
4

The First and Greatest Lithuanian Daili) in America

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neiva

Puhlished b y the Lithuanian News Publishing Co., Ine.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 

Tclėphone Roosevelt 8500

VOL. X.
II—M II »I HiMlNM i « l wn—■■

Kaina 3c

Anglija grumo 
ja Rusijai

Rūstauja ant Chinijos
Numato galą fašistams

Anglija ragins Vokietiją 
nusileisti

Anglija grūmoja Rusijai
Grūmoja nutraukti 

ryšius, jei Rusija 
persekiojus anglų.

prekybos 
nesustos

LONDONAS, gegužės 7. — 
Anglija šiandie pasiuntė, notų 
Rusijai, Įspėjančių, kad preky
bos ryšiai tarp Anglijos ir Ru
sijos bus nutraukti, jei Rusija 
nesustabdys nedraugingus ak
lus prieš Anglijos nuosavybę ir 
Anglijos pavaldinius ir neatly
gins už jau padarytus nuosto
lius. /

Rusija pralaimėti]
Jei prekybos ryšiai tarp Ang- 

. lijos ir Rusijos nutruktų.

MASKVA, gegužės 7. —Daug 
kalbama apie ateitį Anglijos 
prekybos misijos Maskvoje, 
ypač delei vedamos didelės 
agitacijos Londone už Angli
jos nutraukimų prekybos ry
šių su Rusija ir panaikinimų 
prekybos sutarties. Misija uži
ma gražų namų, kuriame susi
renka keli valdininkai ir pre
kybos ekspertai. Neskaitant mi 
sijos, šiaip anglų Rusijoje yra 
lik apie 20 žmonių.

Kadangi Anglijos valdžia ne
priėmė Rusijos atstovų Londo
ne, tai ir Anglijos misija nėra 
pripažinta.. Todėl misijos vado
vui Hodgson reikia būti labai 
taktingam,, kad išsilaikius to
kioj neaiškioj padėty.

Betgi misijos nauda Angli
jos prekybai yra abejotina. 
Anglijos interesai Rusijoje yra 
labai menki ir pastangos padi
dinti eina niekais tai dėl nega
limumo susitaikinti, tai dėl 
Anglijos kapitalo atsisakymo 
remti sumanimus. Anglija dau 
giausia Rusijoje užsiima gabe
nimu ir White Star linija ta
me daro gana gerų biznį.

Rusijos įstaligos Anghijoje 
yra daug skaitHngesnės ir to
dėl Rusija labiau pajaustų nu-j 
traukimų ryšių. Rusija varto
ja Londonu kaipo finansinį cen 
tių ir atsiskaitymo vietų. Rusi
jos valdžia pereitais metais 
per Londonu pirko prekių už 
$40,000,000, o Rusijos koope
ratyvų raštinė Londone padarė 
$12,000,000 apyvartų. Nutrau
kus ryšius iškiltų klausimas 
kas atsitiks su Anglijos paval
diniais Rusijoje. -

tematinius ryšius tarp Jungt. 
Valstijų ir Chinijos.

Apie 1,000 chiniečių banditų 
puolė traukinį prie šantungo 
rubežiaus ir vienų anglų užmu
šė, o apie 19 amerikiečių pa
ėmė belaisvėn, gal tikslu parei
kalauti jų išpirkimo. Tarp su
imtųjų yra Roekefellerio sū
naus pačios sesuo, laikrašti
ninkas Robert Scripps ir k. 
Esamomis žiniomis, suimto
sios inotcfrys jau tapo paliuo- 
suotos, bet vyrai vis dar tebe
laikomi.

Amerikos ambasadorius Chi- 
nijoje savo valia padavė Chini
jos oficialinį protestų. Dabar 
gi jam tapo valstybės departa
mento įsakyta griebtis aštriau
sių priemonių, kafd išgavus 
suimtųjų amerikiečių paliucsa- 
vimų.

Jeigu gi Chinijos valdžia 
neįstengs išgauti poli uogavimo, 
tai galbūt prieš bandįtus bus 
pasiųsta Amerikos kariuomenė, 
kurios nedideli būriai yra Chi- 
nijoje. Ambasadorius tikisi, 
kad su imtieji su laiku bus pa
liuosuoti.

Pranašauja greitą gai? 
' fašistu valdžiai
Vienas fašistas ininisteris 

pasitraukė iš kabineto.

