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Komunistai sukilo
Bulgarijoje i

* i

Leninas gerinasi valstiečiam
Anglijos-Francijos santikiai įtempti

»'■' ■* ■ y

Komunistu sukilimas 
Bulgarijoj

Karalius ir valdžia pabėgo 
Varną. Mūšiai Sofijos 

gatvėse.

gnulus. Manoma, kad visi tie 
komisijos reikalavimai bus iš
pildyti, nors Leninas ir prieši
nasi jiems.

Sovietų valdžia netenka dar
bininkų paramos ir turi gerin
tis prie valstiečių ir todėl turi 
pildyti valstiečių reikalavimus, j 
kad galėjus ir toliau pasilai-

dabar stengsis susiartinti su 
Jungti. Valstijomis, kad arba 
bendrai veikus atsteigimup Eu
ropos, ąfha bendrai pasitrau
ktis iš Europos politikos.

Lldyd George savo sostinėje 
buvo labai, triukšmingai pasi
tiktai dideliausios žmonių mi
nios, kuri užpilde gatves nuo 
stoties iki jo rūmų.

Francija veiks viena.
PARYŽIUS, geg. 21. — 

Premicras Poincarė, atsakyda
mas į paklausimą parlamente, I 
pareiškė, kad Francija “steng-1 
sis susitarti su talkininkais 
apie veikimą prieš Vokietiją, 
jeigu ji užsiliks su mokėjimu 
kontribucijos, bet jeigu Fran
cija negalės išgauti susitarimo,
ji reikalaus teisės veikti atski- mįs su Lietuvos vyriausybe, 
rai.” 'lai ji darys naudodamosiIkad neatidėliojant pradėjus su 
VersailTes sutartim suteikta I ja betanpineš derybas, visiškos 
teise uždėti pabaudas ir griebti | lygybės pamatais, konkrečiais, 
Vokietijos žemes, kada bus rei
kalas.

Lietuvos-Lenkijos santikiai
Lenkų nota„delei neitralines zonos

Kovo 15 d. Užsienių Reika
lų Ministerija gavo Lenkų Už
sienių Reikalų Ministcrio šio 
turinio notą:

“Sužinojęs su pasigailėjimu, 
kad paskutinioji vasario 25 d. 
nota, Tamstai atresuota vasa
rio 25 d., Tamstos nėra pasie
kusi, turiu garbės atkartoti jos

Ponas Ministeri!
Jau mėnuo, kai Lenkų vy

riausybė didžiausia atyda ir ge
riausiais norais mainosi noto-

f

4julo tarybas Indiana 
> angliakasiams. lietuvos žinios

liejimo minčiai, kuri siekia* tie- 
siogisio ir draugingo dviejų vy 
riausybių susitarimo,4 tai jos 
vien apsiriboja grįžimu 
procedūros, puri turėtų 
uždavinį įteikti ginčo

VIENNA, geg. 21. — Gauto
mis diplomatiniuose rateliuose 
žiniomis, Bulgarijoj prasidėjo 
komunistinis sukilimas.

Karalius Boris ir valdžios 
nariai pabėgo į Varną. Sofijoj 
iškelta raudoną vėliavą, bet 
gatvėse mūšiai vis dar siaučia.

Smalkesnių žinių nėra gau-

Kaltina generalinį pro 
kurorą

(Paskesnės žinios iš Sofijos 
ir Konstantinopolio rodė, kad 
Bulgarijoj yra neramu ir kad 
komunistai kelia riaušes. Apie 
dvi savaiti atgal ^komunistai 
metę boni^ą į policiją ii* iškilu
siame smarkiame mūšyje daug 
žmonių liko užmušta. Konstam 
tinopdlio žinia sakė, kad tame 
mūšyje liko užmušta 200 ko

Leninas gerinasi 
valstiečiams.

Gal įves piniginius mokesčius. 
Darbininkai apleido j komu

nistus.

Valdžia nebeįstengia iš
mokėti algas savo valdi
ninkams panaikinimas
maisto porcijų, duonos korte
lių ir viešųjų virtuvių labai ap
sunkino darbininkus, ypač be
darbius, kurie dabar nęturi iš 
ko gyventi ir kur nusipirkti 
maisto. Bedarbė ir maisto 
brangumas pagimdė nepasiten
kinimą taęp miesto darbininkų 
ir daugelyj vietų darbininkai 
nušvilpė komunistų vadovus,; 
sada jie bandė laikyti jiems į 
prakalbas. j talisto Atlanta

Darbininkai žiūrį dabar ' į I --•< * '■ 
komunistų valdžią taip, kaip 
^žangiosios darbininkų unijos 
kapitalistinėse šalyse žiuri į 
savo valdžias, būtent ne kaipo 
į <hrbininkų valdžią, liet kaipo 
valdžią ant darbininkų. 

' • .. ... -V. r. —m... . .... . ■ ■ —
• - * M ; u.-

Anglijos ir Francijos san
tikiai paaštrėjo.

skubiais ir gyvais klausiniais, 
atsižvelgiant abiejų valstybių 
gyventojų reikalų, nuolatinių 
santykių bei gero’ę kaimynistės 
ryšių nusistatymo.

Deja/ Lenkų vyriausybė iš 
Jūsų Ekscelencijos telegramos 
gali daryti (tik išvadą, kad Lie
tuvos Vyriausybė,, mato šiame 

I susirašinėjime ne būdų tikrai 
‘pasiekti taip naudingą ir buti-

j WALSHTNi(iT()N, geg. 21, — 
Generalinis prokuroras Dhug- 
herty senate vėl tapo Apkaltint 
tas už paliuosavimą iš kalėjiUną aukščiau minėtą tikslą, bcj 
mo karo pelnagaudos Charles | tik ieško progos yėl eiti nesi- 
W. Morse, už kurio paliuosavi
mą jis gavęs $25,000. Kaltini ti
ntus paskelbė senatorius Cara- 
way, demokratas.

Jis ir kiti senatoriai jau ir 
pirmiau kaltino, kad Daugher
ty už pinigus išrūpino to kapi-

liaujančių ir bergždžių diskusi
jų keliu. Tokio įspudžįo daro 
paskutinioji Jūsų Ekscelenci
jos vasario 20 d. telegrama.

Tos telegramos turinys pir
miausia panaujina apkaltinimą 
Lenkijai dėl tariamojo Lenkų 
vyriausybės tarptautinių pasi
žadėjimų sulaužymo, kas jau 
ne kartą įvairių Lietuvos atsto
vų Jjuvo iškelta Tautų Sąjun
goje. x k

Kelti dabar ^skundas, paėmus 
kinta ir Daugherty kur galima, Idomėn Suvalkų sutartį, yra ab 
gelbsti savb partneriui. isoliučiai nepamatuotas daly-

galėjimo.' j
Caraway įrodinėja, kad Mot- I 

se advokatu buvo Daugherty Į 
partneris Felder. Ta panine-1 
rystė dar ir dabar nėra panai-Į

Airiai betgi susitaikę

prie 
savo 

ryšimą 
trečiai įstaigai; būtent: nuola
tiniam Tarptautiniam Teismui. 
Šis pasiūlymas nenoromis ver
čia mane dar kartą pažvelgti 
praeitin, ir priminti, kad 1920 
m. rugsėjo mėn., lenkų rusų 
karui siaučiant, 'Lenkų vyriau
sybė, užklupta Lietuvių ka
riuomenės įsiveržimu į Suval
kų ir Vilniaus teritorijas, davė 
ryškių savo taikingumo išro
dymų, kreipdamosi į aukščiau- 
/foįt tarptautinę instanciją, 
®y Sąjungą...r

Prisitaikydama prie Tautų 
Sąjungos intencijų. Lenkų vy
riausybė sutiko ne tik su Tau
tų Sąjungos sumanytu gyven
tojų atsiklausimu, bet taip pat | 
ir su T. Sąjungos globojamąja 
Briusselio konferencija. Tačiau 
Uetuvos vyriausybė atmetė 
atsiklausimo projektą ir savo 
netaikingu nusistatymu, kartais 
net atšaukdama jau priimtus

TERRE IIAUTE, In<I.', geg. 
21. — Indiana anglių kasyklų 
saviųinkai pasiuntė laišką In
diana angliakasių prezidentui 
John Ilessler,, kuriame siulo- 
mąsi pradėti derybas su India
na angliakasiais, kad užbaigus 
streiką. i

Kasyklų savininkai dar prieš 
streiką būvi) pasiūlę atskirą 
sutartį, bet1. Indiana angliaka
siai pasiūlymą atmetė.

Trijų valstybių sąjunga.
PARYŽIUS, geg. 21 .

Gauta patikimų žinių, kad Ge
noa konferenciją laikant čecho 
Slovakija, J^igo Slavija ir Ru
munija padarė tamprią sąjun
gą 20 mėtų, tuo sustiprinda
mi mažąją ententę. <

Vergija Vokietijoj.

Lietuva nebeįsileis pa 
bėgėliy iš Rusijos

KAUNAS (Žydų Spaudos ‘ 
Sąjunga). — Lietuvos valdžia 
išleido įsakymą, kad bėgantie-

žiami Lietuvon, nc4 nei toki, 
kurie turi vizuotus pasus. Išim 
tis daroma tik tokiems pabė
gėliams, kurie atvyksta iš ba
daujančių Volgos sričių.

Išdegė miestelis
1 KAUNAS, (Ž. S. S.). — Mie
stelis Vižai [?j, daugiausia 3įy- 
dų gyvenamas, išdegė. rDauge
lis šeimynų pasiliko be pašto-

RYGA, geg. 21. — Paskiau
sia atvykę į Latviją pabėgėliai 
iš Rusijos, tarp kurių yra ir 
vienas lietuvis-amerikietis, ku
ris buvo nuvykęs į Rusiją gel
bėti komunistams, bet dabar 
besiskubinąs Lietuvon, kad už
sidirbti kiek pinigų ir atsiga
benti savo šeiminą iš Rusijos, 
kur ji paimta kaipo įkaitas, sa
ko, kad bolševikų mokesčiai 
ūkio produktais, kuriuos įvesta 
metai atgal vieton pirmesniojo 
bolševikų konfiskavimo mais
to, bus neužilgo panaikinti. 
Vieton jų bus įvesti mokesčiai 
pinigais. Tokiu budu bolševi
kiškoji Rusija grįšta prie seno
sios caro mokesčių sistemos, 
l'iek pasitraukus, bolševikai tu 
res Į>iula\:yti ir kitas žemės re
formas. ;

Pabėgėliai sako, kad sovietų 
valdžia svyruoja. Leninas, kad 
išsilaikius, turi nuolatos dary
ti vis didesnių ir didesnių nu
sileidimų ir tolintis nuo komu
nizmo. - i

Jis buvo priverstas paskirti 
komisiją is 40 valstiečių, kuri 
išdirbtų žemąs reformos pro
jektą. Toj komisijoj nėra ne 
vieno komunisto. Ta komisija 
dabar reikalauja panaikinti 
maisto taksus, paskirti bešali
škus teismus nagrinėti valstie
čių skundus ant valdžios ir pri
pažinti savasties teisę valste- 
čiems prie žeinęs. Ji taipjau 
sako, kad konfiskutieji didieji 
dvarai, kurie maistu aprūpina 
tik niekurįus komisarus, butų 
tuojaus atiduoti valstiečių ko
operatyvams, kurie auginu ten

----------------------į —

Poincare neatėjo nė pasitikti
Lloyd George. Lloyd George

• rūstauja.

' PARYŽIUS, geg. 20. — Pre- 
riemas Poincare paniekino 
Lloyd George, neateidamas į 
stotį jį pasilikti, kada tasis va
žiuodamas iš Genoa buvo už
važiavęs. į Paryžių. Negi augš- 
tesnis ministerijos valdininkas 
nebuvo pasiųstas pasitikti. 
Premierą pasitiko vien Angli
jos anibasadoriuą ir Barthou 
sekretorius. Anglijųš delegatai 
stebėjos tokiu Poindare pasieb 
girnų. ‘‘Francuos pibmieras 
pasiūlė pasimatymą su Lloyd 
George šiandie ir turėjo * pro
gą pasikalbėti valandą laiko, 
l>et jis I ignoravo tai,” sako 
jie. I

Lloyd George nė nelipo iš 
savo vagono.

Lloyd George pyksta.
LONDONAS, geg. 21. — įdė

miems (Lloyd 'George sugrįžo 
vakar iš Genoa labai pyk tas 
ant Francijos ir Francijos po
litikos. Jis yra nuomanęs, kad 
prie dabartinės valdžios Fran- 
cija eina prie nelaimės ir jei
gu ji panorės vėl pulti Vokieti
ją, ji ^galutinai liks izoliuota ir 
turės bankrutyti.

Tikimąsi, kad Lloyd George 
labai aiškiai pasakys apie An
glį jos-Fnanci  jos santikius savo 
pranešime parlamentui. Dar 
niekad santikiai nebuvo taip

Franci jos rustavimas ant 
Anglijos daėjo iki to, kad ji 
įžeidė Anglijos premierą.

Sprendžiama, kad Anglija

DUBLINAS, geg. 21. — De 
Valera ir Griffitho frakcijos 
padarę sutartį, kuri Įeis laikyti 
rinkiihus į naują seimą birže
lio mėn. ir sudaryti koalicinę 
ministeriją. Dail Eireann susi
tarimą vienbalsiai ratifikavo. 
Tuo laiku religinis gi karas vis 
dar tebesiaučia Ulsteryje. Mū
šiuose Belfaste užmušta 8 
žmonės, o apielinkiniuose dis- 
triktuose 5 ar 6.

15 žmonių užmušta
OHICAGO. — Praeitą savai

tę Chicagoje automobiliai už
mušė 15 žmonių. Tarp užmuš- 
tųtių yra G vaikai, 4 jų neturį 
nė 5 metų amžiaus. Tie vaikai 
žaidė gatvėse. Koroneris dclei 
to kaltina vaikų tėvus, kam jie 
leidžia vaikus žaisti ir lakstyti 
gatvėse, o paskui, kai atsitin
ka nelaime, reikalauja nubau
sti vežėją. Jis tikisi, kad nelai
mės su vaikais padidės ateinan
tį mėnesį ,kada vaikai bus pa
leisti iš mokyklų.

Amnestija Vrangelio ka 
reiviams.

KONSTANTINOPOLIS, geg.
21. — Ukrainos sovietų vald
žia paskelbė amnestijos pro-: 
klaninei ją dėl gen. Vrangelio 
kareivių. Daugelis jų jau grįš- 
tą Rusijon.

Ratifikavo šantungo sutartį.
TOKIO, geg. 21. — Japonija 

ratifikavo su Chinija padarytą
ją Washingtone sutartį apie 
Šantungą.

