi progos 
pasirinkti.

Atdara kasdien iki 9 vai. vąkare. 
Nedėldieniais iki 6 v. v.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 VVabansia Avė.

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

■----------------------------------------------------------------- --- ------------------------- \-----------------------------

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

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

— --------- —. , /

T. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimu 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligone ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St, 

Chicago, III.

/— ...... ................. <

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. CanaI 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Ofiso Tel. Blvd. 7820
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. Lafayettc 0263 

-----------------------------------------------------  J

Telephone Yards 5032'

DR. M. STUPNICK1
3107 So. Morgan Si. 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iM 11 ryte
ir nuo 5 iki 8 vakaru

------------ , .. ...... ........ Į /
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visti chroniškų ligų 

Ofisas:3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9-—12 ryto

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

ERENCH LINE 
0 COMPAfiNIE GĖNĖRflLE TRANSATLANTIOŲE E 
■ Hnf>r99» .$«Fviw , CmB

Greita kelionė
NEW YORK — MEMEL

S. S. PARIS........................ *Bal. 26
ROCHAMBEAŪ .........  Bal. 27
LA SAVOJE ......................  Geg. 6
S. S. FANCE .................... Geg. 10
♦Jungiasi su S. S. Pologne plau

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

Puikiausi 3-ios klesos paranka
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.

8 SEVERAS
I

ĄjITsepUšl^js Mosite

Va rfqįdii|as qho rpežti, ištennjdi 
ir ŲioŲu odiųės Ityos. s

/CAįNA 30c

,^ldti$Ųlc pas dptfe^orĮĮis,

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS, IOWA

§

L. Harringtono
Kreditorių Susirinkimas

Atsibuvo pėtnyčioj, bal. 21 d., 19?2 
COLUMBIA SVETAINĖJE, 

48-ta ir Paulina St.
Didžiuma balsų tapo nutarta, kad turtas butų 

atimtas ir į kreditorių rankas butų perduotas. Ku
rie dar nepasirašėte ant peticijos, todėl šiose koloni
jose galima užsirašyti vardą ir pavardę ir kiek pini
gų yra užrašyta ant notos.

ROSELAND. ‘
Charles Kiserauskas,

10504 So. Michigan Avė.
KENSINGTON.

Bruno and Jąmes,
314 Kensington Avė.

WEST PULLMAN.
A. Yonaitis, Southern Drug Co., 

11858 So. Michigan Avė.
T0WN OF LAKĘ.

F. Vaichkus,
4637 So. Paulina St.

CICERO.

J. Janulis,
1443 — 49th Avė.

BRIDGEUORT.
E. Gcdaitis, 

3302 S. Halsted St.
W. Balčhunaš,

827 W. 33rd St. !

WEST SIDE.
J. Šhaltz,

2239 W. 21st St.
18 GATVĖS KOLONIJA.

K. Baldauskas,
1947 So. Halsted St.

KOMITETAS.
ir<-

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Ilarrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—C 

vakare išskiriant nedįldienius.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted SL

BR1DGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
f ix turės

Darbą gvarantuoj ame.
Elektriškam darbui 

7101 . 
1892

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Yards 5834

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

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

Telefonai Boulevard

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 S’o. Halsted St. 
Chicago, III.

Ofiso Valandos: 6—8 Vak. 
Tel. Boulevard 5^13 

Residcncijos Tel. Boulevard 1012



JPTAUJIENOB, Chicago, HL Ketvergas, Bal. 27 d., 1922

Lietuviu Rateliuose
ŽEMAITIJOS” REIKALAI.

persiuntimo Lietuvon arba nu
rodys mums, kame tokios gali
ma gauti. Knygų reikalais rei- 
ka kreiptis į knygių šiuo ad
resu: J. J. Mosgeris, 3108 So. 
Halsted, Chicago, III.

— L. Apolis, Sekr.

PRANEŠIMAI .»ii i»wy
Iš Tenenių Tauragės apskr. 

(Šilalės pačtas) vietinės prade
damosios mokyklos mokytojas 
Juozas Stragauskas prisiuntė 
“Žemaitijos” L. V. Komitetui, 
knygiaus vardu, sekantį laišką: 

Gerbiamasai Tamsta! šiuomi 
sveikindamas gerb. Amerikos 
Brolius Žemaičius už garbingą 
žygį <lel Žemaitijos1, musų Tė
vynės, doros, meno dvasios ir 
kultūros pakėlimą, turiu išreik
šti visam K-ros D-jos “Žemaiti
ja” laikinąjam Komitetui sėk
mingiausių vaisių susilaukti to
je trąšioje dirvoje dirbančiam. 
— Man, kaipo žemaičiui ir gi
mimu amerikiečiui, dirbančiam 
liaudies mokykloje švietimo 
(kultūros) darbą, neapsakomai 
malonu, jog to džiaugsmo nemo
ku nė išreikšti. Dar didesnis 
mane imtų džiaugsmas, išvydus 
savo suvargusią mokyklą tu
rint gražų knygynėlį moki
niams, kurio dabar savo moky
kloje neturime. Tuo tikslu bu
vo kreiptasi į Amerikos Lietu
vius, jų prašant pagelbos, bet 
vos keli asmens į tai atsiliepė 
palankiai; kiti nė sakyte neat
sakė.