-V

jau

Amerika rūstauja ant 
Chinijos

Gal prigrūmos nutraukimu ry
šių. jei chinieČių banditų su
imtieji amerikiečiai ' nebus 
paliuosuoti. \

...... *. 1WIW

;WASHINGTON, gegužės 7.
— Chinijoje susidarė tokia pa
dėtis, kuri stato pavojui) dip-

RYMAS, geg. 7. — Nesenai 
vienas iš fašistų vadovų, De- 
vecchi, pasitraukė iš Mussoli- 
ni kabineto. Tai sukėlė dauge
lį kalbų pcHlįitiniuoise rateliuo
se. Nickurie sako, kad tai ro
do, jog fašistų partijoj kįla ki- 
virčiai, kurie prives fašistus 
prie susmukimo. Jie sako, kad 
fašistai, kurie prievartos pagel- 
ba įgavo valdžių, negalės tos 
valdžios ilgai išlaikyti dėl dvie
jų priežasčių:

1. Italijos žmonės nepakęs
ilgai fašistų įvestosios diktatū
ros. >

2. Delei skirtingų asmeninių 
ambicijų tarp pačių fašistų, 
jie negailės išla.ikyti vienybės 
ir pakriks.

Fašistai irgi valosi
Net ir patys fašistų šalinin

kai prisipažįsta, kad Mussolini 
turės didelio vargo ir bus pri
verstas pergyventi daug kovų. 
Esą fašistai perdaug greitai iš- 
kįilo ir išaugo, kad jų partijoj 
yra didėlių asmeninių ambici
jų, kurios yra partijai pavojin
gos. Mussolini jau įsakęs nebe- 
priimti į fašistų partijų naujų 
narių, o ir padaryti naujų re
gistracijų ir visus netinkamus 
narius pašalinti iš partijos.

Dideliu pavojtim fašistams 
yra ir darbininkų unijos, 
cialistinės unijos 
2,000,000 narių, 
narių
bet yra labai abejotina, kad tie 
nariai butų užmiršę socialistų 
principus ir kad jie galėtų il-

So- 
turėjo apie 

Daugelis tų 
nuėjo į fašistų unijas,
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gam pakęsti fašistų skelbiamų 
taikų sugyvenimų su kapitalis
tais — .darbininkų naudotojais.

Mažas aeroplanas laimėjo 
priz?

Francijos-Belgijos atsaky 
mas Vokietijai

J. Baltrušaitis jau paliuosuotas

Anglija ragins Vokietiją 
duoti geresnius pa

siūlymus
Galbūt tų patį padarys ir 

Italija,

LONDONAS, gegužes 7. — 
Anglija bėgyje ateinančių 36 
valandų pasiųs Vokietijai nota, 
i s)reišklianči ų nepasitenk i nimų 
Vokietijos paduotais pasiūly
mais ir paragins Vokietijų pa
duoti praktiškesnį ir geresnį 
išrišimų kontribucijos klausi
mo. Ta nota bus atsakymas į 
Voikiietijos notą, užveriančaą 
paskiausius jos pasiūlymus 
Francijai ir Belgijai.

Manoma, kad Anglijos notų 
parems ir Italijos valdžia, nors 
Italija veikiausia pasiųs atskirų 
atsakymų Vokietijai.

Amerikos konsulas apleis 
. Vladivostoku

VLADIVOSTOKAS, geg. 7. 
—Delei politinės padėties Ame
rikos konsulatas čia užsidarys 
apie gegužės 10 d. ir Amerikos 
konsulas ir jo štabas apie ge
gužes 16 d. išplauks į Jungt. 
Valstijas. Amerikos piliečiams 
duota pasirinkti arba pasilikti, 
arba grįsti namo ka^tu su kon
sulu. Dauguma 
nusitarė pasilikti <ir 
divostoke. ' ...

iierikiečių
)iau Vla-

Ir teisėjas skolinosi pini 
gus iš receiverio

CHICAGO.— Teisėjas Scan- 
lan vis dar tyrinėja darbelius 
nusišnn ugęljia v uisio frerAai verio
Jacob Goldman, kuris buvo re- 
ceiveriu daugiau kaip 300 nu- 
sibankrutijusių kompanijų, bet 
dabar negali atsiskaityti, nes 
visus surinktus už tų kompa
nijų pinigus yra nežinia kur 
prašvilpęs. Kad daugiau pel
nius pats Goldmanas su pagel- 
ba sukčių advokatų užvesda
vo bankruHjimų bylas ir įsi- 
piršdavo už recefverį jo paties 
nubankrutytai kompanijai. Tie 
advokatai daugiausia ir su
ėmė jo pinigų. iDdbar jie turi 
pinigus grąžinti teismui,
galima butų nors kiek atmo
kėti Goldmano kreditoriams.