Latviai siūlė Genujoj lie
tuviams eiti iš vienoBERiLUNAS, geg. 21. —Ama

to mokinių padėtis Vokietijoje 
tapo prilyginta prie z /orgijos 
užvakar^rėichstage, kada svar
styta- fhęštąjį bilių, kuris nus
tatytų to-kių mokinių vaikų 
darbą iki 6 vai. dienoje, kad 
jie galėtų lankyti * vakarines 
lŲokyklas. Bilius tapo atmes
tas. Tada vienas socialistas at
stovas pareiškė:

“Mokinių Vergija Vokietijoje 
šiandie nėra nė kiek geresnį 
už likibią jUegrų, Laip juos 
aprašyta “ii ledos Tanio grinte- 
lej’ 70 .metų atgal”.

GENUJA. — IV. 8. Galva- 
nauskas susitiko beeinantį pas 
jį vizitą darytų p. Kalniną 
(Latvių finansų ministerį). 
Kalninas gailėjosi, kad Lietu
va nedalyvavo Rygos pasitari
me ir siūlė dabar Genujoj vi
som 5 “Pabaltjurio” valsty
bėms susitarti bendro fronto 
reikafu, nes esą daug bendrų 
reikalų tarp minėtų valstybių. 
P. Galvanauskas atsakęs, kad 
esą sunku dabar numatyti tam 
pasitarimui medžiagos, kadan
gi Varšuvoje jų jau yra susi
tarta.

Esoliučiai- nepamatuotas daly-
[kas, kaip tai aiškiai matyti iš 
to fakto, kad Jūsų Ekscelenci
ja nepaminėjai savo notoje vė
lesnės sutarties, kuri padaryta 
Kaune tuo pačiu 
klausimu ir kuri 
valkų sutartį.

Kauno sutarties 
yra remiamas Lietuvos vyriau
sybės reikalavimas grįšti priė| Lenkų vyriausybės 
1920 m. spalių 6 d. demarkaci
jos linijos., aplenkiant 1920 m. 
lapkričio 29 fd. demarkacijos 
liniją, nors pastaroji buvo pa
daryta, remiantis abiejų . pu
sių susitarimų, Tautų Sąjungos 
Kontrolės Komisijai prižiūrint, 
kurios abi pusi daugiau metų 
ir laikėsi.

Todėl iš savo pusės aš jau
čiuos priverktas kuosinarkiau- 
siai pabrėžti, jog tikra lietu
vių lenkų ginčo priežastis glu
di neturinčiame precedentd 
fakte, kad Lietuvių vyriausy
bė 1920 m. vasarą sulaužė pa- 
čįus paprasčiausius tarptauti
nės teisės dėsnius, kuomet, ' ji 
nepabojo pasinaudoti kritinga 
Lenkijos padėtimi, esant karui 
su Sovietų Rusija ir, susitarus 
su pastarąja, pagrobė su jos 
pagalba Vilniaus kraštą, kiuris 
buvo lenkų krauju atvaduotas, 
Lenkų valdžios laikomas ir \val 
domas daugiau kaip metai ei
nant didžiausia vietos gyvento
jų nauda ir jiems sutinkant.

Nežiūrint to, kad Lenkų vy
riausybė, kaip aukščiau maty
tį, galėtų rasti visai kitų pasi
teisinimų, jeigu panorėtų eiti 
prikaišiojimų keliais, ji vis tik 
renkasi tokį kelią, kuris grei
čiausiai gali privesti priezabič^ 
jų valstybių santykių pagerini^ 
mo ir nesiima bereikalingai 
tardyti, kas praeityj buvp ap
gailėtino. !| 1

Kas dėl Jūsų Ekscelencijos 
telegramos išvadų, jmešingų 

musų vadovaujančiai susiraši-

SULAIKĖ DEPORTAVIMĄ.
—-——~|

CHICA'GO. -j4-- Deportayiflias 
keturių 1)WW.: narių, kuriuos 
paleidus iš Leąvenyvorth kalėji
mo immigra^ijo.s.k
tuojaus a^eštąvo tikslu 
deportuoti 
deralinio

2 negrai nulinčiuoti.

mili tariniu 
pakeitė Su-

nutylėjimu

jungos darbą.

Esant šioms aplinkybėms, 
Jūsų Ekscelencijos pasiūlymas 
kreiptis į Tarptautinį Teismą, 
kuriam Lenkų vyriausybė rei
škia pasitikėjimo ir gilios pa
garbos jausmus, nėra teisėtai 
pamatuotas. Bet ypač jis nėra 
Lenkų vyriausybei priimtinas 
dėl to, kad Lietuvos vyriausy
bės pastangos grįžti šiuo klau
simu atgal, neturi dabar realūs 
bazės ir yra nustojęs savo ,ąk- 
tuahimo, .nes įvykiai viską ga
lutinai pralenkė. Iš tikrųjų, 
kuomet pasibaigė Tautų Sąjun
gos pradėtoji procedūra, rei
kėjo prisiminti aukščiausieji 
tautų apsisprendimo principai, 
kuriais eidamas Vilniaus sei
mas pasisekė, ^.Vilniaus krašto 
gyventojų vardu, galutinai pri
jungti šį kraštą prie Lenkijos.

nuošir
dumas ir lojalumai Lietuvos 
vyriausybei, visų pirmiausia 
apsireiškia tame kad ji yra 
parodžius stiprios valios pasie
kti susitarimo keliu pozytjMų 
rezultatų. To dėlei neatsako 
Lenkų vyriausybės norui leistis 
į politiką, kuri, • vieton raminti 
jausmus, juos kaip tik daro 
sma fkesnjais. Šia dvasia va
duodamas aš laikau reikalinga 
kategoringai pareikšti, kad | 
Lenkų^vyriausybę/ateity nega
lės tęsti šios diskusijos.

Lenkų vyriausybė tiki į busi
mąjį musų dviejų tautų susi
taikymą ir į geros kaimynystės 
santykių sutvarkymą. Vien tik 
betarpiais susitarimas visoj 
eilėj klausimų, kurie išdėstyti 
mano šio vasario ,2 d. notoje, 
man rodosi, gali vesti prie šio 
tikslo. Dar kartą turiu garbės 
pajneikšti Lenlkų vyriausybės 
vardu jos visišką sutikimą ne
atidėliojant pradėti ir vesti iki 
galo, dideliausio susitaikinimo 
dvasia, betarpines derybas, 
kad'užmegstų tarp abiejų vals- 
stybių normalius ir nuolatinius 
santykius. Aš esu įsitikinęs, 
kad Jūsų Ekscelencija ir Lietu
vos vyriausybė nepanorėsite 
imtis didelės atsakomybės, at-1 
susakydami nuo šio taikingo pa

Teikitės priimti, Pone Minis
teri, mano labai aukštos 
garbos pareiškimą.

įSkimuntas
Užsienių Reikalų Ministeris

♦

pa-

valdininkai 
juos 

tapo sulaikytas fe- 
teismo įsakymu.

tardimą atidėta iki birželio 28 
dienai. i

HOUSTON, Tex., geg. 21.— 
Du negrai vienas 60 m. ir ki
tas 25 m. amžiaus, tapo nu
linčiuoti Texas valstijoj vakar.

Laike pastarųjų dviejų sa
vaičių Texas ir Arkansas vals
tijose liko nu linčiuota 8 negrai.

100,000,000 
auksinų

Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei
gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvon šimtą milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų persiuntime ir 
visiško saugumo užtikrinimas, kokį tik tokia 
Bendrovė kaip Naujienų gali duoti, buvo prie- 
žasčia tokio milžiniško pinigų plaukimo Lietu
von per Naujienas.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 
kasa, žino Naujienų čekių augštą atsakomybę, 
ir juos be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus. *

Rusijon tuo tarpu galima siųsti tiktai taip va
dinamus maisto draftus.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

U——.......................... ........——J

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. HaJsted St., Tek Boulevard 9663

T0WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tek Boulerard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., Tek Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St„ tfel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tek Pullman 0659

t



NAUJIENOS, Chicago, HL
..........     I »'■< ir.W<i
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VESKIT PIRKLYSTA SU NARIAIS
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R GEROS VERTĖS IR TEISINGAS APSIĖJIMAS GVARANTUOTA

ldidelis išpardavimas]
■ lllllill^^ ■

j Utarninke, 23 Gegužė, 1922 Į
/ * ’ ■

■ Nepamirškite Mus Atlankyti ■

DYKAI DidžiausisRakandų Išpardavimas
NEPAPRASTAS PIGUMAS ŠALDYTOJŲ 

PINIGŲ TAUPYMO KRAUTUVĖ

Audeklai jardais
Indian Head linen 86 colių pločio, tiktai "Į 16
10 jardų kostumeriui, jardas
- - - .............-................. - • .............. ■

Kūdikiams Blanketai
Balti banketai su mėlynais ir ružavals 10c 
apvadais numažinti iki

šilkai
Didžiausias pigumas, kokis jums kada nors pasitai
kė, yra siūlomus jums čionai.

Puiki kokybė Chamoose šilko juodo, nary ir rudo, 
vertas $3.00 jardui fl* 4 K 7
tiktai po 4* I ■ w i

i

Vaikams penčlakos 12%c.
Tvirtos pančiakos, juodos ir baltos 19 c. .12“ 
verčios visų mierų. Numažintos iki

Moterims Pančiakos 16c.
Neblunkančios juodos gero lisliė paųčiakos 89 c. 
vertės, biskj perdaug numažintos 10c

Moterims žiurstai
Visiškai vėliausios mados pasiųti iš gingham ir per
kelio, vertes $1.25, nepaprastai 7 A f*
special I "f U

Moterims marškiniai 23c.
Gražus lisle gauge marškiniai, geriausio nubaigimo.
Mieros 88 iki 44, numažintos kainos
nuo 39c iki fcvU

Marškinukai dėl vaikų 10c
Geri tystantįs baltos medvilnės marškiniai, susega

mi iš priekio, numažinto! nuo 19c 10c
iki

Vyrams darbiniai Marškiniai 69c.
Dvigubo - storumo mėliui gingham marškiniai, su 
pridedamu kalnierium, mieros 14 iki 17, 
numažintos kainos nuo 89c iki . Vvv

s*

Dviejų Šmotų Dresės 79c
Vaikams bloomers-Dresčs, 2 šmotų, iš geriausio 
ginghamo, suskirtos spalvos. Numažinta 79c 
vertS kuo $1.25 iki

---------------------------------------------- - ----------------------- r.................. ... ■■ ■ -’n------------4^ r < 5^ A ii

Mes Importuojam Geriausias čekiškas Plunksnas

TAUPYK

MUSŲ

ŠTAMPAS

d eyvs DeptDJlILiJS. store
3323-25 So. Halsted Stree

Sommer’s Fair
Trys krautuves No. I.

Tel.: Yards 6677.3545 S. Halsted St., 
Mes laikome pilną eilę 

Langams 
Durims Ir 
Varčius 

_ Vielinius

Ateik 
(rauti 
Musų

ietų Amaliją Kainas Pinna negu 
Pirkus.

Mes d i rbam sietus Durims ir Langams užsisakymu_________
Moliniai puodai tik Šitam ISpardavimė. 15c. galionui Iki 6 

galionų._____________ ............. . , . ,
Tyčia stora apskriti kurtinoms lazda.
Paprasta kaina 39c.. šitam išpardavime 15c.___________________ _

Mokėk savo gazo sąskaitas Čia, priimant dykai. Taipgi Elekt
ros sąskaitas.......................... ........... ............ ............................. ......................

Ty^ia didelė skalbiama lenta, verta 59c., Šitam išpardavime 
tik 39c. _______________________________

Geriausi puodeliai, tpriehūtčs ir turteliai, trys drauge 25c., 
paprasta kaina 40c. __________________ ■

Tyčia specialis išpardavimas geriausios tualetinės popieros, 
2000 lakštų garantuojama. 25č verte už 15c.

" ™ p Maliava specialiai
Geriausia naminė maliava. Tik šiandien $1.95 galionui._____
Gerkite vaikai' Ilorse Shoo stiklai 3 už 10c. ................ ... . ... „ ..... . ... .......... ..................... . ■ .
Vynstikliai paprasta kaina 12c. šiandien tik 6c. vienas.
JI.»K. H. trys dėžės 25c. .
Brillo alumiuui valyti — 3 dėžės 25c.

Nepamiršk numerio
3545 South Halsted Street

MALIAVA, VARNIŠIS IR ALIEJUS. 
STIKLAS LANGAMS ir GENERALIS 
SANDĖLIS NAMŲ PATAISYMAMS.

CAMMY WIDMAN
3403 South Halsted Street

Telephone Boulevard 3998

. / 
85*'~ ___

PINIGAI

(GRAŽINA

MI, JEI NE 

PATEN-

KINTAS

Chicagoje
r i*- 'i

GARSŪS VEIKALAS RODO
MAS BRIDGEPORTE.

Višą šią savaitę bridgepor- 
ticčiai turės progą matyti vie
ną iš didžiausių kratomųjų pa-

men of Aipocalypse” (Keturi 
Apokalipso raiteliai). Jį nese
nai ir už augšlas kainas rodė 
didžiausiuose vidurmiėsčio te
atruose, kur įžangą buvo ima
mos $1 ir daugiau. Dabar jis 
bus rodomas Ilealy’s Mono- 
gram teatre, 3520 So. Halsted 
St. už kibai populiarę kainą.

“Keturi Apolipso raiteliai” 
yra parašyti vieno geriausiųjų 
šių laikų rašytojų, Ibanez. 
Pats veikalas, vaizduojąs bai
sųjį karą ir dar baisesnes jo pa 
sėkmės, yra $bai įdomus, įs
pūdingas ir vaizdingas. Jis yra 
skaitomas geriausias veikalas, 
kokį kas įstengė parašyti laike 
pereitojo pasaulinio karo. Jis 
neaugština karų, jis nesidid- 
žiuoja laimėjimais, bet liūdnai 
vaizduoja tai, ką karas neša 
šaliai, ką jis teikia žmonijai.

' Neapykanta, mirtis, badas, 
maras — štai tie keturi Apo
kalipso raiteliai, kurie jodinėja 
po pasaulį laike karo ir kurie 
neša tam pasauliui sunaikini
mą, vargą, epidemijas ir kitas 
baisenybes.

Paveikslas bus rodomas Mo- 
nogram teatre visą šią savaitę, 
pradedant nuo šiandie.

Jūsų Laimės YI-YI 
šąukstukąs dykai
VISį Slį SAVAITĘ SU KIEKVIENU PIRKINIU

. ' VERTES $3.45 AR DAUGIAU

3445 ST. HALSTED STREET
' , ' ■ * 1 1 Y

lįlAlpSIžuiiittuunuTuinituiiiintnniii^^^uĮuiiiincūniigm'ninnutinįnunununi

Vyram Ko-ko Gelsvi ar Gbls- 
v.ai raudonis teliuko skuros, 
apskroščiuoti padai, Kainavo 
$8.00. Dabar kai- 
nuoja.