Prašydamas paremti švieti
mo darbą musų suvargusio 
kampelio liaudžiai iš tamsos 
miego prižadinti, širdingiausiai 
prašau ir musų mokyklos neuž
miršti, kuriai, tarp kitų moky
mui pabūklų, už vis labiausiai 
reikalingas šiuo momentu kny
gynėlis mokiniams. Tikiuos, kad 
gerb. K-ros D-jos “Žemaitija” 
laikinasis Komitetas maloniai 
užjaus musų troškimui ir tim 
karnai, kiek pajėgdamas, pa
rems mus.

Linkėdamas geriausios ir gra
žiausios kloties sėkmingiausiai 
varyti užsibrėžtame tiksle nau
dingąjį darbą suvargusios, su
skurdusios Tėvynės Žemaitijos 
atgimimui, pasilieku su pagar
ba, Mok. J. Stragauskas.

Prie progos pažymiu, kad šis 
laiškas nebe pirmas ir tur-but 
ne paskutinis. Tūlas laikas a> 
gal du panašiu laišku jau tilpo 
vietiniuose laikraščiuose. Musų 
broliai ir sesers iš Lietuvos šau
kiasi į mus, amerikiečius, pra
šydami knygų, žurnalų, laikraš-i 
čių ir t. t., nes jie nori mokin
tis, lavintis, — vienu žodžiu, jie 
trokšta mokslo. Iš prisiunčiamų 
mums laiškų matyti, kad , Lie
tuvoje yra didelė stoka įvairios 
literatūros. Tuo tarpu Ameriko
je ne pas vieną musų randasi 
krūvos perskaitytų ir dabar vi
sai be naudos gulinčių lentyno
se arba šiaip jau kur-nors su- vaikščios septintadienį, balan- 
mestų knygų, žurnalų, laikraš-1 džio 30 d., Darbininkų Ratelio 
čių ir t. t., o kartais net pečiai 
kurianami tokiais raštais. Tu
rint omeny viršminėtą “Žemai
tijos” L. V. Komitetas deda vi
sas pastangas, kad kuodau- 
glausiai surinkus įvairios litera
tūros ir ft)kiu budu turėjus pro
gą nors iš dalies aprūpinti raš
tais visas tas kultūros įstaigas 
Kauno rėdyboje, kurios jau at
sišaukė į Komitetą arba atsi
šauks. Del pasekmingesnio dar
bo šioje srityje L. V. Komite
tas savo posėdyje, laikytame 
Mark White Sq. svetainėje ba
landžio 17 įgaliojo — J. Grušą 
ir J. Miknių knygoms rinkti. 
Šiuodu įgaliotu Draugijos nariu 
pirmoj eilėje atsilankys pas gy-į 
dytoj us, inžinierius, advokatus 
ir kitus, nes inteligentija be abe
jo daugiau turi įvairios litera
tūros. Tečiau atminkite, gerbia
mieji, kad čia ne vieno ar dvie
jų žmonių darbas: Knygų rin
kėjai negalės aplankyti visų na
mų. Užtat tegu kiekvienas su
sidomėję šiuo klausimu ir nuo 
šiandien pradeda ne tik savo 
atliekamas knygas, laikraščius 
ir kitokią literatūrą siuntinėti 
Lietuvon, bet ir parenka pas sa
vo draugus bei pažįstamus. Bu
sime taipgi labai dėkingi tiems 
asmenims, kurie priduos Komi
tetui atliekamą literatūrą dėl]

NORTH WEST SIDE.

18-tos ir Union gat. kolonija. —• 
Halsted St. Inst. Church (bažnyčioj) 
(1935 So. Halsted) bal. 27 d. įvyks 
prakalbos. Kalbės nesenai atvykę iš 
Lietuvos St. Seimo nariai: kap. L. 
Natkevičius ir mok. B. Žygelis. Bo 
to dar bus gražus muzikalis progra
mas. Pradžia 7 v. v. Vietos ir apy
linkės lietuviai kviečiami skaitlingai 
atsilankyti. — Komitetas.