Tyrinėjant pasirodė, kad su 
Goldmanu turėjo reikalų ne
tik paprasti sukti advokatai, 
bet net ir teisėjai. Vakar buvo 

pašauktas liudyti teisėjas G. 
Fred Rush, kuris prisipažino, 
kad jis pakartotinai skolinosi 
pinigus didelėmis sumomis iš 
Goldmano ir kad tos paskolos 
labai atsiduodavo šmugieliu. 
Bėt visos paskolos esančios 
sugrąžintos.

kad

10 žmoniy žuvo kasykloj
TRINIDAD, Colo., geg. 7.— 

Užvakar ekspĮMo^ijoj Rocky 
Mountain Fuel Co. anglių ka
sykloje įSouth’vvestem, arti 
Aguilar, žuvo ^lešimt žmonių. 
Visų žuvusiųjų lavonai jau iš
imti iš kasyklos.

25 žmonės užmušti Kuboj
25HAVANA, geg.

žmonės liko užmušti ir dau
giau kaip 50 žmonių sužeista 
susidūrus vakar elektrikiniams 
traukiniams Malamas provin
cijoj

Du sykiu perskrido Anglijos 
kanalų su 4 galionais gasoli- 
no.

GALAIS, geg. 7.— Suvarto
damas 4 galionus gąsdino ir 
už 15c. aliejaus, Georgės Bar- 
bot savo mažame aeroplane 
perskrido Anglijus kanalą ir 
atgal sugrįžo, padarytlamas 80 
m. kelio. Jis be to laimėjo 
25,000 frankų prizų, paskirtų 
Paryžiaus laikraščio Matin 
tam, kuiris pėrskįris Anglijos 
kanalų ir tų pačių dienų su
grįš namo. Barbot išlaidos gi 
siekė tik $2.06.

Jo aeroplanas buvo nepap
rastai lengvasj ir visi pranaša
vo, kad jis negalės išsilaikyti 
ore, kad vejas jo aeroplanų į 
šipulius sudraskys. Bei to ne
atsitiko, nors jis skrido 5,(XX) 
pėdų augštumoj. Jo aeroplanas 
yra tikras “fliveris,” nes jis” 
yra aprūpintas tik nedideliu 
motorcikletės motoru, 9 arklių 
spėlios. Betgi jis skrido 60 m. 
į valandų greitumu, nors oras 
ir buvo vėjuotas. Tų “fliverį” 
aeroplanų padirbo Dewoitine.

Lietuvis klierikas prigėrė
CHICAGO. — Julius čipu- 

tis, 21 m., iš Cicero, lankęs St. 
Mary of the Lake katalikų se
minarijų, Area miestely, pri
gėrė 4rea ežere, apvirtus val
čiai, kuriųja jis su kitais dviem 
klierikais po ežerų plaukiojo. 
Kiti du klierikai liko išgelbėti.

65 METŲ BEDARBIS BANDĖ 
NUSIŽUDYTI.

Įšoko į upę, bet liko išgelbėtas.
Daugiau kai 9 valandas Ed- 

ward Roamer, 65 metų am
žiaus žmogus, vaikščiojo Chi
cagos gatvėmis. Priėjęs prie 
Madison g. tilto, jis įšoko į 
vandenį. W/Uiam Harvey pa
stebėjo tai ir pašaukė -’policis- 
tų. Juodu ištraukė senukų iš 
vandens.

Cook kauntės ligoninėje se
nukas altsliisakė ^pasakyti savo 
pavardę. ,
• “Kam tai reikalinga? Aš 
esu 4)5 metų amžiaus. Niekas 
nenori man duoti darbo. Jie 
sako, kad aš jau esąs pergenąs. 
Visus savo sutaupytus pinigus 
aš jau išbaigiau. Nė vienam 
žmogui neužsimoka gyventi, 
kuomet įis pasiekia 65 metų 
senumo, neturi nė pinigų nė 
darbo. Labai gaila, kad aš ne
nuskendau”.