Vyrams Ko-ko Gels
vi ir Gelsvai Raudono

Oxfordo ;

Vyrams darbiniai 
Ceverykai

.Juodi ir rąjįvsunkųs ir leng
vi. Didelis pasirinkimas vi
sokių mierų, kainos iki $4.50, 

SpeolaC $2.45 
tiktai

Vaikams
Base Bali Čeverykai rudo au

deklo su geraįs roberio pa- 
1 i,

dais. Mieros 1 iki $1.45
5Vi, Kainuoja po

Vaikams žibantis ai
lamsaos zamčiaus 

Ceverykiukai
Vaikams žib&ntįs ar juodo 
zamčiaus, vienu diržiuku če
verykai, rankoms išdailinti 
padai, valkios kulnutės, mie
tą 4 lig 8, paprasta kaina 
$3.00, Special C‘1 CK
kaina 4* ■ ■ ww

Moterims balto au
deklo su diržiukais 

Ceverykiukai
Moterims balto audeklo su 
diržiukais čeverykai, darantįs 
labai gerą įspūdį, augštomis 
ar žemomis kulnimis, kaina 
$4.50, Special C O CH% 
kaina ųJC.SJU

Motery ir Merginy
Žibančios skuros, vienu ar 
dviem diržiukais čeverykai, 
naujo Flapper styliaus. Kai
nos iki $6.00
Special po ^w«Ov

The Lion Shoe Store
, ■■ I •

3445 SO. HALSTED STREET
■ . • . »

•CUUCAGO. — Bcsilaužiant 
į gatvekarių kompanijos pre
zidento Blair namus tapo nu
šautas plėšikas Adam 'Pro- 
cliosvski. Tai buvo ypatingas 
plėšikas. Jis niekad, pirm 
pirmo suėmimo (jis po to bu
vo nuteistas kalėjimai! visam 
amžiui, bet neužilgo pabėgo)

nevartojo revolverio ir tenki
nosi lik chloroformo bonkute. 
Jis yra baigęs Varšuvos univer
sitetą, gabus lingvistas, muzi
kos ir dailės mylėtojas ir rėmė
jas. Nors jis plėšimais užsiėmė 
keletą, ar gal ir kelioliką metų, 
buvo suimtas tik vieną kartą.

Acme Cabinet gazinis pečius, plati 
vieta kepifnui ir broileris, baltai pa- 
livuotas sienelės, durys ir tacos, pe- 

.čius paliyuotas juodai, CQO 7C 
lengva nuvalyt, special ^wQ« I w

Green Mountain iš šalies Koduoja
mas šildytojas, padarytas iš pritai
kinto medžio, gvarantuotąp, baltai 
palivuoti /perdarai ir maisto kamarė- 
18 100 svurų įtalpa $26.75 
ledui, ŠpeciaI' . I w

Greengard Furniture Co.
3431-33 S. Halsted St.

Mes pristatome visur, ' Phone Yards 1071
Atidarą Panedčliais, Utarnink^is, Ketvergais ir 

Subatos vakarais.

Šaldytais viršaus prilioduojamas 
jas, padarytas iš rinktinai kieto me 
džio, su polivotomis sienelėmis vi
duj. Special per šį C* 7 K 
išpardavimą IUbI w

Lova, pilnai įrengta stf vatiniu Ma
tracu, gvarantuotais 25 metams 
springsais plienine lova. Karkurios 
pabaigtos lig ir riešuto medžio, 
baltai ų kibančiai, Special per šj 
ifoąriamv. $24.95
tiktai ' w

P E CI ALI
...... >-

IŠPARDAVIMAS
--—-- - . . ....  ■ I .. ■■ ...... ........ . ■■■ - --- ------ — « — —.» -. ^.1. ■ ^,1 ■■■ .1 II. ■ I .t, ~ ■■■■ - - — - •— --- ----- ---- I' —---- ‘

Gatavai maišyta maliava, galionas.... $2.25 
Dutch Boy White Lead, svaras............12%
Čtalyanized fencing tvoroms, 36 col.

...... augščio, pėdai .10
' <S-

Galvanized fencing tvoroms, 42 col 
.......augšžio, pėdai .12

Screen wire, visokių mierų, pėdai ......... 03
Screen Doors galavos ............  .....2.25

RINIAVJMAS, 
VANDENIO 
NUBfiGIMŲ 
SUDĖJIMAS 
KARNISŲ, 
STIKLINIŲ 
STOGŲ 
TAISYMAS

Fred IIobicK
3716 So. Halsted St.

Yards 2572*
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GEROS VERTES IR TEISINGAS APSIEJIMAS GVARANTUOTA

KAINOMIS

Vaikam šliurės
Patentuotos, šikšnos juodo žo

mŠo šhii’ės vienu, dviem ar trim

diržais

VYRAMS NAMINĖS ŠLIURĖS

juo

KOJŲ BUDAVOTOJAI

kurie
matrasai,

Teter’s Shoes
midų ir visokio dy

džio baltai palevotas

HEALY S MONOCRAM us atrasite mane
TEATRE

Apokalipso The Four Horsmen
ISPARDA VIMAS Edtcard Trost

Apielinkčs maliorius

MONOGRAM THEATRE
atsake rėk Chicago3520 So. Halsted Street

Martinas Angilos Restaurant

Tel. Yards 4442
Visokio aprašymo

JUOZAPAS F. BUDRIK

Juodo
Vertč

$150
$175
$295

Ofiso Durų 
ir Langų 

Literavimas

įauja 
tieina

Atdaras dieną 
ir naktį

Pilna eilč vyrams naminių šliurių 
dų ir rudų. Tikras pigumas ....

Mes duodam Tetero ir Centro apsk 
Mik pirklybos ženklelius.

Užlaikome geriausius Jramafonus Brunswick, Ko- 
lumbia, Viktoro ir parduodame ant lengvų išmokė
jimų.

Didelis pasirinkimas rekordų, indainuotų geriausių 
operoą dainininkų visokiose kalbose.

žinti jam pinigus, bet jie grie
žtai atsisakė tatai daryti.

— Važiavęs.

su Rudolph Valentino
Pamatyk šitą, kurinį. Šį pirmadienį,

padarytos visokių

Queen Anna dining 
room setai stalas 48 
colių viršus ir G kė
des odos. sėdynės 
walnut baigimo da
bar uk

Vėliausios mados Pleyer Pianai augštos rūšies taip 
ir actionai mašinerijoj yra gvarantuoti ant 10 metų 
galima išreikšti garsiausių artistų muzikų ir užtik
rinantis sutikti geriausia muziką jūsų namuose, ga
lima gauti višokių užbaigimų, kainos negirdėtai 
žemos.
$35() vertės už
$400 vertės už
$500 vertęs už

$49.00 Velvet karpetai nepaprastas pigumas kar- 
petų. Puikiausias išaudimas vėliausias, pavasa
rinis išdirbimas ir didžiausia pasirinkimas ant 
lengvų išmokesčių $33.00

ČEVERYKAI 
šikšnos, 

3 diržais

Mielai suteikiame apkaina- 
vimus poperavime ir malia 

vojime.

Storoms Čiurnims 
Čeverykai

Lodaunės aržuolo

VYRAMS ČEVERYKAI IR PUSČEVERYKĘI
Pilna eilė juodų ir rudų čeverykų ir pus- 

čeverykių naujausių madų $3.85 ir bran
giau.

Ant Halsted St., dvejos durys į pietus nuo 
36-tos gatves, su pilnu pasirinkimu visokių 
maliavų, stiklo, geležinių tavorų ir j 
mųjų įrankių... Tikras tavoras už p 
mą kainą.

PIRKIS ČIA IR TAUPYK PINIGUS
Įkurtas Brigeportc nuo 1894 m. 

Patentinimas užtikrintas, arba pi
nigai grąžinama.

Arčuolo Kamodos 
Tikri/ aržuolo medžio 
pilno saizo veidrodžiu 
plačiais stalčiais, pir
miems pirkėjams po

. $12.75

3614 South Halsted Street 
Telephone Boulvard 9783

Ųž numažintą kainą auksiniai daiktai, laikrodėliai, 
žiedai, branzalėtai, lenciūgėliai auksinės plunksnos ir 
sidabriniai daiktai.
26 šmotų setą, kaip ant paveikslo Rodgers sidabro 
gvarantuotą ant 50 metų; reguliarė — - — 
kaina $25.00 už

Vatiniai
galima gauti visokio 
(iidumo , išpildyto, 
parinktos vatos ge
riausio audeklo, ap
valkalai geri, dabar
tine kaina $12.50 
numažinta iki

$5.75

šilkinė Lempa
Japoniško šilko artis
tiškas darbas pilnos 
mieros mah aržuolo ar 
ba walnut. Visa lempa 
su pastatymu už

$16.50

Po tai tragedijai lenkas su- K
grįžo pas savo tautiečius “in 
žinierius” ir pareikala^y sūgrų

Trijų šmotų miegamo kambario setas, 3 šmotų mah. aržuolo 
arba walnuto pirmos klesos, visas medis ir CQQ Art 
išdirbystė, $200 vertės už ^vv«UU

VESKIT PIRKLYSTA SU NARIAIS 

Central District Business Men’s Association

, NAMINĖS ŠLIURĖS
Didelis pasirinkimas moterims naminių 

šliurių. Įvairių partijų. Visų dydžių

$1.35

Musų specialųmas tai čevery
kai moterims storomis čiurni- 
mis. Aukšti ar žemi čeverykai 
visokios šikšnos. Rudi, juodi, 
satyniniai ar balti. Dydžio 5 iki 
9. Prieinamos kainos. ’

FIZINĖS MANKŠTYBOS PUSČEVERYKIA1 
šitie pusčėverykiai yra pailsusioms, jau

trioms kojoms. Jie yra iš puikios minkštos 
šikšnos Haliniais padais. Visų dydžių nuo 
3 iki 8. Specialiai vienos dienos išpardavi-

m,,s..................... $6.45

Visiems žinomos dvi didžiausios Lietuvių Rakandų Krautuvės Chic^goj ir Apielinkėj 
Parduodam už Pinigus ir ant lengvų išmokėjimų

Krautuvės atdaros kas vakaras iki 9 valandai vakare ir nedėliomis iki 12 vai.

BRIDGEPORT FURNITURE CO., Not Ine.
3224-26 So. Halsted St., 4262-64 Archer Avė

MOTERIMS f “PUMPS”
Iš Satyninės, Patentuotos 

ir Rudo žomšo su 1, 2 ar 
iki $8.00. Special kaina ..

5 $4.85
JAUNUOLIAMS.

Vaikams ir mergaitėms čeverykai 
stiprus nešioti. Visokių šikšnų. Pilna eilė 
dydžių juodų ir rudų. Žema kaina ..

$2.85 (
Vaikams lovukės metalo arba medi
nės. Buvo po $15.00 $7.75

NESUVALDOMAS AUTO
MOBILIUS.

Ant North avė. ant pataisy
to automobiliaus lenkų “inži- 
nierijos institutas” pakabino 
“sainą” su parašu: “70 dol.” 
Netrukus atėjo reksnionas, au
tomobilių apžiurėjo, išegzami- 
navo ir tarė:

—Uli, bracia, aš jo neimsiu 
ir dykai.

-Kodėl? — užklausė parda
vėjas.

-—Supuvęs 
smonas.

Pagalios “inžinieriai” įpiršo 
tų automobilių savo tautiečiui, 
lenkui. Jie automobilių apsuko, 
lenkų įsodino ir paleido jį va
žiuoti. Lenkas važiavo gerai 
iki Mihvaukee, bet kai reikėjo 
jam čia automobilių sulaikyti, 
jis tai padaryti negalėjo. Jis 
darė viską, kad sulaikius^auto- 
mobilių, bet tas vis “runijo” ir 
gana. (Turbut nemokėjo len
kiškai?—* zcceris). Pagalios 
pavartojo visų spėkų ir vis ne
sulaiko. Tada jis kiek drūtas 
“opc” iš automobiliaus ir iššo
ko, o jo automobilius likęs be 
vado movė tiesiai sienon ir 
akymirkoj subirėjo į šipulius. 1

$2.25
TENIS’INIAI ČEVERYKAI

Vaikams Tenisiniai ir svaidžaisliniai čevery 
kai. Vertės labai geros ....

$1.35

IkT^ Stiklinės, Lenti
■ E w nes, Drobinės ii

X Sienų Sainos

$225.00 vertės 3 šmotų velour afba
Tepostry iškimštas Cover Stuffed seklyčios fotai, su liuoso- 
mis sprendžinų sėdynėmis, su sprendžinu užpakaliu ir apa
čia geriausios išdirbystės, pirmos klesos velour visokių spal
vų iš didžiausio pasirinkimo ir kainos C1AQ flfl 
žemiausios ■ ®TV-UV

P; /ASARINIS IŠPARDAVIMAS
SU NUŽEMINTOMS KAINOMS 

Rakandų, Pečių ir abelnai reikalingų daiktų kainos žemesnės, negu kur kitur
Teter o čeverykai 

vr \ * •

Žemos Kaįnos
VIETA TlkRAI GERIEMS ČEVERYKAMS PIRKTIS 

ŽEMOMIS
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The Uthuanian Daily: NewX

Published Daily azcept Sunday t>y 
The IBhuanlan Hawi Puh. Cs In<ų

JMitor P. Grigaitis •

1739 SO. HALSTED ST.» 
. CHICAGO, ILLINOIS.

Telephona Hooeavalt W>Qfl

Subscription Rate* t
$8.00 per year in Canada.
$7.10 per year outside of Chicago,.
(8.00 per year in Chicago,

8c. per copyX

Entered as Second Clara Matter 
*farch 17th, 1914, at tha Post Office

Chicago, Iii., uodu tha act af 
March žnd, 1879.

- '-• • ' . • z
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halstad St, Chicago, 
Ui. — Telefonas i RooMvelt 8500.

Užsimoki j Ima kalnai
Chlcagoje — paltu:

Metams —........... .. .i — fMĮj
Pusei metų „,x it i-j r4>oO 
Trims mėnesiams 2.25
Dviem mėnesiams »,,, u j>k 1*75 
Vienam mėnesiui t, , X>UO

Chlcagoje per aeiiotojuai ' - 
Viena kopija .. ■ ■ - « t 8c. 
Savaitei  ......    ■ , 18c.
Mėnesiui —,.w i

Suvienytose Valstijose na Chicagoj 
paštui .

Metams , $7.00
Pusei metų .... . . ..—— 4.10
Trims mėnesiams , „ . 2.00
Dviem mėnesiams . ■ ■ 1-50
Vienam mėnesiui , , ..............  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
^Atpiginta) J

Metams —......... . ■ ■■»■•> $8.00
Pusei metų ..........—4.50
Trims menesiams ■■■■..., ■■ ■,—. 2.25

Pinigus reikia siųsti paltų » Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
j—...........——1— ikimn m . 'I'T’

Nenori užsienio
atstovų.

Greitu laiku Maskvoj tu
rės įvykti socialistų revoliu
cionierių procesas. Sulig pa
darytąja Berline internacio
nalų konferencijos sutar
tim, ta byla turės būt tardo
ma dalyvaujant Antrojo ir 
Vienos internacionalų at
stovams kaipo kaltinamųjų 
gynėjams. Prokuroras, tai
gi bylos vedėjas prieš kalti
namuosius, jau esąs paskir
tas — Karolis Radek.