T. M. D. 28 kp. labai svarbus ąpsi- 
rinkimas įvyks penktadienį, balandžio 
28 d. 7:30 vai. vak., M. Meldažiio sve
tainėj ,2242 W. 23 PI. Kuopa turi 
daug gražių ir naudingų knygų — na
riai atsiimkite! Taipgi ir nenariai 
gali aplaikyti. Todėl visus kviečiamo 
atsilankyti. . — Valdyba.

paaiškina, kad jis matęs 
ir jiems negalint 

j susirinkimą jie balsa-

Atsakymas kun. P. Garmui. Town 
of Lake. — L. L. F. 1 kp. rengia pra
kalbas pėtnyčioj, bal. 28 d., 7:30 v. v. 
Elijošiaus svet., 4600 So. Wųod St. 
atsakymui kun. P. Garmui. Kalbės 
P. Dubickas temoj “Kas yra Lietuvos 
priešais” ,ir nurodys kas ištikrųjų 
yra tikraisiais Lietuvos priešais. Visi 
kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

S. L. A. 226 Kuopos susi
rinkimas buvo Liuosybės sa
lėje. Susirinkimas buvo šauk
tas Centro viršininkams rink
ti. Susirinkime buvo pakelta 
klausimas apie balsavimą. Vie
nas viršininkų, II. pranešė, 
kad jis turįs jau blankas nu
balsuotas viso septynias ir ga
lima busią tie balsai pris'kaity- 
ti prie balsavimo. Pradėjus 
apkalbėti, kaip buvo jos nu
balsuotos, kad tie nariai nebu
vo susirinkimai! dar atėję, li
nas
tuos narius 
ateiti 
vę savo namuose, o trys nariai 
balsavę prieš ateisiant į susi
rinkimą, ir jie nelaukę susi
rinkimo atidarant išėję. 

1 • • • Po platesnio apkalbėjimo vi
si tie balsai tapo sunaikinti ir 
buvo balsuojama iš naujo tik 
dalyvavusių tame susirinkime. 
Visgi minėtos kuopos viršinin
kas vedė ginčus, kad tie trys 
balsai nebūtų panaikinti, kurie 
buvo duoti prieš atidarant su
sirinkimą toj pačioj salėj. Jo 
protestas negelbėjo ir tie bal
sai taip pat tapo sunaikinti. 
Balsavimo sekinė tokia: Pir
mininko vietai—S. Gegužis 7 
bal., T. 'Dundulis 5 bal. ir Dr. 
Gračiunas 8 bal. Sekretoriaus 
vietai—Jurgeliute 18, o kitų 
neturėjau progos įsitėmyti; 
balsai daugiausia išsidalinę.

Reikia pastebėti viehas daly
kas, kad kuopa turi virš 50 na- 
irų, bet susirinkime dalyvavo 
tiktai 20. Gal būt, kad kai ku
rie viršininkai ir bandė surink
ti balsus nuo pavienių narių 
pasidČkavojant narių nerangu
mu. Minėtas viršininkas tvir
tina, kad politika esanti veda
ma iš pat Centro, kad nariai 
turi daryti ką Centras įsako. 
Jis žadėjo į “Tėvynę” rašyti 
protestą, kad kuopa nepriskai
to balsų, kurie buvo atnešti 
prieš mitingą balsavusių.

—Buvęs.

panešimai

Gegužės Pirmos Ap- 
vaikščiojimas.

Cook kauntės Socialistų Par
tija Gegužės Pirmos šventę ap-

Licėjoj, Kedzie ir Ogden Avė. 
Bus geri kalbėtojai ir muzikalis 
programas.

S. A. L. Ex-Kareivių visuotinas su
sirinkimas bus ketvirtadienį, bal. 27, 
7:30 v. v. Pirmos Kuopos skaitykloj, 
4603 S. Marshfield Avė. Visi nariai 
būtinai susirinkite, yra daug svarbių 
reikalų aptarimui. — Centro Valdy
bos rašt. Jos. Elvikas.

Pr-ste Šv. Mateušo Apaštalo laikys 
savo mėn. susirinkimą subatoj, bal. 
29, 7:30 v. v. Mačiaus svet. 3301 So. 
Morgan St. Visi nariai kviečiami 
susirinkt, nes yra daug reikah} svar
styti.

— Fr. Bakutis, nut. rašt.

A. 55 kp. 
ii* šokiais 
Bajorūno 

Pradžia

West Puti man. — S. L. 
rengia teatrą su dainomis 
subatoje, balandžio 29, K. 
svet., 12003 Halsted gatvė.
7 vai. vakare. Kviečiame atsilankyti
visus. — Rengimo Komisija.

Lietuvių Kliubų Federacija duos šo
kių vakarą subatos vakarą, bal. 29, 
Douglas Park Auditoriume, Kedzie it 
Ogden Avė. Pradžia 7:30 v. v. Je- 
recko muzika. Kviečiame gausiai at
vykti ir pasilinksminti.

— Komitetas.

North Sidės Draugijų sąryšio Vie
šo Knygyno delegatų susirinkimas 
įvyks ketverge (bal. 27 d.) Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė. Visi de
legatai malonėkite susirinkti.

— Valdyba.