Senukų identifavo p-ia Em- 
ma Pebst (2247 Warren av.), 
pas kurių per metų eiles jis gy
veno.

Roamer keliolikų metų dirbo 
gražnų krautuvėse. Prieš dve
jetų metų jo matymas pradėjo 
silpnėti ir jam liko atsakytas 
darbas. Nuo to laiko jis nie
kur nebegalėjo gaubi jokio 
darbo.

Reikalauja užmokėti pilnai vi
sų kontribucijos komisijos 
nustatytųjų sumų. Nesitars 
su Vokietija kol tęsis pasV- 
vis priešinimasis.
PARYŽIUS, geg? 7.— Fran- 

cija ir Belgija savo atsakyme 
į Vokietijos kontribuęijos pa
siūlymus vėl pareiškė, kad jos 
reikalauja, jog jų pačių nusta
tytoji kontribucija butų pilnai 
užmokėta ir kad nebus jokių 
derybų su Vokietija iki tęsis 
Rur distrikte pasyvia priešini
masis. -

Francija ir Belgija savo at
sakyme nurodo, kad Vokieti
jos siūlomoji kontribucijos su
ma 30,000^000,000 auka, mar
kių yra tik ketvirtdalis tos su
mos, kuria nustatė talkininkų 
kontribucijos komisija ir ku
rių Vokietija priėmė ir pripa
žino kaipo savo skola. Franci
ja su Belgija nepaduoda jokio 
savo pasiūlymo, bet vien pasi
tenkina kategoriniu ųitmetlimu 
Vokietijos sąlygų.

Atsakymas sako, kad Vokie
tijos pasiūlymai yra tik blogai 
pridengtas nuolatinis bandy
mas sunaikinti VersaiUės su
tartį, kas padarytų reikalingu 
daryti naujų sutartį ir Vokieti
ja tuo aplankytų moralinę, 
ekonominę, pelitinę ir karinę 
atgiežų.

Į Vokietijos tvirtinimų, kad 
Ruhr okupacija yra peržengi
mas VersaiUės sutarties, Fran- 
cijOs-Belgijcs atsakymas nu
rodo, jog toj sutarty yra sąly
ga, jog Vokietija neturi skai
tyti nedraugingu aktu uždėtas 
ant jos pabaudas po. to, kaip 
kontribucijos komisija pripa
žins ją neišpildžiusių savo ob
ligacijų.

Atsakymas pakartoja, kad 
Francija ir Belgija tik tada 
gali sutikti sumažinti kontri
bucijos sumą, jei bus suma
žintos jų skolos, bet kitaip Vo
kietija turi užmokėti visų su
mą pilnumoje. Kontribucijos 
Komisijos gi nustatytoji kon
tribucijos suma siekia 132,000,- 
000,000 auks. markių. Jau vi
si yra pripažinę, kad Vokietija 
jokiame atsitikime tokios su
mos negali užmokėt. Bet Fran
cija nurodo, kad ir Vokieti
jos pasisiūlymas užmokėti 30,- 
000,000,000 auks. markių visai 
nęgvarantuoja, kad ta suma 
bus išmokėta. Pasiulymeesą sa
koma, l^adv 20,600,000,000 auks. 
markių bus užmokėta 1927 m. 
kas reiškią keturių metų mo
ratoriumą. Likusieji gi dalis 
sumos turėtų būti užmokėta 
tik tada, kada internacionalinė 
komisija pripažins, kad Vokie
tija tą dalį sumos turi užmo
kėti.

Francijos-Relgijois atsakymas 
pirmiausia buvo paduotas tal
kininkams, o vakar vakare ta
po paduotas ir Vokietijas am
basadoms Paryžiuje ir Briu

sely.
Vokietija vis dar )turl vilties. 

; BERLINAS, g<
žiūrint šiurkštaus ir griežto to
no Francijos atsakymo į Vo
kietijos kontribucijos pasiūly
mus, Vokietijos užsienio reika
lų ministerija nėra palinkusi 
skaityti, kad tas Francijos at- 

>sakymas uždaro kelią prie de
rybų.

Kiti du Pittsburgho lietuviai 
irgi paliuosuoti iš kalėjimo. 
Juos paliuosuota be kaucijos. 
Tikimąsi, kad ir visi kiti su
imtieji su laiku irgi bus pa
liuosuoti.