Bylai besiartinant, mas
kviškis komunistų organas 
Pravda, kaip Forvertso ko
respondentas praneša, pra
dėjo aštrią siundymų > prieš 
užsienio atstovus kampani
ją. Tie užsipuldinėjimai to
ki šlykštus, kad internacio
nalų atstovai, kurie turės 
kaltinamuosius socialistus 
revoliucionierius ginti, prieš 
išvažiuosiant pMaskvą lai- 
kė Berlyne konferenciją ir

nutarė griežtai užprotestuo
ti prieš Pravdos siunclymus. 
Be to jie nutarė, kad jei 
Pravda, tas oficialiais Rusų 
komunistų organas, nepa
liaus savo užsipuldinėjimų, 
tai procese visai nedalyvau
ti, nes aplinkybės susidary
tų tokios, kad jų dalyvavi
mas ir tuo labiau ginimas 
kaltinamųjų butų visai ne
galimas.

Suprantamas dalykas, kad 
Rusų diktatoriams to tik ir 
reikia, kad užsienio atstovai 
atsisakytų procese dalyvau
ti. Leninas neslėpė savo 
piktumo ir nesigailėjo karčių 
pipirų pačiam Radekui už 
tai, kam jis berliniškėj in
ternacionalų atstovų kon
ferencijoj sutiko, kad už
sienio 4 social-buržujai” gin
tų “kontr - revoliucionie
rius”. Pasaulis, pasaulio 
darbininkų judėjimas ypa
tingai neturi žinoti teisybes 
apie tamsius bolševikijos 
viešpačių darbus.

Įdomu dabar bus pažiū
rėti, kaip ši socialistų revo
liucionierių byla bus veda
ma.

Žema . j
siela.

“Naujienų” 117 numery 
mes buvom įdėję p. J. J. Ro
mano laišką Redakcijai, kur 
autorius stipriais žodžiais 
atakuoja St. Seimo narį ir 
“Geležinio Vilko* organi
zuotoji kapt. Natkevičių. 
Kartu mes įdėjome ir, pasta
rojo repliką.

“Draugo” rędaktorius 
kun. Česaitis pasiskubino 
savo laikrašty išsispaudinti 
iš “Naujienų” p. Romano 
laišką, bet vietoj įdėjus kar
tu ir p. Natkevičiaus atsa
kymą ir bešališkai palikus 
dalyką spręsti savo skaity
tojams, jis dar nub savęs 
pritepė insinuacijų ne tik p. 
Natkevičiaus, bet ir kitų, 
nieko bendra su dalyku ne
turinčiųjų adresu.

Kunigas Česaitis nieka
dos nepamiršta padėtį ties 
savo vardu dviraidžio “Dr.”, 
tuo norėdamas pabriežti, 
kad jis ne tik Patėr-noster 
moka, bet išėjęs dar ir tam

yra baisesne negu toji, kuri 
įvyko karo ^pradžioje. Net 
šauksmai pagautų į kilpas zMo- 
zurijos pelkėse bejėgių Rusų 
kareivių* negali prilygti išlėto 
badu purštantiema vyrams, 
moterims ir vaikams Volgos 
pakrantėj.

Mūšių lauke mirtis papras
tai yra greita. Bet mirtis bado 
yna baisiai kankinanti ir tę
siasi ilgai.

Štai kaip vaizduoja Volgos 
ba<to distriktų paskilbęs Anglų 
žurnalistas, Sir Philip Gibbs’ast 

“Aš nemanau skelbti sensa
cingų žinių, kad tuo budu su- 
jautrinus labdaijybių įstaigas, 
šis Rusijos badas yra perdaug 
žiaurus, kad užsiiminėjus sen
sacijomis. Ir gryna tiesa yra 
pakankamai baisi; privatinės 
labdarybių įstaigos vargu daug 
kuo gulės pagelbėti Rusijos ba- 
duoliams. Bet kuomet sensaci
jų mėgėjai rašo, jog 50,000,000 
Rusų mirsiu badu arba jei ne 
50,000,000, tai bent 25,000,000 
■— tai yra grynas absurdas.

“Nėra jau taip bloga. Net ba
do apimtame distrikte žmonės 
kokiu tai budu — aš nežinau 
kokiu —- šiaip taip prasimaiti
na. Jei jie neturėtų ko valgyti, 
jie jau butų išmirę. Be abejo
jimo, kaip girdėjau iš žmonių, 
jie turėjo susikrovę pinigų ir 
da gali pirkti maisto Samaroj, 
Kazaniuj ir Saratove.

*‘Kiti turi pasislėpę maisto. 
Ir jie šiaip taip išgyvens žie
mų, — nors ir vargingai, pus
badžiu, bet visgi išgyvens. Ma
žiau laimingi, žinoma, mirs 
badu.

Turintieji maisto nesirūpina 
pagelbėti neturintiems.

‘^Mano draugas, kalbėdamas 
Į 50 kaimiečių, tarė: ‘Aš savo 
akimis šiame sodžiuj mačiau 
dvi mirštanti nuo bado mergi
ni. Kodėl tai daroma, kuomet 
čia da yra maisto?’

“Ilgą laiką visi tylėjo. Pas
kui aukšto ūgio kalnietis pra
bilo: ‘Jus nesuprantate. Jums, 
atvažiavusiotųs iŠ svetimų ša
lių, kur badąs nežinomas, sun
ku suprasti mus. Rusijoj kai 
kurie turi įtarti, kad kiti galė
tų gyventi.’ *

“Ir Kalinin’as, Tarybų Res
publikos prezidentais, išreiškė 
tų pačių mintį. Kalbėdamas į 
Volgos distrikto kaimiečius jis 
nelauktai paklausė vieno kai
miečio: ‘Kiek turi metų?’ -r 
‘Penkiasdešimtys,’ —< atsake 
užklaustasai. * ‘Tu esi pakanka
mai senas, kad mirti,’ tarė Ka- 
linin’as. ‘Seni turi mirti, kad 
jauni galėtų gyventi.’

“Bet kiek jų mirs badu?
MNegalima atsakyti tinka

mai tas klausimas. Visa kų aš 
galiu pasakyti, — tai jei visur 
toki pat padėtis, kai tuose so- 
džiuose, kuriuos man teko lan
kyti (© kad ir kitur tokia pat

tikrų mokslų universitete Ir 
gavęs Daktaro laipsnį. De
ja, žemai sielai, pasirodo, 
nieko nepadeda nei mokėji
mas Pater-noster, nei kata
likiškas universitetas, nei 
teologijos daktaro titulas.

Europos 
Padėtis

K. Sėjikas.

(Tęsinys) 
■" ■1 ’J»* <»■ -.........— a

VI
Be abejojimo, badas Volgos 

srityse dalinai pareina nuo 
‘sausmečio. Tokio- sausmečio 
kai 1921 ,m. ten senai nebuvo 
Visi javai ir žolė stačiog išde
gė nuo saules. Bet tuo mete
orologiniu reiškimu visgi nega
lima išaiškinti badų. Juk ir 
1891 m. ten buvo sausmetis. Ir 
nors tūkstančiai ar net desėt- 
kai tūkstančių žmonių mite* 
badu, tai visgi tas badas negrę- 
sė mirtimi milionanis žmonių, 
kaip kad šį kartų. Mat, 1891 
metais maisto buvo galima įga
benti (ir jis buvo gabenamas) 
iš kitų Rusijos dalių. Bet 1921 
metais jokioj Rusijos dalyj ne
buvo maisto perviršio — prie
šingai, jo visur truko. O toji 
padėtis susidarė ne vien dėl 
sausmečio, bet ir dėl kitų prie
žasčių, pareinančių nuo pačių 
žmonių. Pirmon galvon tai įvy- 
ko dėl bandymo prievartos ke
liu žmonėms užmesti komuniz
mų, dėl ekonomines blokados, 
dėl pinigų nupuolimo ir dėl 
daugelio kitų dalykų, kurių Ru
sų kaimietis ir darbininkas 
nesupranta. Ir dėl viso to nu
lio nams Rusų dabar reikia 
sunkiai kovoti dėl išlaikymo 
gyvybes. Yra nemaža jų tarpe 
tokių, kurie nebeturi jokios 
vilties. Jie ^tiiįioja ranka ir 
sako: “Kokia čia pasinė beko
voti? Visvien galas — ne šian
dien, tai ryto.”

; vii i
iDel galutino ekonominio sus

mukimo, maisto, drabužių ir 
kuro stokos Rusijos žmones 
kenčia badų, šaltį ir miršta 
tūkstančiais nuo įvairių ligų. 
Tie milionai žmonių yra lyg 
muses pagauti į milžiniškų 
voratinklę, kurį numezgė ne
matomas voras. Tas voras —* 
tai žmonių tamsumas. Ir ^vo
ratinklis ištiesta ne kokiais 
nors blogais norais, kad paga
vus nekaltas aukas, bet todėl, 
kad fanatingos utopijos subi
rėjo į šipulius susidūrusios su 
realybės uolomis.

Dabartine Rusų tragedija
r

padėtis — vargtų gali būti abe
jojimo), —• 'tai aš nežinau, 
kiek daug jų išliks gyvi. Tik 
nepaprasta ištverme, ko kai-: 
miečiams netrūksta, gali juos 
Išgelbėti.”

- Wn ,
Bet Rusijos žmonių tragedi

ja reiškiasi ne vien tik fiziniu 
kentėjimu. Volgos distrikte 
kenčia nuo bado poras desėt- 
kų milionų žmonių, — bet 
skurdų, neturtų ir didžiausį 
nusiminimų kenčia šimtas iiii- 
lionų Rusų. Sakoma, jei žmo
gus nenustoja vilties ir drąsu
mo, tai ne viskas prarasta, ne
žiūrint to, kaip gyvenimas 
blogai nesusidėtų. Rusai gyve
na apatingai, beviltingu gyve- 
.nhjiu: “Kam čia bekovoti?. Vis
vien galas. Nieko gera nesima
to ateity.”

INet Maskva, pirm karo vie
nas gyviausių ir įdomiausių 
miestų Europoj, atrodo lyg 
Pompojus, kur ne žmonės, o 

tik jų šešėliai slankioja apleis
tomis ir netaisomomis gatvė
mis. Namai netaisoma. Jei 
langas išmušama, jis pasilie
ka išmuštas. Jei stogas įgriū
na, niekas jo nebando atstatyti. 
Gi Petrogrado gatvėse yra to
kių duobių, kur visas vežimas 
gali pasinerti. Jei mirtingumas 
Kazaniuj ir Samaroj yra ne
paprastai dalelis, tai nedaug 
linksmesnis vaizdas įgaunamu 
aplankius Kijevu, Smolensku 
ir Vitebską — visur žmonių 
mirtingumas siekiastačiog ne
tikėtinų skaičių. Iš didžiulių 
Rusijos universitų studentai 
bėga į Berlyną arba Pragų. 
Profesoriai turi labai sunkiai 
kovoti, kad išlaikius gyvybę. 
Kazaniaus universito profeso
rius, didelės reputacijos biolo
gas, papasakojo Kellogg’ui, kad 
jam prisieina dirbti savo na
muose, Jo laboratorija univer- 
šite apleista ir nešildoma. Liuo- 
somis valandomis jis siuva če- 
verykus, o jo žmona kepa py
ragaičius ir yai’davinėja juos 
miesto į rinkoj. Visus savo ra
kandus jis jau baigiąs pardavi
nėti, pardavęs net savo du 
mikroskopu, kurie jam būtinai 
buvo reikalingi moksliniams 
tyrimams.

Maskvoj vienas senukas išti
sas dvi valandi pasakojo savo 
gyvenimo dramą Kelloggui. Ir 
karts nuo karto nervingai jis 
sušukdavo: “Ak, kokių baise
nybių mums teko jiergyventi 
ir kodėl, kodėl visa tai reikė
jo kęsti?” Jo drama — tai tik 
viena iš milionų. Ir jis nebuvo 
kokis nors caristas, kunigaikš- 
tis ar dvarponis, o paprastas 
kultūringas žmogus.

Ir “kodėl, kodėl” jiems rei
kia visa tai kentėti? Kame to 
priežasties? Kodėl milionanis ki 
tų Europos šalių žmonėms rei-

šešiosdešimts treji metai at
gal nedideliame Vakarų Virgini
jos‘miestely Charles Town bu
vo teisiamas John Brown su ke
liais' jo pasekėjais už tai, kad 
jis kėsinosi paliuosuoti savo 
draugus iš vergijos.

Vergija buvo teisėta. Jonas 
Brown naudojos neteisėtomis į/ 
monėmis teisėtai vergijai nu
versti. Už tai jis buvo teisia
mas einant vergų ponų įstaty
mais;- jį teisė vergų savininkų 
teisme vergų savininkų išrinkta 
teisyba — jury. Ir “visapusiš
kai, teisingai” dalykų ištyrus Jo
nas tapo pasmerktas pakarti ir 
buvo pakartas.

Tik keliems metams praslin
kus girdėjos didelis žygiuojan
čių kojų dundėjimas. Senosios 
Virginijos kalnuose ir pakalnėse 
vėl prasidėjo sukilėlių bruzde
sys ir klyksmas. Didžiausiu už
sidegimu pro būgnų tratėjimą 
ir šautuvų tarškėjimą kilo ai
das : “Jono Browno kūnas guli 
supuvęs kapuose, bet jo dvasia 
žygiuoja”. Ir jo dvasia žygiavo 
kol, bent teorijoj, vergijos pan
čiai tapo sutriuškinti.

•4
šiandien toj istorinėj kauntės 

pėdyboj, Charles Town, Vakarų 
Virginijoj kita byla yra nagri
nėjama.

1921 m. apie penki tūkstančiai 
unijįnių angliakasių žygiavo pie
tų linkui į neunijuotūs anglies 
plotus, kad tos vietos angliaka
sius padarius unijistais, ar pa
gelbėjus jiems jais patapti. Juos 
pasitiko kelių kaunčių autoritai, 
kurie buvo rinkti, ar teisingiau 
pasakius, vakarų Virginijos ka
syklų savininkų nusamdyti ir 
apmokami tarnai. Ir įvyko su
sirėmimas, kuriame keli tapo nu
kauti.

Užtai jie šiandien yra teisia
mi. Jie yra teisiami gal tuose pa 
čiuose teismo'rūmuose, bet tei
siami kitų žmonių. Vienok ši
tie keli žmonės turi tuos pačius 
palinkimus, kuriuos anie turėjo. 
Todėl jų likimas yra abejotinas 
—gal kaikuriuos jų laukia ta pa
ti lemtis, kurios sulaukė Jonas 
Brown.~Laisvės Mylėtojas.

kia didelis Vargas vargti? Aiš
kinama tai įvairiomis priežasti
mis. Bet ne viena priežastis 
tinkamai neišaiškina tikrosios 
dalykų padėties. , Ekonominis 
susmukimą^ ^turėjo įvykti.” 
“Taip,” sako Kel'logg’ąs^ “jis 
turėjo įvykti ir jis plėtosis to
liau, jei laiku nebus stveriasi 
įmonių jo «ustabdyniuip jei 
sveikas 'protas nebtis panaudo
ta prieš nonsensų.”