LSS'. 4tos Kuopas mėnesinis susi
rinkimas bus laikomas ketverge, bal. 
27, 8 vai. vak. Fellowshlp House sa
lėj (užpakalinėj). 831 W. 33rd Place. 
Visi nariai kviečiami susirinkt laiku. 
Yra svarbių reikalų.

— Organizatorius.

Bridgeport. — Ketverge, bal. 27 d., 
7:30 v. v., Mildos svet., 3138 S. Hals
ted St. kalbės P. Dubickas temoj: 
“Nuo laikų Maižiešiaus iki laikų kun. 
Garmaus”. Prakalbos labai svarbios, 
todėl visi atsilankykite į jas.

— L. L. F. 1 kp.

Cicero. — Dr-ste Lietuvos Kareivių 
rengia dešimties metų sukaktuvių ap- 
vaifcščiojinvą ir koncertą nedėlioję, ba
landžio 30 d., Lietuvių Liuosybės 
svet., 14 St. ir 49 Ct. Paroda prasidės 
3 v. v. programas 5 v. D-jos, kurios 
gavote užkvietimus dalyvauti apvaik- 
Ščiojimc ir kurios dar nedavėte atsaky 
mo, malonėkite greitu laiku praneš
ti ką esate nutarusios dėl dalyvumo 
apvaikščiojime. — Sekr.

Racine, Wis. — Antradienio vaka
re ,gegužės 2 d., 7:30 vai., Union Ha! 
svetainėj įvyks prakalbos. Kalbės 
nesenai iŠ Lietuvos atvykę svečiai — 
kap. L. Natkevičius ir mok. B. Žyge
lis. Be abejo, jie pasakys daug svar
bių žinių. Visus vietos lietuvius 
kviečiame ateiti. įžanga dykai. L. 
L. P. Bonai bus priimami kaipo auka 
pilnoj sumoj. — Komitetas.

Lietuvių Kriaučių Kliubo vakaras 
įvyks balandžio d. Liuosybės svet. 
1822 Wabansia Avė. Visas vakaro 
pelnas eis Rusijos baduoliams šelpti.

— Valdyba.

Bridgeporto Kultūros Dr-ja “Žemai
tija” rengia prakalbas nedėlioj, bal. 
30 d., 1 v. po pietų Mildos salėj, 3142 
So. Halsted. Kalbės L. L. Apalis 
apie Sibiro lietuvius tremtinius. Kal
bėtojas aplinkybių verčiamas, yra 
gyvenęs Sibire suviršum trejus me
tus ,taigi gerai pažįstąs Sibiro gyve
nimą. Be prakalbos bus dar kitokių 
pamarginimų. Kviečiame visuomenę 
gausiai atsilankyti.

K. D. “ž.” Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO BROLIO JONO 

Vaišvilo. Apie 33 metų amžiaus. Du 
metai atgal gyveno Chicago. Iš Lie
tuvos. Kėdainių apskr., Baisiogalos 
valse., Kubilių kaimo. Jis pats, ar 
jį žinanti teiksis pranešti.

LAURYNAS VAIŠVILA, 
1739 S. Hasted St., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 

nos arba našlės, nesenesnės 38 metų. 
Esu 38 metų amžiaus vaikinas. My
linti ant ūkės gyvent, malonės atsi
šaukti, ir su pirmu laišku prisiųsti pa
veikslą. ' Atsakymą duosiu kiekvienai. 
Geistina, kad turėtų šiek tiek kapita
lo. John Kachinsky, Carney, Mich.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PARDAVIMUI STORAS SU SU- 

dynų, vaikų ir mergaičių ir moterų 
apatiniai drabužiai. Parduosiu pi
giai. Pardavimo priežastis liga. At
sišaukite 1653 W. 47th St. arba į 
Naujienų ofisą, arti Paulina St. Chi- 
cago.

PARDUODU ARBA MAINAU 35 
autmoobilių garage su gerai išdirbtu 
bizniu; mainysiu tiktai ant gero namo.

Atsišaukite greitai:
J. BRUŽAS, 

3214 So. Halsted St.

ESU PRIVERSTAS ŠIĄ SAVAI- 
tę parduoti arba išmainyti ant namo, 
drapanų krautuvę ir kriaučių šapą— 
sykiu labai pigiai.

Atsišaukite greitai pas
J. MITCHELŲ, 

3214 S. Halsted St.

AUTOMOBILIAI PARDAVIMOI NAMAI-ZEME
REIKIA PARTNERIO PRIE JAU 

įsteigto biznio, kuris gali investyt 
$1,000. Turiu daug klientų ir kos- 
tumerių visose dalyse miesto. Šita 
yra proga sunkaus darbo darbinin
kui turėt pačiam ryšius su f ima, kur 
jo ateitis užtikrinta. Patyriu as ne
reikalingas. Daugiau informacijų 
rašykite į Naujienų ofisą num 17.

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES
COMPANY,

1401 E. 67th St.

PARDAVIMUI pusė ar visas 
saliunas.