(Naujienų koresp.)
PITTOBUiRGH, gegužės 6.— 

Iki šiandie jau tris sulini lieji 
lietuviai tapo paliuosuoti iš ka
lėjimo. Juos paliuosuota be jo
kios kaucijos.

Pirmiausia paliuosuota J 
Jakubauskų. Jį paliuosuota ge
gužės 1 d., t. y. tų pačių dieną 
kada trekas užmušė jo mergai
tę. Ant rytojaus, gegužės 2 d., 
tapo paliuosuotas Juozas Balt
rušaitis, o geg. 3 d. tapo paliud- 
suota Ona Budnikienė. Tikimą
si, kad kiek vėliau paliuosuos 
ir visus kitus suimtuosius.

Apie suimtuosius nelietuvius 
nidko negalima sužinoti, nes 
vietinė kapitalistinė spauda 
apie paliuesavimų suimtųjų ne 
pasako nė žodžio, išimant . J. 
Jokubauskų. Laikraščiai rašė 
apie jo mergaites užmušimų ir 
kartu prisiminė, kad jis tapo 
paliuosuotas iš kalėjimo ant 
žodžio.

Kadapgi suimtieji nesijautė 
kaltais tame, kas jiems prime
tama, tai niekas nesirūpino ir 
apie užstatymų už juos kauci
jos. Girdi, “tegul laiko, negi 
juos sues”.

Kada padaryta ant komuni
stų medžioklę ir suimta 23 
žmon;ės, t a ii kiapitaėistų įspau
dą kėlė didelį triukšmų ir daug 
rašė apie visokius “suokal
bius”, kom'bas, dinamitų ir t. 
p O kada prieš suimtuosius 
jokio kaltinimo nesurasta, tai 
pailiuosuojama juos po vienų 
ir jokio triukšmo nekeliama, o 
ir laikraščiai tyli, tarsi nė ne
buvo areštų. Gudrus yra kapi
talistų tarnai! —Reporteris.
Areštai Pittsburghe nesiliauja.

PITTSBURGiH, Pa., gegužės 
7. — Komunistų areštai vis dar 
nesiliauja. Dabar tapo areštuo
tas Dlr. M. Rasąick, 1627 Cen- 
ter Avė. Buvo suimti ir keli 
pas jį rasti žmonės, bet juos po

kamantinėjimui paleista. Tarp 
sulaikytųjų buvę du žurnalis
tai, viena moteris ir vienas 
profesorius. Kaip išrodo iš po
licijos kaltinimų, Dr. Rasnick 
tapo areštuotas todėl, kad vald
žios šnipams nepatiko jo tei
kiamos pažangiems New Yor- 
ko laikraščiams žinios apie bu
vusius areštus. Todėl darant 
kratų pas jį daugiausia ir buvo 
medžiota rankraščių, kurių ke
li liko paimti. Dr. Rasnick 
sandarbininkavęs Freiheit ir 
Liberator žurnalam^. Vietos 
valdžios žvilgsniu tai yra 
šus nusidėjimas.

Kad padarius daugiau 
saciijos, tapo paskelbta, 
vienas kon s tabelis 
pas Dr. Rasnick radęs savo 
kišeniuje grūmojantį laiškų.

bai-

&en- 
kad 

po kratos 
radęs

MEKSIKIEČIAI UŽMUŠĖ 
ŠEŠIS ITALUS.

LAREDO, Tęx0 geg. 7. 
šeši italai i m migrantai, kurie 
bandė slaptai iš Meksikos da- 
sigauti į Jungt. Valstijas, liko 
nušauti kelių meksikiečių, ku
riuos jie buvo nusisamdę per
vesti juos per rubežių. Paskui 
juos apiplėšė. Tik vienas išsi
gelbėjo, apsimesdamas negy
vu.

Šoko 132 valandas.

WICHITA FALLS, Tex., ge
gužės 7. — P-lė Jenne May Mac 
Lercy, 19 metų, šoko viso 132 
valandas ir 38 minutes. Tai 
naujausias pasaulinis rekor
das. Ji buvo nusitarusi šokti 
150 vai., bet laike 15 min. pa- 
ilsio gabenant jų kiton salėn 
ji automobily užmigo ir dau
giau uos negadinta.

ŠIANDIE — giedra ir šal
čiau.

Saulė teka 5:38 vai., leid
žiasi 7:55 valandų. Menuo teka 
2:1# valandų nakty.