Istorija atsikartoja

NORI PADAUGINTI 
POLICIJA.

Yra paduotas sumanymas ir 
jau užgirtas padauginti polici
jų. Norima tuojaus pasamdy
ti 1,(MX) naujų policistų. Tam 
reikalui norima sukelti 1,000,- 
000 dol. Policija dauginama 
tam, kaft galėjus sėkmingiau 
kovoti su įvairios rūšies tero
ristais ir plėšikais.

(Apgarsinimas)

| PERSERGEJIMAS
Mildos Teatro Bendroves

■ šėrininkams /
M., w

Ponas Hertmanowicz išleido 
laiškus šėririinkams nurodinė
damas būtent pavojų Mildos Te
atro Bendrovės šėrininkams.

1. Mildos Teatro Bendrovė iš- 
siliuosavo iš pavojaus gegužio 9 
1922, ir nuQ šios dienos Teatras 
yra operuojamas su PELNU kas 
dieną, ir ateityje neš pelną.

2. Pagal rekordus Bendrovės: 
! nuo pradžios 1921 metų iki ge

gužio 9-tai, 1922, teisybė Mildos
i Teatro Bendrovė turėjo didelius 

nuostolius ir teisybė pasakysiu 
buvo dideliam pavajuje, šis daly
kas bus pilnai nurodytas sekan
čiame METINIAM susirinkime 
šėrininkų. <

J8. Valdyba Mildos Teatro ne
davė įgaliojimo p. Hertmanowicz 
siuntinėti panašius laiškus, ar
ba daleidę pirkti arba pardavi
nėti Mildos ‘ Teatro Bendrovės 
Šerus.

4. Mildos Teatro Bendrovės 
šėrai turi savo pilną vertę $10, 
niekas jųjų negali numažinti.

5. Visi šėrininkai LA1KIK1TE 
savo šėrus prie SAVĘS, nes par
duodami kitomis ypatomis, par
duosite visą Bendrovės turtą, 
svetimtaučiams arba antraip sa
kant žydams, nes p. Uertmano- 
wicz stengiasi tų padaryti, ką 
man ypatiškai pareiškė gegužio 
9-tą, 1922.

Šerininkai Mildos Teatro Ben
drovės norėdami pilnų informa
cijų, kreipkitės į mano ofisą, 
stovis Bendrovės bus pilnai iš
dėstytas.

SAVO ŠERUS LAIKYKITE 
PRIE SAVĘS.

Jonas P. Evaldas, Sėkr.
Mildos Teatro Bendroves, 

8464V. 33rd St Yards 2790

Ofisas atdaras kasdieną nuo 
9:00 ryto iki 9:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais nuo 1:00 iki 4:00

BALYS SRUOGA.

Naujas Idealizmo Isto
rijos Lapas

(Tęsinys)
Gyvenimas tųjų, kurių istoriją mes tašyti 

bandome, beveik visuomet buvo viena ilga kanky
nė. Ar / tai todėl, kad. traginga lemtis 
kaustė jų sielą kūno, dvasios kančių priekale 
dėl nelaimės ar ligos; ar tai todėl, kad jų gyveni
mas buvo sunovytas, jų širdis buvo sopulinga be
žiūrint į kančias, į neregėtą gėdą, kurtą jo bro4iai 
kentė. Ištiktųjų, jie valgė kasdieninę kvotos duo
ną, ir jeigu jie didi tapo dėl valios stiprybės, tai 
jie nėra mažesni dėl savo nelaimės. O, jeigu jie 
ne perdaug skundžias, jie, kurie yra nelaimnigi: 
tai žmonijos išrinktieji jų tarpe randas. Jų drą
sa srovena į mus, į musų širdis; jei (mes silpni 
pasidalysime, — turi musų galva akimirksnį ant 
jų kelių pasilsėti. Jie mus paguos. Tyrcfs galios 
ir visagalinčios gerybės srovė teka iš šių milži
nų sielos •

Ne jų veikalo mums reikia klausytis, ne jų 
balsų mums reikia girdėti, mes skaitome tatai jų 
akyse, jų gyvenimo istorijoj, kad gyvenimas nė
ra niekur tiek didingas, tiek vaisingas ir niekuo
met tiek laimingas, kiek kančioje!!.’....% (prakalba 
į Beethoveu’o biografiją). A

Taip Rulland’as prabilo į žmones, kai jo dra
matiniai veikalai, kur jis mylimiausias savo idė
jas tokiu skausmu i^mtulojo, ne tik scenoj jokią 
pasisekimo neturėjo, bet ir skaitomi nebuvo,,.

Kada Rolland’o jaunystės draugai jau garbes 

laurais vainikavos, jis vis dar tebebuvo “prade
dantis rašytojas”, neturintis nei lei- 

Kelionė į dėjų, nei kritikos, nei skaitytoją, 
žmonių Pralaimėjęs viešame gyvenime jis 
girdis nueina į save, užsidaro savo mažu

čiuose kambariukuose kažkur pa
stogėj ir ilgus metus tylumoj renka savo paiegas 
milžiniškam veikalui kurti ir jį kuria. O tuo tar
pu pasirodo iš jo sumanytojo didžiųjų biografijų 
cikliaus — trys biografiją didžiausiųjų pasauly 
kentėtojų, kaip jis sako, karžygių, herojų, šiosfe 
biografijose jis kalba nebe į visą tautą, ne visą 
žmoniją, kaipo organinį vienetą, bet į kiekvieną 
individybę. Ir tai ne į kiekvieną, bet tik į tą, kulji 
nelaiminga yra. Iš augščiau paduotos beveik išti
sos įžangos į pirmų tokią biografiją—Beethoven’o 
—jau galima spręsti aj^h^įųos uždavinius, kurių 
jis siekia. Kas nėra nelaimingas? žinoma, kad 
kiekvienas žmogus yra savaip nelaimingas, jei jife 
tiktai yra jaučiantis ir mąstantis žmogus. Bet 
šiuo kartu Rolland’as nenori nieko reformuoti, ne
nori jau nieko. mokinti, nenori nieko į herojybęs 
žygius kviesti,*— jis nori tiktai nulUidusius pa
guosti. Ne nuraminti, tiktai paguosti. Jis 
nori tiktai būti; tuo nematomu dvasiniu ryšiu, ^vi
ris jungiar- visus nelaiminguosius. Bet kaijp 
nelaimingą žmogų paguosti, kaip jam beįkvėpii 
galios, tikėjimo, vilties, jeigu jis pasauly nieko 
be'skauspio nebeturi, jeigu • jam- nbbėra'ko begy
venti?! Bet — nėra pilnesnio, nėr laimingesnio 
gyvenimo, kaip kančioje. Kad paguosti kenčian
čius jis dainuoja skausmą! Ne tą skausmą, kų- 
tis ateina ir ppreina, bet tą, kuris amžinas yrą, 
tą, kuris gyvenimas yra! Baigdamas Beethoveno 
gyvenimo aprašymą — himną — skelbia:

“Koks laimėjimas gali šiam laimėjimui pri
lygti!” Varguolis, dar daugiau: nelaimingasai, 

dar daugiau: atsiskyrėlis, ligonis, dar 
Skausmo daugiau — pats visas viena gėla ta- 
džiaugs- pęs, kuriam pasaulis savo džiaugsmo 
nvas \nei krislo nedavė, —- patsai pasidaro 

džiaugsmo kūrėjas ir dovanoja jį pa
sauliui pasisakydama^ žodžiuose, kuriuose jis savo 
gyvenimų apčiuopia, žodžiuose, kurie kiekvienai 
heroingai sielai tikslu spindi: p e r skausmą 
į„ d ž i a u g s m ą!” ,lr visa Rolland’o knyga yra 
heroingai ugninis himnas tiems, kurie kenčia, 
nes tik jie gali būti kūrėjais, nes tik jie gali 
džiaugsmą regėti, nes tik jie gali būti... laimingi!

Kitos dvi šią pasekusios biografijos, jeigu 
ir nėra tokios ugninės, tokio^/tfirpančios — Mikei 
Angelo Tolstojaus biografijos, — bet ir jose lei- 
motivas tas patsai: palaiminti tie, kurie nelai
mingi!

Ir nenuostabu, kad pavienios individybės 
dideliu godumu pasitiko šiuos Rolland’o skausmo 
himnus: skaitė žmonės juos ne todėl, kad jie ap
rašinėjo gyvenimą vyrų, iš kurių daug pasimo
kinti galima, bet todėl, kad nuliudusieji juose at
gydavo-!

Kritika; plačioji visuomenė tyli apie Roljand’ą 
kaip ir iki šiol tylėjusi, tačiau tie “nelaimingieji” 
sudaro J jau jam platų skaitytojų plotį, kurie jau 
nebepašilieka viėn; tik įkaity tojais: jie Roiland’ą 
garbina’ jau; Jie dideliu, godumu įškasineja visus 
jo senuosius veikalus po senas krautuves, jie ren
gia dirvų jo naujiems veikalams, nekantriai jų 
laukdami.

Taip patsai Rolland’as pradeda darytis tuo, 
ką jis patsai apibudiho savo nepamirštamais žo

džiais apie šios ašarų pakalnės nelaiminguosius: 
“Pauvre vaincu, le vainųuer du monde” — varg
šas nugalėtas, pasaulio nugalėtojas!

Toks jo kuriniuose Beethoven’as, toks An
gelo, toks Tolstojus, toks pirmame periode buvo 
Dantonas, š. Liudvikas, Aertas... Tokia laimė pa
čiam Rolland’tii nusišypsojo!
VI. EIROPOS IDĖJOS LEGENDA 

“Eiropa nuo šios dienos jokios bendros kny
gos, jokios dainos, jokios maldos, jokio tikėjimo 

žygio, kuris jiems visiems priklausytų, 
Eiropos nebeturi”, — sako vienas Rolland’o kar- 
jungė žygių.

O, žinoma, jeigu Eiropos tautos taip 
suskilo, kad riebeturi jokios bendros jungiančios 
idėjos, tai ko ir norėti, kad brolis broliui peilio ne
galąstų, kaip galima bekalbėti apie laisvę, broly
bę, meilę! Ir Rolland’as dar Ecole Normale mo
kykloje besiinokihdamas, susidūmojęs ties ta min
timi pasiryžta duoti Eiropai tą benndrą knygą, tą 
bendrą maldą;—- ta idejją, kuri visus eiropiečius 
galėtų jungti. Dar toje mokykloje sumanęs para
šytį tų veikalą, kurio tėvynė butų ne Prancūzija, 
bet visas pasaulis, visos žmonijos sielos, ta minti
mi gyvenęs vigą savo gyvenimą, — jis ją pradėjo 
gyvendinti tada, kada jis buvo visų pasmerktas 
.ir apleistas, it užmirštas, kad jis vėlei užsidarė 
savo vienumoje, kada jis pats buvo vienas tų “ne
laimingųjų”,. Tiesa, veikalas susikristalizavo jo 
sieloje dar apie 1895 metus, o pirmieji laiikai buvo 
parašyti 1897/net pirmas tomas pasirodė pasauly 
besibaigiant 1902 metams, bet pilnoje visumoje 
veikalas tebuvo išvystytas Rolland’o vienumos 
metais, kada jis pats sau vieną paguodą tegalėjo 
rasti — kūryboje. ■

valandai.
— I..................    - ... . 4

TĖMYK! SKAITYS
■i, ,i i , , ,-J -r i r-, -r n-

Žmogui svarbiausia dalykas —• 
Kojos. Kada žmogus jaučia nu- 
vargintą savo kojtį, tai reikia ži
not, kad netinkamai pataisyti jo 
čeverykai. Kadangi Šiais laikais 
iš paprastų darbininkų daug prasi
manė kurpes, o nieko nesupranta 
apie čeverykų gerą pataisymą, la
bai daug žmonių vargina sava 
brangias kojas.

šiuomi patariam publikai, kad 
ant West Pershing Road, po nu- 

< meriu 2957 kur pamatysite dide
les raides

shoeIoctor 
įrauk F. Sabaliauskas

Tai Chicago geriausis čeverykų 
daktaras.

Padaro greitai, gražiai, tvirtai ii 
pigiai.

Taipgi bus užlaikoma Naujienų 
dienrašęio stotis. O prie to ir ki- 
tokių lietuviškų laikraščių.

Frank F. Sabaliauskas 
2957 W. Pershing Rd.

Chicago, III.
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Pageidaujamos Apštįs Patenkinantis Tavoras

Moterų takutės

ČEVERYKAI

STERN’S DEPT. STORE

Laikrodėliai
Karato

Tie Patys 17 akmenų $12.50

Big Ben Budelninkas

69c

PAVOGĖ ŽMONĄ

$11.00

SUGAVO PLkšIKĄ

Pongee marškiai. 
Miera 14% iki 17

33c 
11c 
47c

Emroidered dotted Swiss, ruda, navy blue ir 
melina. Jus tikrai norėtumėt turėki dresę tokio 
puikaus audeklo, jardui I 98c

Vyrąms Marškiniai

“BIESAS NEIMA

Big Yank darbiniai marškiniai, tai jums ži
nomos tikrumos 1.00

(Stebėtino Voilo jekutės su gingham apva
dais; Taipgi pongees ir visų kitų vėliausių 
ir populiariškiausių audimų. Kainos pa
skirstytos nuo: $1.25 ir augščiau.

Satin Slippers vienu diržiuku, gražus “Baby franch” ar pa
prastomis kulnimis, miera 3 iki 8 y $3.50 
Kudikiapis ir vaikams žibančios skuros'Čeverykai, miera 1
iki8 $1.25
Vaikams juodo Oxfordo, miera 5 iki 8 $2.25
Miera 2% iki 10 $2.50
Miera 11 iki 2 $3.00
Moterims balto audeklo čeverykai, nedidelė apštis, prie užbai-

Motjerims lietsargiai, neblunkančios spalvos su juoda rankena ir 
šilko kilpa ' v ' $1.00
Moterims dailus balto ^kaulo rankiniai lietsargiai, su tokiais pat 
galiukais, vertes $5.00, po $2.12 ar 2 uz $3.98

Nuo lietaus palerinai ir ploščiai dėl vaikų už labai žemų 
kainą. ? , ; , ■ .

Vaikams trumpos pančiakaitės, gražiose 
spalvose, pritraukiančios, vertos iki 50c po- 
rai 19c
Vaikams pritaikytis siutai, toki kokių jus 
tikrai norite dėl savo kūdikių 59c

Eiffel darbo Union Siutai 
Stebėtinai pritinkantis siutai 
cial kainas $1.25—$1.75—$1.98.

3512 South Halsted Street 
CHICAGO

PATEMITINAI DIDELE NAUDA 
DEL LYTINGU DIENU

, GROSERIS
Alaskos Raudoni Salmonai “‘Dil Monte Brand 
didelės dėžės, Special 
Thos. J. Webb Kava, 
svarui, Special a,
American Family 
Special 2 šmotai x
Goki dust 3 Va svaro pakiūkas, 
2 už
Washing Soda 2 skarai 
už 
SvVeet Heart Muilas, 
Special

jau išstatyta dėl jūsų apžiūrėjimo; 
taipgi labai gražių marškinių nuo 
medvilnės iki šilko; viskas gvarantuo 
ta. Labai gerų apatinių dėl pavasa
rio ir vasaros už prieinamas kainas. 
Ši krautuvė yra žinoma, nes yra “up 
to date” ir patikima.