3225 S. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RĘNDAI 3 kambariai pavie

niams vyrams arba merginoms 
su visais parankamais.

Kreipkitės: 1
3240 Emerald Avė.

ISREDAVOJIMUI
ANT RENDOS VIENAS ARBA 

du Storai, kampas 33rd ir Morgan 
St. šiluma apšildomi, privatiSki skie
pai, parendavosim ant gerų išlygų.

Klauskit
ANTON VISBARAS, 

3301 S. Halsted St.

!!!BUICKS!!!
Turime daugybę perdirbtų ir per- 

malevotų Buicks ir kitokio išdirbimo 
automobilių, kuriubs parduodame už 
labai žemą kainą už cash ar mai
nais.
Chas. Lange & Bros. Co.

Buicks Distributors
Vyriausis ofisas ir pardavojama 

krautuvė
2623-27 Milwaukee Av.

Tel. Spaulding 0234
North Side Vartotų Auto

mobilių Skyrius 
3159-61 N. Clark St.

Cash ar išmokėjimais
Atdara vakarais ir nedėlioms 

Graceland 2826.
Turime daugybę Buick automobilių 

išstatę.
Vartotų Automobilių 

Parodon
Bal. 26 iki geg. 4-tos

mažą jam
Coliseum

kurie visai perdirbti ir permalcvoti 
musų pačių dirbtuvėse.

2736-46 Armitage Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS, BIZ- 
nis gerai išdirbtas, maišytų tautų ap
gyventa, renda pigi, lysas 3 metų, 
parduosiu pigiai, priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
4522 So. Honore St.

SALIUNAS UŽ DYKA VISI 
įrengimai, geroj vietoj, biznis išdirb
tas per 24 metus pigi renda. 3432 S. 
Morgan St. Atsišaukite pas savinin
ką. W. F. Zamlovvicz, National Gro- 
ve, Riverside, III. z

: Tol.

PARDAVIMUI SALIUNAS, VISO- 
kių tautų kolonijoj, prie didelių dirb
tuvių; biznis 20 metų senas. Turiu 
parduoti už pirmą pasiūlymą, nes iš- 
važiuoiu Lietuvon iš priežasties ligos.

Atsišaukite:
1458 W. 15th St.

JIESKO DARBO
VARGONININKAS su paliu

dijimu, kalbantis 4 kalbas, jieš- 
ko pastovios vietos. Atsiliepi
mus meldžiama siųsti Naujienų 
ofisą, box 18, 1739 S. Halsted st.

NAMAI-ZEME.
, SPECTALIS BARGENAS

Parsiduoda bizniava prapertis 2 
aukštų ,5kių mėnesių senumo: lysas 
yra ant 6 metų $2700, rendos į metus. 
Jokių iškaščių savininkui nėra tai
syme geras investinimas. Kreipkitės 
3223 S. Halsted St., į Storą. Phone 
Boulevard 5394.

REIKIA DARBININKU

PARDUODU 1 TONO TROKĄ, 
arba mainau ant Ford self starter 
mašinos. Trokas kaip ir naujas, už
darytas, solid tajeriai. Tinka bu- 
černei. grosernei, duoniui ir tt.

Kreipkitės:
905 N. Racine Avė.

MOTERŲ PARDAVIMUI
‘ . ..... L

REIKIA patyrusių moterų 
skudurų sortavimui.

J. ANDALMAN,
1312 W. 59th St.

PARDAVIMUI bučemė ir 
grosernė geroj vietoj. Didelis 
bargenas. Apleidžiu miestą. 
Turiu parduoti šią savaitę.

562 W. 18th St.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
ant pirmo aukšto krautuvė ir 2 kam
bariai ant antro — 6 kambariai, visi 
moderniški parankumai, labai gera 
vieta dėl biznio, nes nuo senų laikų 
išdirbtas. Priežastį patirsite ant vie
tos. Atsišaukite: 3457 W. 38th PI. 
2-os lubos, 4:30 v. p. p. nedėlioj vi
są dieną.

PARDUOSIU LABAI PIGIAI MU- 
rinį namą 8 pagyvenimų ir 3 štorus, 
už pusę kainos. Tai yra nam-as ant 
kampo 33rd ir Morgan St. apšildytas, 
geras namas ir ant lengvų išlygų. 
Atsišaukite pas

ANTON VISBARAS, 
3301 S. Halsted St.

PARDUODU ar mainau farmą ant 
miesto prapertes 131^ akrų; 90 ak
rų dirbamos, o kita ganykla ir miš
kas; nauji budinkai, naujas automo
bilius, traktorius ir kitos ukininkystės 
mašinos, visa aptverta, kaina $9,000. 
Man pinigu nereikia dar tamistai pa
skolinsiu $6,000 ant 4%. Rašyk tuo- 
iaus. George Douphin, R. 3, Big 
Rapids, Mich.