Naujienų Ekskursija 
Lietuvon ir iš Lietuvos

— Ne-

PINIGŲ KURSAS
Vakar geg. 7 dieną, užsienio pi- 

olipi ne mažiaus kaip už 2&,006 dolerių 
baiųra buvo skaitoma Amerikos pini- 
KMislitaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų___
Belgijos 100 markių ...... 
Danijos 100 markių.......
Finų 100 markių ...A.....
Francijos 100 frankų ... 
Italijos 100 lirų .... .........
Lietuvos 1QO Litų_____
Lenkų 100 markių ......
Norvegijos 100 kronų . 
Olandų 100 guldenų ..... 
Šveicarų 100 markių .... 
Švedijos 100 kronų ...............
Vokietijos 100 markių

.... $4.63
%c 

.... $5.75 

.. $18.69 
.... $2.78 
.... $6.60 
.... $4.91 
... $10.00

. $17.02 
.. $39.14 
.. $18.09 
.. $26.69

4 žmonės užmušti
CHICAGO. —« Vakar auto

mobiliai užmušė keturis 'žmo
nes, jų tarpe du vaikus, šie
met automobiliai užmušė jau 
314 žmonių

Naujienos vėl surengė ekskursijų Lietuvon su 
palydovu, kurs palydės keliautojus iki pat Kau
no ir aprūpins viską kelionėje.

Kas nori važiuoti tik į svečius Lietuvon, tam 
kelionė atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie
nose reikalingus pppieršs.

Keliaujant Lietuvon reikia išsiimti tuoj pas- 
portą. Lietuvos atstovybė Washingtone neiš
duoda amerikiečiams pasportų, jeigu kas nepri
stato metrikų arba seno rusiško pasporto. Tai
gi kas neturite, gaukite iš Lietuvos savo metri
kus tuojaus.

Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos 
birželio 20 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 
"George Washington”, kurs yra puikiausia 
įrengtas ir kuriame •NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.

Kas norite turėti smagių kelionę Lietuvon, 
tuojaus atsišaukit ar ateikite į Naujienų ofisų 
išpildymui aplikacijų pasportui ir vizoms.

Kas norite, kad Naujienų atstovas nuvažiavęs 
Lietuvon pagelbėtų jūsų giminėms pergalėti 
kliūtis atvažiavimui Amerikon, ateikite į Nau
jienų ofisų ir čia išaiškinkit savo reikalų.

NAUJIENOS
EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St, Chicago, UL
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NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MA L.
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI

ANT NAUDOS. |

L. FftBIONftS CO
RAGUVA, Panevėžio apskr

Kiek Kaune gyventojo,

MINA JOc

PINIGĄ
ROCKFORDO

Lietuvon
Iš Lietuvos Amerikon

Naujienų Laivakorčių Skyrius
Rockford, III

Chicago, III

rite

Ofiso Telefonas 
Central 4104

l)icną 10c.-27c.-36c. (ir taksai) 
Vakarais 10e.-31c.-45c. (ii taksai

LIETUVIAI — VA
SARA JAU ATĖJO

U. S. Linijos laivas GEORGE WASHINGTON kuriuo išplauks 
Lietuvon Naujienų ekskursija su visais keleiviais po Naujienų 
palydovo priežiūra birželio 23 d. iš New Yorko.

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Sako Nuga-Tone turi stebuklin 
gą gydomą, jiegą, kuriai 

nieks neprilygsta

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Monroe gat. arti State bepersto- 
finis Vodevilius šeštad., Sekm., 

ventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeim. auteliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes. 8 Dideli komediniai aktai ir 

krut. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

Jonas Lukošius
Generalis Parda
vėjas No. 5.’ Bu
siu dėkingas už 
atsilankymą, o 
suteiksiu geriau
si patarnavimą.

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Naujienų ekskursijos Lietuvon v^uomet 
pilniausia užganėdino keliaujančius Lietu
von, kadangi kelionė su Naujienų ekskursi
ja yra vienas smagumas. D^bartiniuoju 
laiku Naujienų ekskursijos dar Svarbesnės 
tuo, kad joms suteikia daug patogumųI f 

keliaujantiems iš Lietuvos Amerikon. Taip 
su paskutine Naujienų ekskursija atplaukė 
Amerikon didelis būrys imigrantų, ku
riems Naujienų atstovas davė pagelbos vi
sokiuose kelionės reikaluose.