SPECIAL \ :
Lyčna apštis vyrams marškinių dėl užbaigi- 
mo <• 79cj

Pongee marškiniai 
vadais. Naujausis daigtas ant paro-

dos $3.75

Ratinee dėl jūsų vasarinio frako, visos vė- 
liausios spalvos. Per šį specialų, jardas 5O.c

MOTERIŠKAS WRIST WATCII, Mažas, 
kaip ant paveikslo. 15 akmenų viduriai 14 K., 
šviesiai auksuoti viršeliai, gvarantuoti ant 25 
metų. Special ................................................ $15.00

Subatoj ]>o pietų vįdurmie- 
sty policistas pašovė plėšikų, 
kai šis paliepus nesustojo, 
žmonių tuo laiku gatvėse bu
vo pilna. Daugumas išgirdę

policist^ šaudant nežinojo kur 
dėtis, ypač moterys nuo to iš
gąsčio. Be to vienas nekaltas 
žmogus vos nenušautas.

Vagį pagalios policistas s .- 
gavo.

Galite įsigyti už šitų apgarsinimų* 
$2.75, kuris yra $3.50 (vienas dėl kostunicrio).

$1.98
Puikus marškiniai padaryti iš Rusiškų siū
lų. Parauktos dryžės S 1.98

Vyriški Elg 
14-to

šviesiai auksuoti, g'varantuoti, 
kaipjjad ant paveikslo. Viršeliai — 
special ..'............................    $15.00

S. BotRowsky
3635 South Halsted Street

26 šmotų Rogers Sidabrinis setas special......... . .

Vyriški Elgin 7 akmeni/ darbi
niai laikrodėliai, nikelio virše
liai ..........................................   $6.75

daugiau negrįžo. Edgar dabar 
esąsrįsitikinęs, kad jo žmoųą 
koks nors “štukoriiis” pavogė. 
Jis apie tai pranešė ir policijai, 
bet ši pasakius vargiai galė
sianti ką nors daryti. Tik ne
laimingąjį perspėjo, kad ki
tą syk geriau jis jaunos pa
či iulės nuo farmų į tokį mie-

Vaikams Drabužiai
Vaikams Knicker Siutai su dviem porom ke 
linių sulig naujausios mados 7 iki 16 me-
* $6.98
Jaunuoliams siutai, miera 2V» iki 6, ne visos 
mieros visuose styliuose. Special $2.98 ir 
augščiau. 4
Mažoms mergaitėms ploščiai ir palerinai, 
miera 2 iki 6, peK šį išpardavimų $5.50

PIRKITIES KRAUTUVĖJE KUR PIGU
Mažos Kainos

tą ^ai Chicaga nusivežtų. Tai 
ir viekas.

Juodu buvo apsigyvenę po 
num. 5212 Centor gat.

Vyras dabar esąs dideliame 
susikrimtime ir nežinąs ką pa
darytų, jeigu savo neprietelį 
kur nors sutiktų.

Vieną vakarą ant Mihvaukec 
avė. žydo grosernėn įėjo lietu7 
vių šeimyną; vyras su žmona 
ir jų du vaikai, vienas apie 5 
metų mažiaus, o kitas apie 8 
metų amžiaus.

Žydui berengiant “orderį”, 
jie užvedė kalbą apie “mun- 
šainą.“ Žydas irgi biskutį lietu
viškai sugrebeliodamas, už
klausė kūmutės:

—Kodėl žmonės taip labai 
“munšainą” geria, o paskui 
serga ir kartais net miršta?

—Tai n aprauda, ką gazietos 
rašo, — kumutė skubiai atkir
to žydui. — Aš vakar čytojau 
Naujienų gazietą ir pati ma
čiau, kad net keturi mirė nuo 
“munšaino...” Tai... netiesa, 
ve mano Džianas da tik šešių 
metų amžiaus, o jau pilną stię 
koną “munšaino” ištraukia if' 
tai biesas neima L.., Tai tos 
gazietos tik blofina?..

Žydas pakasė savo barzdą ir 
šyptelėjo žiūrėdamas į jos 
Džianą. — Matęs.

Gyvenime pasitaiko nemaža 
tragedijų su jaunom žmonom, 
ypač atsivožus, jas į didesnius 
miestus, štąį atseikimas. Ed
gar' JMk’fMu lien y atsivežė savo 
Jaunų žmonų nuo farmų Chica- 
gon. Juodu čią,Jis$cį pagyveno 
ir už kiek laiko jo 17nietų am
žiaus juodplaukė ' su trumpai 
nukirptais plaukais dingo. Vie
ną dieną ji išėjo krautuvei! ir

Pilnutėlis
ŠIAUDINIU
SKR YBĖLių

Pasirinkimas

tįsta Men’s Association
GEROS VERTES IR|TEISINGAS APSIEJIMAS GVARANTUOTA

3442 SOUTH HALSTED STREET 3444
ARTI 35-to STREETO

3641-43-45 S. Halsted Street
Specialai tik ant 3 dienų

Utarninke, Seredoj ir Ketverge
Žiurstai rankomis embroideriuoti, visokių spalvų $1.98 
SpCCial o vjttrnt
Žiurstai, perkeliniai, $1.50 verčios
Spedąl
Moteriški muslino naktiniai, gražiai apsiuvinėti, ružavi 
ir balti, $1.50 verčios, hpceial
Ferankos (screen) 36 colių pločio, su pašaliais
Special už jardų
Vyrams Overals ir Jumpers mėlyno audeklo, 
unijos darbo, Special
Vyrams Mėlyno Chambrey Marškiniai, gavarantuotas 
tavoras, Svečiai
Vyrams Athletikos ir Balbriggon Union Siutai $1.50 ver
čios, Special

Vyrams išeiginiai marškiniai, dailus ir vėliausios 
mados. Regular $2.00, Special
Flapper Siiper čeverykai, vienu diržiuku roberio kul- (F 40 
nimis, rudos ir juodos patentuotos skaros, Special4*w«*f 
Vyrams medvilnės Pančiakos, visokių spalvų 35c ver- i Ea 
čios, Special I
Vyrams “Arrow Brand” kalnieriai, visokio styliaus, 1 1% A
Special

VESKIT PIRKLYSTA SU NARIAIS 
Central ? District



VESKIT PIR i ĮLYSTA SU NARIAIS

Central District Business Men’s AssociationMEBB
GEROS VERTĖS IR TEISINGAS APSIEJIMAS GVARANTUOTA

3410-12 So. Halsted St

STAR Pavyzdinės Megztos Kortinos
žiurstaiApsiaustiniai

SHOE
COMPANY

88c

Ceverykus
3235 South Halsted Street

Agentūra dėl

88c
Trade Mark

Galite paduoti

DIDELIS LAIKRODĖLIU IŠPARDAVIMAS Tel. Yards 0120

KRAUTUVE
ČEVERYKAI DEL ŠEIMYNOS

TEN NIGHTS IN BARROOM

Viena iš Geriausių Studijų Chlcagoje

fotografijos yra nepalyginamai geresnės už kitų
nes

Mildos Teatredieną ar riaktį, laikas nedaro skirtumo

Pradedant šiandien per 6 dienas.1 South Halsted Street Telephone Yards 0604

3138 South
Halsted St.

ir naujų* 
parduo-

dirbti 
dieni

siutai.” — 
vaikams 
stiliaus

Del Jūsų Gera Žuvis 
ant Pėtnyčios

ČIA JŪSŲ
PROGA

FOTOGRAFISTAS

3315 South Halsted Street 
Priešais 33rd Place

Nuostabios 
šilko 

Dvigubai 
kulnys, 
tamsios 
Visokių

išvalyti ir suprosyti savo drabužius už 
$1.50. Iškirpk šitą kuponą ir užsisaky
dami išvalyti gausite už j j gražų suve
nyrą.

Nepaprastos kokybės prekių vertės siūloma antradieni. Tegul niekas nesulaiko jus nuo 
atėjimo. t .i

Mes padarome senus čeverykus 
kaip ir naujus. ,Prisiuvame vy
riškus puspadžius už $1.00.

L. A. WELDŽIUS
3528 So. Halsted St.,

sių- 
plyni ginhamo 
(dresės). Dy- 
iki 6. Gerai pa- 

antra-

Moterims Bliuzos. Lai
mingas pirkinys $1.50 ir 
$2.00 vertės baltų bliuzų 
moterims iš puikių čėtrų, 
truputį suterštos, antradie
nį pasirinkimui 
tik po..........

100 tuzinų 
ginghaminių 

gra-

Moterims Fibrininio 
ko pančiakos. 
puikių Fibrininio 
pančiakų vertės, 
megzti galai ir 
Juodos ir visokios 
ir šviesios spalvos, 
dydžių? Antradienį

Dirbėjų Pavyzdinės Megztos 
Kortinos paimtos iš trijų tikslių
jų rūšių, ką parduodama iki 
$5.00 kainos, bus išdeda parduo- 
tei. Įskaitant visas petrinas Juo
stinių, Tinklinių Notinghaminių. 
Kaikurios plačiai megztais kraš
tais, 2% jardų ilgio kiekviena. 
Antradienį tik ............ •

Rašyti čėtrai. Gražus įvairių 
tamsių ir šviesių spalvų petrinų 
nuo 36 iki 40 colių čėtrai (šy
dai), kurie parduodama papras
tai po 50c. jardui antradienį

Vaikams pančiakos, 
nuo 40c. 50c. vertės
pančiakų visokių spalvų 
petrinų antradienį bus 
damos tik1 po .............

100 tuzinų 
vaikams

Atsiveskite čia vaikus ir mergaites prie pirmos išpažinties aptaisyti. Mes aptaisysim juos 
kaip reikia nuo galvos iki kojų ir prieinama kaina. Ir meldžiam neužmiršti, kad kokybė 
visuomet geriausia. , ,

Michigąn Cleahers' Instaig
3511 S. Halsted Street

ŠLUOSTINIS AUDEKLAS
800 jardų paprasto 10c. koky- 

bės storo vertuvinio ^udeklo 
šluostams Antradienį, jardui

Tik ką gavom 
gražių madų 
apsiaustinių žiurstų 
žiai padaryti ir aptaisyti, 
gerai verti $1.00, antradie- 
nš tik ........ .

Darbui apsiaustai. Gra 
žiu petrinų rankomis 
vi net i ir 
apsiaustai 
džiai nuo 2

$1.25 vertė.

Labiausia sielą užinteresuojanti drama, kokią 
svietas žino.. Pasveikinta per žmones ir spaudą kaipo 
interesingas ir sensacingas paveikslinis lošis, pareng-

Moterims kelinės. Partija min
kštų geroj skalbiamų kelinių 
moterims kimo spalvų. Kol jos
išteks antradienį tik

Taipgi visokių deimantinių žiedų 
šliubinių žiedų, didelis pasisekimas ir kaina pigesnė 
khip kitur

P. K. Bruchas
Chicago, III.

14 K balto arba geltono aukso branzalietai, laikrodėliai
15 akmenų (jewel), dailiai iškvietkuoti CIO Cfl
vertės $35.00, dabar po " w«wU

Didelis Laikrodėlių išpardavimas 7 ak
menų (7 jewel) Elgin nekeliniai laikro
dėliai vertės $10.00, O K
dabar po
15 akmenų laikrodėliai (15 jewel) vertės 
$19.00 ,dabar $9.75
17 akmenų laikrodėliai (17 jewel) ver
tės $19.00, dabar 1 $12.95
Paauksuoti gvarantuoti ant 20 metų laik
rodėliai, 7 akmenų (7 jewel) vertės 
$22.00, dabar $14.75
15 akmenų laikrodėliai (15 jewel) Elgin 
vertės $29.00, dabar i $19.50 
17 akmenų (17 jewel) EI- COC A O 
gin, vertės $35,00 dabar poM*"**"^*^

Gold filled paauksuoti gvarantuoti ant 20 metų 15 ak
menų (15 jewel) bronzalietai, laikrodėliai CIO QC 
vertės $25.00, dabar parduodame po ■ "'VU

Vaikams vientisiai "i
Extra sneoialč vertė 
vientisių siutų B. V. I) 
ar smulkiai megzti. Iki kelių ii 
gurno, trumpos rankovės, 75c 
visur. Antradi.enį tik ..

44c

Musų darymo
musų galerija yra aprūpinta maujausiomis priemonėmis ir ge-

■ riausiais aparatais, kokių dauguma fotografų neturi. Mes nuimame 
j" fotografijas dideles ir mažas, pavienių asmenų, grupių ir masinių su- 
g sirinkimų, nežiūrint kada

i Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos neatidėliodami pasidary- ! 
H kitę daugiaus arba didelius. Mes perimame senus, padarome dide- ,
■ liūs. Sudedam ant vien6 iš kelių skirtingų.

šilkinės Bliuzos. Didelė parti
ja moterims $4.50 ir $5.00 čilki- 
nių bliuzų iš prastesniojo Šilko, 
plynos, ar gražiai aptaisytos; 
taipgi įskaitant gražius "Tub” 
šilkus. Antradienį tik ..

$2.88

Antradienio Pigumai
PAS LUSTIG’A
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CHICAGOS Kaip Geriausiai Skalbti Drabužius
ŽINIOS

Tel

SOAP

DIDELIS

Busi Savininku

NEPRALEISKIT ŠIO IŠPARDAVIMO
Dabar geriausios

ATEIKIT ŠIANDIEN
Telefonai Boulevard

1619 W. 47th Street

Kl. Jurgeionis

DUODA TĖISIŲ PATARIMUS

Mėgink sekamus nu
rodymus ir prirody
mus ką mes sakome.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

Geriausios lazurkos namų 
darbo drapanoms, kurios pa? 
darys baltas kaip sniegą.

TIESI 
KELIONE

7 W. Randolph Street
Trecios durys į vakarus nuo State St.

ADVOKATAS
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

1811 Recter Building
West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vaL

127 North Dearborn Street 
Room 1314.

Ant iinrjokdsčlų, jei pagal' 
daujama.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARČIAI 

1305-7 127 N. Dearborn SL 
Randolph 8899 

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

Seeley 8676

Gvarantuotas valakninis, /
dėvėsis per visą gyvenimą
Murphy aprėdalų skrynia

Plataus parinkimo, 
šilkiniai ir skuri- 
niai krepšeliai 49c. 
Geri, stiprus kelio- 
niai čemodanai

Tol. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambarin 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avet 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

r. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tekt Central 6390

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

Randolph 2898
A, A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmdestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St......... .
Room 1803 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tek: Hyde Park 8895

Dr. AL. DAV1DONIS 
r

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: * 2816 So. Michigan Avė.

Valandos:
nuo 10 ryto iki ,3 vai. po piet.