NEBRANGIAI.
Pardavimui graži ūkė. 80 akrų 

dirbamos žemės, Michigano vals
tijoj. Gali padaryti kelis tūkstan
čius vien tik iš augalu. Parduosiu 
ant lengvų išlygų arba mainvsiu 
ant namo arba b'znio. Atsišaukite 

5619 S. Lincoln St., Chicago, III.
Tol. Republic 4623.

EMBROIDERS DIRBĖJŲ PRIE 
aukštos rūšies lininių staltiesių, ini- 
cialuot ir monogramuot namieje. Ga
lime vieną ar dvi panaudot dirbtuvė
je. Tik tos, kurios gali aukštos rū
šies darbą atlikti lai atsišaukia.

MADFIRA IMPORTING CO., 
Room 1524 Stevens Bld., 

17 N. State St., 
Tel. Central 2019

REIKIA 10 PATYRUSIŲ MOTE- 
rų popierų skirstymui. Gera alga.

REPUBLIC WASTE PAPER CO.
1039 W. Congress St.

arti Morgan St.
Tel.: Haytfrarket 9261.

REIKIA OPERATORKŲ IR FINT- 
sher’kų prie aukštos rūšies moteris- 
tų skalbiamų drešiu. Turi būt' pilnai 
patyrę; nuolatinis darbas, gera alga, 
puikiausia dienos šviesos dirbtuvė, 
kreipkitės tuoiau.

ART PRESS HOUSE 
1051 W. 35th Street

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

NETURI DARBO?
Ateik pas mus, mes parodysime 

kaip padaryti $50 ir daugiau į savai
tę, parduodant aukštos rūšies invest- 
ment.us ir Real Fstate prapertes, k. 
t. lotus, farmas ir namus. Patyri
mai nereikalingas, mes pamokvsim 
atsišaukit i ofisą. TJbertV Land & In- 
vestment Co., 330f So. Halsted St.

REIKALINGI agentai dirbti 
ant komišino pardavojime alaus 
reikmenų. Kreipkitės Mr. James 
Frederick, South Side Ice & 
Eįreverage Co. 3700 S.Halsted st

REIKIA VAIKŲ IŠNEŠIOJIMUI 
telegramų. 8 valandų darbo 
nuolatinis darbas, gera alga.

Kreipkitės:
H. LINDŠTORM, 

427 S. La Salio St. 
Room 125

diena,

REIKALINGAS PATYRĘS PIR- 
mos klesos bučeris, gera užmokestis 
ir pastovus darbas geram darbinin
kui.

3600 Lowe Avė.
Tel. Yards 6721

RAKANDAITĖMYKITE
Ar nori parduoti arba išmainyti 

savo namą, lotą, bučemę, grosemę, 
automobilių ,farma ar bei kokį kitą 
biznį, cash pirkčiai ir nvainytojai lau
kia ofise. Ateik, telefonuok, arba 
rašyk. Ideal Real Estate Co., 3214 S. Rrojiklį pianą,, su prijungta ukulele, 
Halsted St. Phone Boulevard 0122. I Vėpūtė, roliams ir 10 metų gvaranta- 

’ Vimoc iv J i J alio onrinn’ca

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO 
Priversti urnai parduot mahogany

-------------------------------------------------- - vimas ir didelis dubcltava springsa
MAINYME! BIZNIAVAS LOTAS phonographas su rekordais ir dai- 

ant automobilio kaipo dalį jmokėji- mantine adata. Taipgi vėliausios ma-

N

mo. lotas randasi prie Archer 
puikioj vietoj.

J. N. ZEWERT, 
4400 S. Kedzie Avė. 

Prie pat Archer Avė.

TAISOME AUTOMOBILIUS
Visokios rūšies ir kiekvienoj vietoj, 
arba savo garadžiuje. 
tis patarnavimas i: 
darbas.

Avė. dos fruntinei setas, daining ir bed 
ruinvio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan
gams užlaidai etc. Parduosiu ant syk 
ar atskirai. Rezidencija 1922 South 

. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 4 ŠMOTŲ SEKLY- 
Užgrinėdinan- čios setas ir karpeta. Kas nupirks, 
gvarantuotaa trales ir kambarius nurendavot. Go- 

j Įima matyt per dvi dieni nuo 1-mos 
J. R. SKUTAS. Į valandos.

2234 So. Leavitt St. Chicago, III. Atsišaukite tuojaus:
Phone Canal 6041, 4559 So. Washten^w Avė.

PARDAVIMUI EXELSOR MO- 
torcycle su sidecariu mažai dėvėtas, 
parduosiu pigiai ,savininką galima 
matyti tik po 5 vai. vak. Nedėlioj 
visą dieną.

Kreipkitės:
4520 So. Hermitage Avė.