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

adaro veik- 
‘antSgink j j 

Vienam pilnam.' mė-

Naujienų Ekskursija su 
musų palydovu išvažiuos iš 
Chicagos Birželio 20 d. Todėl 
kurie norite turėti smagių 
kelionę Lietuvon, atsilanky
kite į Naujienų ofisų, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymų, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
porto gavimas užsitęs *apie 
3 mėn, laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesnio.

Šitų visų kliu/ių galima 
išvengti pristačius gimimo 
metrikus iš Lietuvos/ Tad 
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
. Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Haisted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 va).

navimų 
betų jūsų giminėms pergalėti kliūtis 
kitės} Naujienų Ofisų. (

Važiuoti Lietuvon vasarai pasiviešėti yra smagiausia vakacija. Kelionė Lie- 
' i

tuvon su Naujienų Ekskursija po vadovyste ir apsauga patyrusio Naujienų 
ekskursijų vadovo yra smagiausia ir saugiausia kelionė. Kas nori gali da
bar nuvažiuot Lietuvon ir paviešėjęs grįžti atgal su Naujienų vadovu. Grį
žimas atgal be jokių kliūčių yra užtikrintas.

Šios ekskutsijoią vadu bus pats Nau
jienų redaktorius P. GRIGAITIS

Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 530 

Tel.: Central 6390
Vak. 3223 S. Haisted St. Chicago 

Tel. Yards 4681

Išgydė skraųdžio bei vi 
durių ligą ir nervų 

suirimą.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI

olsello kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av., 461 N. Haisted St.
Telephone Havmarket 1018

Taigi važiuokit svečiuos Lietuvon su vasarine Naujienų Ekskur 
sija birželio 23 d* . >

Visi, kas tik rengiatės dabar važiuoti Lietuvon, tuojaus kreipkitės j Naujie- k L ’ i '
nas aprūpinimui išanksto visų kelionės reikalų, o taipgi išpildymui reikalingų 
popitrų, aplikacijų pasportui ir vizoms.

Šviežą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacijn Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Nepamirškite kad dabar yra lai
kas susitaisyti savo namuose kuo- 
gražiausiai su rakandais. — Pia
nais, Parlor setais, Karpetais. Pa
sinaudokite šio menesio barge- 
nais. Pas mus galima viską gau
ti ant lengvų išmokėjimą, be jokio 
procento, nėra jokio iškaščio. Pasi
šaukite Joną Lukošių, No. 5, o 
busite užganėdinti kuogeriausiai.

Vis mokėk. — “Vii. Rieč” 
žiniomis Vilniaus magistratas 
galvoja projektą, kad visi ne
vedusieji vyrai i'ki 30 m. ir 
neištekėjusios moterys iki 40 
metu turės mokėti tam tikrą 
mokėsiu miesto naudai. /Mo
kesnių už duris ir langus, ku
rie išeina tiesiai j gat^ę jau 
projektas patvirtintas ir kas 
ncišsigalės mokėti, galės duris 
ir langus užkalti.

United States Linijos laivas GEORGE WASHINGTON, kuriuo važiuos Lietu
von šios vasaros Naujienų Ekskursija, yra vienas iš geriausiai įrengtų laivų, 
su patogiausia trečia klesa ir geriausiais intaisymais. Važiuojantiems trečia 
klesa neviena kita linija neduoda tbkių patogumų ir tokio gero, ir skanaus 
valgio, kaip Amerikos valdžios kontroliuojama linija United States Lines, o 
laivas George Washington yra’tos linijos geriausias laivas.

Tai. Lafayetta 4221
Pliynbing, Heating 

Kaipo lietuvi*, lietuviam* visados 
patarnauju kuogerimsiaL

■ ■'. /.i- f S- . 1 >V> ■

Pius Grigaitis, kaipo Naujienų Ekskursijos vadas, yra ingaliotas pabūti Lie
tuvoje iki tol, kol jis išrengs važiuojančius Amerikon amerikiečių gimines, 
kurie nori atvažiuoti Amerikon per Naujienų Laivakorčių Skyriaus patar- 

Taigi kas norite kad Naujienų atstovas nuvažiavęs Lietuvon pagel- 
atvažiavimui Amerikon, tuojaus <kreip-

darbininkų sąjungos 
projekto dar savo nuo- 
neparčiškusios, nes tu- 
susižinoti su sąjungos 

komitetu, esančiu Var- 
(“V. U.”)