Telefonas Victory 9082

Puikiai
sutaisytos, dvidešimts kartų 
smarkesnėms, negu papras-1 
tos lazurkos; tik keletas la
šų reikia, kad aplaikius ge
riausius rezultatus.

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

Jus
nius su American Family Muilu 
ir labiausia dalikaktnl, 
paleis jusy rankų odos.

Pigiau Pirkti Gerą Muilą 
Negu Naujus Drabužius

V Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai Važiuoja j Piliavą 

s*c«!!>py aplenkia Trenku Juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN- 

-Hf TA J KAMBARIUS
ANT 2-jų, 4-rių, 6-Sių ir 8-nių LOVŲ

O LITUANIA ............................... . Birželio 14
™ TREČIOS KLASOS KAINOS It 

HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
b —LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00.
I Delei laiv. ir žinių kreipkitSs prie savo agentų

A. MASALSKIS 
Graborius 

Atliekame dar 
bą kuopi giau . 
šiai. Mažus A
grabus turime 
nuo $8 ir aug- 
ščiau, dide- ■ 
liems nuo $25 K0I 
ir augščiauk 
Taip pat turi- W|| 
me gerus au- W 
tomobilius, kri 
kštynų ir tt. 

Reikale kreipkitės
3307 Aubutn Avė.

TekyTloulevard 4189

JOHN KUCHINSKAS
LETŲVIS ADVOKATAS

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

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzamlnavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
Čiaus ant lengvų iSIygų. *

žymesnieji Brid- 
dalies biznieriai

BULLDOG BLUE
Prašyk savo groserninko Bull Dog 

lazurkų.

J. L. PRESCOTT CO.,
New York

^MNNUrAGTUNERS OF 
įj_ T < - nA.. »■ - -

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOLTS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną

4601 South Ashland Avenue, CH1CAGO, ILL
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

nes, negu kur 
tarė parodyti 
kad čia galima 
“kaip mieste,” 
kainas, 
kur toli 
abejotinose sankrovose, 
kad galima viską gauti pas 
vo kaimynus, kuriuos kiekvie
nas pažįsta ir kurių teisingu
mu gali pilnai pasitikėti.

Jie taipjau sako, kad ir ki
tokia nauda yra iš prekiavi
mo savo apielinkūje: nuo kįli- 
mo biznio, apielinkė irgi kįla, 
nuosavybių vertėj didėja, apie-* 
linkę grožėja, bujoja, o nuo to 
visiems būna smagiau: ir pa
tiems gyventojams ir apsilan
kantiems pas juos svečiams.

Bridgeportas gi kįla. Buda- 
vojasi nauji gražus namai, 
steigiasi vis didesni bizniai, o 
gal neužilgo ir lietuvių audito- 
riumas bus pabudavotas. Brid-

(Seka ant 8-to pustp.j

Pirmutinis Dalykas Yra
‘ KIRK’S k

AMERICAN

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St», Room 1111*18

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimu vieta: 
8323 So. Halsted St

Valandos: nuo 6 Iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą^ išskyrus utaminkį ir 
kotvergą. Nedalioms nuo 9 iki 12 r.

5(kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su ' C C G 
fixtures

Darbą gvarantuojame
Elektriškam darbui

7101 
1892

Sutaupyk
NUOSAVUS NAMAI!

Kur turi savo tuščią lotą?
Parūpiname pinigus ir pabudavojame bungalow arba Dutch ko- 

lonijališkas dvieų, arba trijų aukštų namus, arba kokius tik norėsite. 
madosKir dydžio, už žemiausią kainą, arba ant lengviausių išlygų. 
Parūpiname apsaugos bondsus kurie bus jūsų nuosavybė ant visados. 
Jei neturite savo plano, mes parūpinsime. <

Informacijų rašykit
DEARBORN BUILDING and F1NANCE CO.,

Visi 
geporto 
susimetusieji į Central District 
Business Meris Association, su- 
jndo-sukruto. Jie nusitarė pa
rodyti bridgeportiečiams ir vi
siems i chicagiečiams, kad ge
riausia vieta prekiauti 
Bridgeportas.* Jie nori parodyti,

gerų biznierių ir gerų prekių, 
ir kad kainos čia yra žemes- 

kitus. Jie niisi- 
gyven tojams, 

viską pirkti 
tik už pigesnes 

kact'lodei nereikia 
važinėti ir prekiauti 

bet Sumerk suodinus drabužius į rėčkų vandens* 
išimk juos atgal, trink pamažėii AMERI-. 
CAN FAMILY MUILĄ visur į drabužius ir 
sudėjus vandenyn mirkyk per 30 iki 50 mi
tintų, tuo tarpu American Family atliks dar
bą. Botam gerai išplaukyt, išlozurkuok, iš- 
gręžk ir išdžiovink.
Kaip nebūtų, jau yra žinoma faktas, kad no 
rint turėt drabužius Švelnius ir švarius, rei
kia virinti.

galite skalbti geriausius nninlm*, MsM h- vihto- 
Jis išvalyti perrfiem, frnd 

dirbiniai llksx kaip ir nauji ir nė-

Skrynių Išpardavimas
Užbaipimas biznio po 26 metų

Jus dabar galite nusipirkti geriausią skrynią 
Beller’io, Murphy ir visų kitų geriausių išdirbėjų 
darbo, už tokią kainą, kurią jus mokėtumet visur ki
tur Chicagoje, už visai paprastą ir nežinomo darbo 
skrynią. Kiekvienas čemodanas ir skrynia, kiekvie
nas šmotas skurinio tavoro, bus parduodama už ma
žiau, kaip kad padrymas kainavo. Jei jus norėtu
mėt sutaupyti pinigų, ateikit šiandien ir prisižiurė- 
kit to nepaprasto bargeno — tai sykį gyvenime — ir 
tai didžiausias pasirinkimas, koks kada nors buvo 
pasiūlytas.

Drabužiai Daug Kainuoja
Kamgl rizikuojate brangenybėmis, kad 

sutaupius kelis centus ant muilo?

Ic Sutaupysi - $100 Pražudysi
Kad sutaupius jūsų drabužius nuo pa

žeidimo ir tiktai švariai išskalbus.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal
Telefonas YArds 1119-J

Baigusi Aku
šerijos koletu- 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos? hos* 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prif 
gimdymo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ii 
kitokiuose rei
kaluose mo 
terims ir mer
ginoms.'

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon pe» mui 
40 cent. už 100 auĮis. 

.rh.
250 už $1.00 

Pigesnis kursu siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintai 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street7
Turtas 16,000,000.00

IS RUSIJOS
'Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo ftštrais Ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu/ 
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: Cąnal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 959 
Boulevard 4136

8313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

---------  , -t - - ■ .L - -- f

telefonai:

--------f---------------------------

Pullman 5482

1. SHUSHO
AKUSERKt
Turiu patyrimu 

moterų Ilgose; rū
pestingai prižlu 
riu ligonę ir kudi 
kį laike ligos.
10929 S. Stato St,

Chicago, III.

Dr. Yuška
1900 So. Halsfed St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 rytp Ild

8 vakaro
Reoidencljat 2811 W. 63rd 81.

Tel. Prospdtt 8466____ . .« >

f Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
8197 So. Morgan 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 Ud 11 ryto

ir nuo 5 Iki 8 vakaro

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 > R. Wa»hington St.
Valandos: mio 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 3362 *> 
1824 Wabansia Avė. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakarą 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 d

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai 

i Ofisas*
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

^Chicago, Illinois.
( SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chronišku Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedaliomis nuo 10 — 

’ 2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas ■
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką Ir 
Vaiką ligą 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 fkl 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:8t vai. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 vai 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonai Drexel 2880

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTA8

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

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

DR. s. Riežis 
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

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. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

! Telefonas: Boulevard 7042

Į m. o. z. vėlais į 
Lietuvis Dentistas-

' 4712 South Ąshland Ave.|
M arti 47-tos gatvšs

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693 (

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicagd. 
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 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 737

DR. MARY A
. DOWIATT—SASS.

I

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

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—E 

vakare išskiriant nedėldieniua.
- ■ ■' - . -I

Canal 0257
Naktinis Tel. Ganai 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 rytoj 1 iki 8 
po. piet, 6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

8259 So. Halsted St, Chicago* ’

Telephone Yards 5884

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

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

L............ ....................... .........................

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 S'o, Halsted St.
Chicago, 11U

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

Residencijos Tel. Boulevard 1042 1

...................................... ..................... ;---------------- --

Dr.i^aurice Kahn
-' GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

------------------ -----------------------«
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Bordeno Pienas
Reikalingiausias Maistas

► I

(Tąsa nuo 7-to pusi.)

geportas tada tikrai pakils ir 
jeigu žmonės

BRIDGEPORT.
Iš tautininkų darbuotės.

Gegužio 17 Raymond chape

MOTERŲ VYRŲ

Bordeno ene atrasite di
džiausią užsiganėdinimą, negu 
kokiu kitu pienu.

Visokio amžiaus augan- 
\tiems kūdikiams ir užaugusiems 
vyrams ir moterims ■— ne vien 
ką reikalingiausias, bet ir eko
nomiškiausias maistas.
Jokių atmatų nėra — sveikata 

ir maistingumas kiekviename 
laše. • ■ i -d Ii

BORDENS
Farm Products Co, Ine.

Tel. Franklin 3110

upras nauda lej Chicagos lietuvių komiteto 
prekiavimo savo apielinkėj ir nariai svečiams iš Lietuvos su- 
biznis dar labiau kils, tai tikti laike savo susirinkimą. 
Bridgeportas neužilgo pavirs į Komiteto nariai išdavė savo ra
vimą gražiausių biznio dist-
riktų pietinėj miesto dalyj. Jau Viešbuty kap. !>. Natkevičiui ir 
ir dabar jis daugelį gražiųjų' mokyt. B. Žygeliui bankieto ir 
distriktų yra pasivijęs ir pra-

REIKIA MERGINOS NAMŲ DAR- 
,bui; nereikia drapanų plauti: valgis ir 
butas ir neblogas užmokestis. Atsi
šaukite kas dieną po pietų.

3452 $o. Halsted St.
Chicago, III. <

REIKIA KOLEKTORIŲ į INSU- 
rance kompaniją. Turi būt gerai ap
sipažinęs su Chicago. Gera alga. Te- 
lefonuokit po 10 vai. ryte.

UNITED ASSURANCE AND 
ACCIDENT CO.

2816 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI . 5 KAMBA- 
rių namas. Prie namo 2 lotai, 
dvi baruos, viena karvė, 12 
vištų. Kaina $2,900 cash.

5529 S. Kildarc Avė.

pertus iš surengto Morrison

Bridgaporto biznieriai kiek
vieną panedčlį skelbs Naujie
nose ką jie turi geriausio pa
siūlyti ir kokį patarnavimą ga
li pirkėjams suteikti. Lietuviai 
biznieriai ne tik neatsilieka, 
bet dar vadovauja šitoje kam
panijoje ir jie ketina tikrai įro
dyti visiems žmonėms, kad 
pas juos prekiauti pilnai ap
simoka ir yra naudinga1 ir pel
ninga. Tai parodys jie geru
mu prekių ir žeųiumu kainų. 
Ir jie tikisi, kad netik bridge- 
portiečiai pas juos lankysis, bet 
ir iš kitur važiuos, nes žygis 
visados pilnai apsimokės.

įBridgeporliečiai dabar steng
sis įrodyti, kad ne taip vadi
namas “vidurmiestis”, ar kuris 
kitas distriktas, bet tik Bridge- 
portas turi būti centru Chjca- 
gos ir Įirekybos.

prakalboms maršruto. Rapor
tai vienbalsiai priimti. Iš rapor
tų paaiškėjo,, kad svečiai ture-

jos apylinkėj.
— S. K. Grisius, rašt

Pranešimai
7 L. S. S. 8to Rajono konferencija 
jvyks gegužės 28 d., Naujienų name. 
Kuopos priklausančios 8-tam Rajonui 
malonėkite išrinkti delegatus.

Rašt. Ant. Grebelis.

“Birutės” metinis susirinkimas, ku
lis turėjo įvykti šį vakarą, geg. 17, 
bus laikomas ketvirtadienį, geg. 25, 8 
v. v., Fellowship salėj.

Rytoj, gęg. 18, Mark Wbitc salėj į- 
vyks “Birutės” generalč repeticija. 
Visi nariai būtinai atsilankykite.

—Valdyba.

cigaretai

tPirk Šiuos Cigaretusir TaupykPinigus

4,949 SURINKTA PRIE- 
> GLAUDOMS.

A

i

suaugu
sių prieglaudos namams surin
kta Chicagoj 794,949 dol.

PR^NfešIMAS
kad perkėliau ofisą į nau ją vietą, kur 
atliksiu savo darbą geriau, kaip pir
ma. Ir jums dėkingų žmonių pasakys

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi gaflvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
m6, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuin\<a kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. 'Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 ilri 1 n. p. 
1545 West 47th St.

Socialistu Partijos Press . Pikniko 
tikiettfs galite gauti “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S. kuopos tuojau Įsigyki
te tikietų.

Lietuvių Tautišku kapinių 10 m. 
sukaktuvių apvaikščiojim:us jvyks 
geg. 30. Visos Chicagos lietuvių 
draugijos kviečiamos apvaikščiojime 
dalyvauti. — J. Katonas.

S. A. L. ExKarcivių 1 kp. susirin
kimas įvyks pirmadieni, geg. 22 d., 
8 v. v., ĖxKareivių 1 kp. skaitykloj, 
4103 So. Marshfięld Avė. Visi na
riai malonėkite būtinai susirinkti.

— Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
ATiEKSANDRA. GIEDRAITIS, įie

ško brolio Kazimiero Giedraičio, 'švo- 
gerio Juozo Garkausko ir draugo Ka
zimiero Genio. Malonės atsišaukti, 
nes Al. Giedraičio laiškas randasi 
Naujienų Administracijoj. Giedrai
čio antrašas yra ’sėkamas: Wilno, ui. 
Wielka 76, Hotel Rzymski, Aleksan- 
der Giedraitis.

X

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APŠIVEDIMUI MER- 

ginos, turi būt nesenesnė kaip 25 me
tų amžiaus. y Aš esu 25 metų am
žiaus ir geras antettininkas. " Sykiu 
su laišku prigigskite ir savo pa
veikslą. Paveikslą užlaikysiu slaptai 
ir ant pareikalavimo gražinsiu. W. S. 
P., 1614 W. 46th St., Chicago, Iii.

REIKALINGA MERGINA ARBA 
našlė moteris prie stubos darbo, kat
ra supranta stubos darbą ir myli 
dirbti. Darbas pastovus ii- lengvas 
ir gera mokestis. Drapanų neplausi, 
valgis ir kambaris. Tuoj atsišaukite 

“OREMUS” CHEMICAL
LABORATORY,

1718 So. Halsted St.
REIKIA DVIEJŲ LIETUVAIČIŲ 

baigusių griimmar school mokintis už 
slauges (nurse); Uniformos ir kny
gos, valgis ir kambaris; $5 į mėnesį. 

ST. PAUL’S HOSPITAL,
/ 828 W. 35th PI.