NAMŲ BARGENAS
Parsiduoda 5 pagyvenimų muro na

mas po 4 ir kambarius. Su skiepu, 
elektriko - šviesoms ir toiletais ant 
Bridgeporto $7,500.

Parsiduoda medžio namas su muro 
fundamentu ir skiepu ’ 2 pagyvenimų 
5 ir 6 kambariai, maudynes, toiletai, 
elektros šviesos ir 
liausios mados ant

I $4,500 renda $55.
Parsiduoda muro 

nimai ir Storas malevos (Hardvvare 
store) sykiu, šiltu vandeniu šildomas, 
ėlektrika, maudynės; garadžius 4 ma
šinoms, ant 51 St. netoli Kedzie Avė. 
šitą namą mainome ant bučernės.

Parsiduoda didelis muro namas su 
groseriu sykiu, ant 33 ir Union Avė. 
garu šildomas, basement, maudynės, 
elektriką, garadžius 3 karams, lan
dos $130 į mėnesį. Kaina $10,000.

Atsišaukite:
IDEAL REAL ESTATE CO., 

3214 So. Halsted St.

ČIA JŪSŲ AUKSINĖ PROGA
Nemokėkite augštų rendų ,turėkite 

savo namą! Mes galime jums pasta
tyti 4 kambarių medinį namą pagal 
vėliausios mados už $1,350 su mažais 
išmokėjimais. Platesnių informacijų 
atsišaukite pas

J. N. ZEWERT, 
4400 S. Kedzie Avė.

Prie pat Archer Avė.
viskas 
South

namas

pagal vė-
Side už

2 pagyve

PARDAVIMUI NAUJAS BIZNIA- 
vas namas Brighton Park netoli 
teatro arba mainysiu ant 2-jų pagv- 
venimų arba rendavosiu — geros iš
lygos atsišaukit.

F. J. SZEMET
’ 4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI MURO 8 RUIMŲ 
cottage vandeniu šildoma, skiepas, 
elektriką, gesas, maudynės toiletai ir 
viskas kaip nauia, kaina 
$1,000.00 įmokėti, likusius kaip ren- 
dą. Atsišaukite:

S. J. MTTCHELL.
3214 S. Hastcd St., 2 lubos.

$4,500.00,

KAS NORIT GERO NAMO, Pui
kioj vietoj prie bulvaro, mūrinis na
mas, 2 aukštų, 6 ii’ 7 kambariai: elek- 

____  tra ,maudynės, aukštas cimantuotas 
i y - Isklepas, garu apšildomas. Rendos 

PARDAVIMUI bučernė ii ne§a į mėnesį $120.00. Įmokčt $3,000. 
grosernė.________________________ Į Kąina tik $9,800.00. Matykit tuoj

rt TT • A \ J- NAMON,2956 So. Union Avė. J 808 w s3r(1 PI_, 
------------------- 777—i nan * c<vTTmv al’ti Halsted St.PARDAVIMUI BARZDASKUTY-1_________________________________
kla, geroj vietoj, biznis išdirbtas per 
21 metą garsioj vietoj, ant Town of 
Lake. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos. 

4556 So. Paulina St.

PIGIAUSIS PIRKIMAS
2 aukštų mūrinis po 5 kambarius 

namas: elektra, maudynės, aukštas 
cimantuotas skiepas, garu apšildo
mas. Kaina tik $6,500. Įmokėt rei
kia $2,500.00. Kreipkitės pas

PARDAVIMUI PIGIAI VALGYK-1 J. NAMON,
la — Restaurant, lietuvių apgyven-| 808 W. 33rd PI. arti Halsted St. 
toj kolonijoj. Biznis išdirbtas per 
18 metų. Pigi renda, 8 pragyveni
mui kambariai.

1947 So. Halsted St.

GERIAUSIAS PIRKIMAS
2 aukštų po 4 kambarius medinis 

namas: elektra. Namas randasi South 
Side, puikioj vietoj ,tarpe 2jų bulva- 

PARDAVIMUI didelis beveik Kaina tik $4,000.00. Atsišauki- 
... * te tuoj pasnaujas registeris: muša nuo 1c.1 

iki $100, parduosiu pigiai. Atsi
šaukite po 6 v. v. arba nedėlios 
ryte iki 12 v. 3127 Emerald Av. 
3-čios lubos.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI., arti Halsted St.