RAKANDAI

REIKALINGA inteligentiška 
moteris švelniai f apsirėdžiusį, 
darbas ant visauos, į didelį 
South Side Banką.

Atsišaukite raštiškai į Nau
jienas num. 37.

PRIVERSTI ŪMAI PARDUOTI 
vėliausios mados seklyčios setą, di- 
ning ir bet room setus. Puikų pho- 
nographą su rekordais, ant grindų 
pastatomą lempą, kaurą ir paveiks
lus. Viskas kaip naujas, labai pi
giai, gera proga jaunai porai. Kreip
kitės, 1926 So. Kedzie Avė., 1-mos 
lubos.

RAKANDAI, 3 WILTON KAURAI 
odbs ir velouro vidurinio kambario 
setai, grojiklis pianas, phonographas, 
valgomojo kambario setas, 2 fnieg- 
kambario seai, ant grindų pastatoma 
lempa ir tt. Turi būt tuoj parduota 
ir pigiai; ant syk, ar po vieną Šmo
tą atskirai. Galima matyt dieną(ir 
vakarais, 704 S. Independence Blvd.

PARDAVIMUI PRIEINAMOMS 
sąlygoms 2 flatų, po 5 kambarius na- 
mas; 2 flatai po 4 kambarius, apačio
je gyvenimui kambariai ir saliunas. 
Taipgi parsiduoda gerame stovyje pi
anas. Priežastis pardavimo — part
neriai turi apleisti Chicagą. Atsi
šaukite, 3212 So. Wallace St. Phone 
Boulevard 8979.

PARDAVIMUI NAMAS IR LO- 
ths 5 pragyvenimų. Geras ir toile- 
tas viduj. Namas randasi geroj vie
toj, rendos neša $62.00 j mėnesį, kai
na $6,500.

JOHN HURAK, 
2080 Canalport Avė.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

AR GALI PADARYT GERIAU?!!
2812 Union Avė. 2 aukštų mūras ir 

medis su skiepu; 5 pragyvenimai; 
rendos $58.50 j mėnesi. Kaina $3,750 
— lengvi išmokėjimai.

2429 Archer Avė. 2 aukštų medinis 
namas, krautuvė ir 4 kambariai ant 
pirmų lubtj su 7 kambarių flatu vir
šuj. Gera vieta barberiui. Kaina 
tik

VYRŲ
PAPRASTŲ DARBININKŲ

REIKIA PAPRASTŲ
DARBININKŲ

IR PAGELBININKŲ PRIE
MAŠINŲ NUO ŠMOTŲ

DARBUI
PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. KREIPKITĖS:

THE ACME STEEL GOODS
COMPANY, 

130-th hnd Indiana Avė.
Riverdale, III.

DARBININKŲ
PAPRASTŲ

DARBININKŲ
PAGELBININKŲ PRIE 

MAŠINŲ NUO ŠMOTŲ
DARiBUl

PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. KREIPKI tĖS: 

THE acmh*TsW!M; GOODS

IR

2840 Archer Avė. '

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ 
taisymo Finish 14 arklio pa- 
jiegos mašina. S. A. C. clcctric 
Pigiai, kadangi apleidžiu Chi
cago. 2417 S. Oaklcy Avė.

PARDAVIMUI KELETAS LENG
VU, vieno arklio vežimų, pirmiau var
totų exprcss companijų. Kreipkitės 
prie American Railway Ėxpress Com- 
pany tvartų. 538 iki 575^ Sebor St. 
Klauskit Mr. Blakely.

PARDAVIMU I au tomobi 1 i ų 
taisymo šapa, pilnai įrengta. 
12P pasažierinių automobilių. 
Gerai įrengtas biznis.

6829 So. Ashland Avė.
PARDAVIMU I BEKEKN Ė.

Su gerais įtaisymais. -. Norin
tiems pirkti gera proga. Turi 
būti parduota į trumpą laiką. 
Atsišaukite.

Phone Yards 2160.

PARDAVIMUI VAISTINĖ (DRUG 
store) Kibai prieinama kaina, lietuvių 
apielinkėj. Lietuviškai kallpntis, lai 
atsišaukia.

B. A. GALS PHARMACY,
S. W. kampas Lake St. ir 19th Avė. 

Melrose Purk, III.
.r . (T— r-t *

PARDAVIMUI restauranas 
geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Atsišaukite į Naujienų ofisą, 
klausdami num. 38.

Gera vieta barberiui. 
$3,500.00.

WINT0N & NARTEN, 
6507 So. Halsted >St.

43%VUŽ JŪSŲ INDĖTUS PINIGUS
Turim pardavimui 2 štorus, pe

čiais šildomus — gera lokacija, —- 
vienas metas senumo. Rendos $1,444 
j metą. Kaina $9,500 priims gyvais 
pinigais $2,000 — Atneš jums suvirš 
43 procentus už įdėtus pinigus.

M. J. KIRAS CO.
3331 So. Halsted St.

MORTGECIAl -PASKOLOS
Skoliname Pinigus Ant Ant
ro MortgeČiaus Už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkamo bondsus notas ir 
kontraktus.

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

STOCKAI-SEROS
PERKAME ŠERUS

SUSIVIENIJIMAS LIET.1 AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or 

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku-’ 
ricį tutras arti $400,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,'- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” >dovanai ir taipgi gauna ŠIA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1000
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesni^ informacijų kreipkitės šiuo adresu:h

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street

ĮVAIRUS SKELBIMAI
^^^^>X*Z^Z^^^/^^-»1*^1**^*^l*^^***^*-**^*^*-^z*xx,**xX*^**^**Z*^X>^*ZXZ%**

PALIKSIU 6R0JIKLĮ PIANĄ 
atsakantiems' žmonėms, kurie vėliau 
pirks ant lengvų išmokėjimų.

Kreipkitės tik laišku
Į Naujiemj ofisą num. 35.

REIKIA pamušalinių į vyriš
kų kotų šapą. Gera alga. Puiki, 
dienos šviesos šapa. Internatio
nal Tailoring Co., 847 W. Jack- 
son Blvd.

SALIUNUI FIXTURES
Pilnas setas 2,000 pėdų ofiso 

tvarų; 50 sectional Ice I3ox’ų; 
stalų už bile kainą.

J. KRAUS,
918 W. Madison Stieet,

sime sekančių bdpdrovių Še
rus: ,

Liet. Atstatymo Bendrovės:
Mildos Ę-vės,
Naujienų B-vės, 
Pioneer Fire Ins.
Vaisijos; o taipgi:
Metropolitan Banko, 
Universal State Banko.
Atsiųskite pasiūlymus kiek norite 

už savo Šerus.
K. S. JURGEDONIS & CO., 

; Stocks & Bonds
per-
500

s MOKYKLOS

MRS. M. 
WAITKIEWICZ 

Akušerka 
3113 S.Halsted st.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo 
tikavimo 
patyrimo 
geporte. 
visokias moteriš
kas ligaą. Kiek
viename atsitiki
me teikiu ypatiš- 
ką prižiūrėjimą. 
Duodu patarimus 
moterims ir mer
ginoms veltui.

prak- 
turiu 
Brid- 

Gydau

Ashland 
Jewelry 
& Music 

Store
Parduodame 

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

Chicago, III.

UŽ

DR. W. YUSZKIEWICZ
PRANEŠIMAS

Norime pranešti daugybei savo 
draugų ir rėmėjų, kad persikėlėm nuo 
1415 So. Halsted St., į 1401 South 
Halsted St. i

Dabar turime visiškai naujutį sta- 
ką, vyrams ir vaikinams drapanų už 
labai prieinamą kainą. Mielai už- 
kviečiame jus ir jaučiamės, kad ge
riau mylėsit musų naują vietą.

Atsidaro biznis subatoj, 
131 d. Du įėjimai: 1401 S. Halsted 
St. ir 739 W. 14th St.

Atdara kasdieną iki 9 vai. vak.
Nedėliomds iki 6 vai. vak. .

S. GORDON,
1401 So. Halsted St.

Gydo visokias ligas: galvos, 
akių, reumatizmą, paralyžių; taip
gi kitas visokias gydau gamtiškais 
budais.

1407 Mil^aukee Avė
Tek Humboldt 5849

gegužio Tel. I4faydtte 4223
Phjmbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, UI.

Reikalingi akiniai
Jei kenti galvos skaudėjimų, 
Jei skaitant raidO susilieja, 
Jei iš raidės darosi dvi.
Jei turi uždegimu akių,

- Jei skaitant ar siuvant akis skaa- 
da, tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ave„ 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto viri Platt’o 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 
Nedaliomis nuo

JIESKO KAMBARIŲ
PAJI^ŠKAU RUIMO GYVENI- 

mui 2/vaikinams South Sides apielin- 
kėjek tarp 51st ir 67 Sts. — Western 
Avė. iki Stony Island. Ruimas turi 
būti su visais naujausiais įtaisais. 
Praneškite laišku bei telefonu, 
5-kių valandų vakaro. Sekamu 
rašų:

T. JANKAUSKUS.
4612 So. Ashland A$e.
Phone Boulevard 3386

PARDAVIMUI SALIUNAS, Vi
sokių tautų kolonijoj, prie didelių 
dirbtuvių; biznis 20 metų senas. 
Parduosiu už pirmą pasiūlymą, nes iš
važiuoju Lietuvon.

1458 W. 15th St.

«p-

ryto iki 9 vai. vak.
9 r. iki 12 pieta.

CIĮJĮA^CHOR
ANCHOR - DONALDSON

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

Plaukia j Lietuva,'Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą.
SAXONIA ..................... ....  Geg. 25

CARONIA ......................  Birž. 17
Antra klesa $130, 3 klesa $103.50 

Taksų $5.00.
Keliaujant per Cherbourga, 

Southampton, Liverpool ir Glasgov 
SCYTHE ..........................  Geg. 24
COLUMBIA  ............... Geg. 27

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurie va- 
žiuia j Danzigą, Piliavą ir Lihavą. 
MAURETANIA — AQUITANIA 

BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą j Dan

zigą $106.50 j Liepojų $107. Tak- 
fcsų $5.00.

nuo 
ant-

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų prie assemb- 
ling darbo. Gera moderniška 
dirbtuvė — gera alga.

ACME STAMPING CO., 
119 N. Sheldon.

DARBININKŲ REIKIA PRIE GA- 
ru varomo kastuvo-lopetos. 35c. į 
vai. 10 valandų darbo diena. Geras 
valgis ir .miegas — $6.00 į savaitę.

>$NSUMERŠUO., 
Quarry Mc Cook ,111. •

DIRŽŲ PII^SKUOTOJŲ RlS 
klA. KREIPKITĖS:

GRiEAT NORTHERN CHAIR 
COMPANY,

2500 Ogden Avė. '
REIKIA darbininkų į steel- 

yard. $4 į dieną. Atsišaukite. 
CONCRETE & ENGINEERING

ęOMPANY, 
1926 S. 52 Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, lietuvių ir anglų ap
gyvento  j. Parduosiu pigiai, 
nes išvažiuoju į Lietuvą. At
sišaukite, 3631 S. Union Avė.

su 
show 
Geroj 

vietoj, tirštai \ lietuvių apgyventoj. 
prie So. Halsted1 St. arti 33-ios gat
vės. Biznis gerai išdirbtas. Kreip
kitės, Geo. Petkus, Real Estate, Loans 
& Insurance 3402 S. Halsted St.

PARDAVIMUI BARBERĘ 
3mis krėslais* naujas cigarų 
cases ir su visais intaisymais. 
vietoj, tirštai \1‘

PARDAVIMUI SALIUNAS, VIE- 
ta apgyventa lietuvių ir senas biznis, 
gerąi išdirbtas. Parduosiu pigiai, nes 
turiu išvažiuoti greit.

Kreiptis:
3201 So. Aubum'Ave.

REIKIA ŠVARIŲ MERGINŲ 
TARPE 18 IR 25 METŲ AM
ŽIAUS DIRBTI PRIE KILBA- 
SINIŲ ŽARNŲ. NUOLATINIS 
DARBAS, GERA MOKESTIS. 
Kreipkitės į superintendento

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKŲ. KREIPKITĖS: 
GRF:AT NORTHERN CHAIR 

COMPANY
2500 Ogden Avė.

PARDAVIMUI
SALIUNAS.

Kreipkitės:
818 W. 14th St.

OPPENIIEIMER CASING 
1016-26 W. 36th St.

co.

REIKIA chipperių ir grinde- 
rių; gera alga — nuolatinis dar- 
basį Intejstatč Iron & Steel Co. 
118th Street Works, South Chi- 
cago.

PAĖDAVIMUI pirmos klesos 
saliunas su 5 pragyvenimui 
kambariais ir lysas sykiu.

3225 So. Halsted St.

BEIKIA PATYRUSIŲ MO- 
,tcrų sortavimui naujų vilnonių 
atkarpų.

H. JACOBSON
640 W. 14-th St. •

REIKIA VYRŲ IŠRAŠYMUI Vi
sokios rūšies Insurance seniausiai 
kompanijai, 
visas, ar pusė 

bizmio.
Kreipkitės:

Room 526, 105 N. Clark St.
International Tns. Agency.

Insurance seniausiai 
Alga ir komišinas —- 
laiko. Mes išmokinsi-

GERA LAIMĖ LIETUVIAMS
Parsiduoda saliunas prie pat dide

lio Wilson Co.. ir kitų didelių stock 
yardų vartų. Norintieji padaryti ge
rų pinigų, skubėkit pirkti; noriu par
duoti į trumpą laika ir už labai pri
einamą kainą. Priežastis pardavimo 
du bizniai — vienas negaliu apžiū
rėti. čia nereikia laukti kostumerio 
kaip kitur, čia tik norėk dirbti — 
saliunas pilnas visada. Malonėkit 
kreiptis prie J. Miliauskio, 4107 So. 
Ashland Avė. arba 1730 S. Union Av. 
Tel. Canal 4968.

REl’klA JAUNŲ MOTERŲ DIRB- 
tuvės darbui — ant punch press ir 
kiek press — prityrusių pagelbinin- 

I kių . Dieninę mokestį mokėsime, ko- 
i liai mokinsitės.
1 CASSADY-FAIRBANK MFG. CO., 

6126 So. La Šalie St.

REIKIA SOLICITORIŲ NAMUS 
Uratais elektrų išvadžioti, leaftl sutei
kiame. Pageidaujama patyrusio, bet 
Jei turit ambicijos ir tai gerai. Ge
ras komišinas. Apsukrus, gali pada
ryt gerus pinigus.. . Central Mfg. 
Electric Supply Co., Tel. Yards 
5267.

PĄRDAVYMUI saliunas, lie
tuvių ir rusų kolonijoj. Parduo
siu greit ir pigiai, nes važiuoju 
į Lietuvą.

1959 W. 19 St.

— ... —______________

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.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprostytojų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai.

Tailors School
1707 W. Division St.

PRIVATĖS' AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystJs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų Istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politikinM 
ekonomijos, pilistystis, dailiaralys- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po platų. Vakarais nuo 6 
iki 10. valandai.
3106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO.

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

8454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.