TfiMYKITE
Pardavimui arba mainymui namas, 

labai pigiai, puikioj vietoj, (South 
Side) 2-jų augštų, 5 ir 6 kambariai, 
ant 1-mo augšto štymu šildoma, elek-

P AR DAVIMUI groseris ir I tra» maudynės, augštas cimcntuotas
_ . skiepas, mūrinis garadžius. Mainy-

delikatesen krautuve, gera Vie- sįu ant vieno mūrinio ar medinio na
ta lietuviui. rno ar‘l)a bučemės ar grosernės.

x * Atsišaukite tuojaus.
šaukite: j. namon,

. Roosevelt 8729. 808 W. 33rd PI., arti Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ VISO- AR MATEI KADA TOKIĄ Pui
kių tautų apgyventoj vietoj. Visas kią progą kur ūkės jūsų laukia. Der- 
įtaisymas pirmos klesos, visas biznis linga žemė, vaisingi sodai, cementi- 
cash. Priežastis pardavimo esu ne- niai keliai, žuvingi ežerai, žvėringi 
vedęs. Parduosiu pigiai, arba mai- miškai mokyklos, bažnyčios. Visos 
nysiu ant loto. Kriepkitės Į šios formos turi budinkus, dirbamą

ženvę ir miško į valės; tarpe lietu
vių. Reikia mažo įfnokejimo ir pi
giai tik ant trumpa laiko. Tėmykit:

40 akrų $1,300, 40 akrų $2,000, 40 
akrų $1,500, 40 akrų $1,700, 40 akrų 
$2,300, 50 akrų $2,600 ,60 akrų $2,800, 
80 akrų $2,000, 80 akrų $2,900, 80 
akrų $4,000, 80 akrų $1,300, 120 ak
rų $3,500, 121 akrų $5,500, 100 akrų 
$8,500, 150 akrų $8,500, 300 akrų 
$10,000.

Didelis pasirinkimas is 900 farmų. 
Galėsit mainyt ant namų.

P. D. ANDREKUS
R. 2, Pentwater, Mich.

Priežastis pardavimo esu ne- niai keliai, _
Parduosiu pigiai, arba mai- Į miškai mokyklos, bažnyčios.

Kriepkitės
1803 W. 47th St.

PARDAVIMUI PIGIAI ČEVERY- 
kų taisymo dirbtuvė . Biznis gerai ei
na ir gerai išdirbtas. Turiu parduot 
greit, nes važiuoju į Lietuvą.

10703 So. State St.
Tel.: Pullman 4699.

BARGENAS! PARDAVIMUI BU- 
čemė ir groseme labai greitu laiku. 
Biznis gerai eina ir cash — kreditorių 
nėra, daug stako. Gali biznį varyt 
ir mažai suprantantis biznį. Parduo
siu už teisingą pasiūlymą.

5200 So. State St.

DELIKATESEN, ŽUVŲ MARKE- 
tas ir grosernė pardavimui. Extra 
geri fixtures su staku; 4 gyvenimo 
kambariai. Rendos $35. Turi būt 
parduota iš priežasties ligos. Aplei
džiu miestą. Bargenas. Ne dealeriai.

5260 So. Halsted St.

DIDELI BARGENAI
Pardavimui 2 bizniavi namai: 

sas elektros šviesa, maudynės ir 
parankumai.

Atsišaukit:
2900 Wallace St.,

Tel. Boulevard 3686

NAMU PIRKĖJAI, NEPRALETS- 
kit šio Barbeno nes savininkas greitu 
laiku išvažiuoja iš Chicagos. Galite 
nupirkt namą atnešanti rendos $62.00 
j mėnesj tik už $3,000. Matykit savi
ninką vakarais ar nedėlioms. 920 W. 
34th St., 1-os lubos priekis.

MORTGEClAl -PASKOLOS
Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgeČiaus už 6%
Galite, išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus, notas ir 
kontraktus.

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

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking. 

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialės vakarinės klesos biz- 
niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

, Sara Patek, pirmininkė.

MOKINATĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-lės 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.

’ PARDAVIMUI GROSESNĖ Di
džiausioj lietuvių kolonijoj — biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Leasas 
da ant daug metų, renda gana pigi, 
įtaisimai visi pirmos klesos. Noriu 
parduoti gana greitu laiku. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos. 
Kreipkitės: 4511 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ 'NA- 
mas su 4 kambarių pagyvenimu že
mai ir 4 kambariai aukštai . Žem-ai 
didele sale. Krautuve ir saliunas. Ge
ra vieta, prie gero kelio, Seatonville, 
III. Parduosiu ar išmainysiu ant sa
vasties Chicagos, ar apielinkėj Chi- 
cagos miestelių. Mike Kairia, Box 78, 
Seatonville III.

ga- 
visi

DIDŽIAUSIA 
Mokykla Chicago j
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PARDAVIMUI GROSERNĖ. ICE 
cream ir cigar store, labai patogioj 
vietoj, arti parku, biznis labai gerai 
eina. Pats biznis apsimokės į porą 
mėnesiu. Parduosiu visai pigiai — 
už $875.00.

Kreipkitės:
530'1 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI TUŠČIAS LOTAS 
2414x125 priešais Douglas Park. 
Puikus bizniui arba flatams. Numa
žinta kaina nuo $1,800 iki $1,500. Iš
mokėjimais, jei reikalausit. Kreipki
tės vakarais.

ORLAUSKŲ savininkas 
2142 So. Albany Avė.

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

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

f SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.