Nuo pil. Davdo,

8228 W. 38th StM’ Ch|c»f®. HE

1922 m. sąrašo daviniai ro
do, kad Kaune iš 84,352 gyv. 
41,088 lietuviai (48, 7%); 21,- 

.228 žydai (32%), 8,311 lenkai 
(9, 8%), 4174 vokiečiai (5%), 
2345 rusa? (2, 8%), 808 balt- 
gudžiai (1%) ir 398 kitokių 
tautybių.

Mažiausia Kauno dalis Alek
sotas (4% gyventojų); du kart 
didesnė už Aleksotą Slabada 
(8%); du kart didesni už Sla
badą Šančiai (16%); Žaliasis 
Kalnas beveik lygus Šančiams 
(18%); Karmelitai gi (13%) 
beveik tiek mažesni ' už Šan
čius, kiek Žaliasis Kalnas yra 
didesnis už juos; pagalios Se
nasis (21%) ir Naujasis mies
tas (20 %) turi po penktą mies
to gyventojų dalį. o

Grojiklį Pianą
Dešimčiai metų garantuojant. Gra 
žus inahogany 'keisai. Tikro vario 
skambus ir stiprus balsai. Visas 
jnaterijolas pilnai garantuojamas.

DYKAI —Mahogany benčius, už
dangalas ir 20 naujausių rolių, 
lengvais išmokėjimais, be nuo
šimčių, $10 j mėnesį.

DR.H.A.BROAD ^rmitage 3249 

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS 
Apskrita Chirurgą (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madioon St., kamb. 1202. Kampas State gat. 
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

DĖKAVOJAM p. Peter A. 
Mileriui, gyv. vieta 2128 W. 22 
St. Sirgau per 6 mėnesius, lan- 
kiaus pas visokius daktarus ir 
profesorius. Nieks man nepagel- 

Į bėjo,bet ačiuPeter A.Miller ųž jo 
teisingą patarimą likausi sveika. 
Dabar esame labai didžiai dėkin
gi jam už pagelbėjimą nuo Rhe- 

, umatizmo ir kraujo užnuodijimo 
Kas abejotų apie teisingumą, 
tai mes galime ypatiškai paaiš
kinti kiekvienam, kuris tik 
kreipsis prie musų. Pasiliekam 
didžiai dėkingi p. Peter A. Miller

Ona ir Kazimieras Mažioniai, 
2540 W. 45 PI., Chicago, III.

Tel. Yards 1188 fe 
įsTANLEY P. I

MAŽEIKA | 
GRABORIUS IR į

BalsamaotojaH
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn b 
Avė., Chicago. I

Čia kas antradienis esti tur
gus. Didesni esti Velykų tre
čią dieną, šiemet Velykų tą die
ną buvo privesta daug arklių 
ir mažiau raguočių. Arklių 
kaina maž-daug **nuo 700 iki 
1500 litų, į pavasarį branges
ni. Karve nuo 200 iki 400 litų. 
Javai, riebalai ir kili produk
tai čia pigesni, k^ip kitose rin
kose.

— Vietos vartotojų b-vės 
krautuvė gyvuoja nuo 1919 m. 
Vokiečių markės kritimas čia 
krizio nesudarė. Krautuvės sto
vis iš ost markių pakeitus į li
tus, visas turtas įkainotas 
3,330 litų. Nariai nepatenkinti, 
kad pajų keičiant į litus prisi
laikyta vienodo žemo kurso. 
Pajo mokesnis nustatyta 15 
litų. Paskutiniu melu pajų nie
kas neneša. Krautuvė daro apy
vartos per mėnesį apie 5000 li
tų. Krautuvės vedėjas Misiū
nas su alga 100 litų mėnesiui.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietvvyn Advokatai 

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584 
Vakarais: 10736 S. Wabaak Ate

Tol.: Pullmtn 6377.

Vilnius. — Vyriausybė grieb
tai pareikalhvo iš magistrato, 
kad Vilniaus tarnautojų ir dar
bininkų algos butų sulygintos 
su valstybinių tarnautojų al
gomis. Sąryšy su tuo magistra
tas jau pradėjo ruošti atatin
kamą projektą. Miesto tarnau
tojų ir 
dėl to 
n tonos 
rinčios 
centro 
šuvoj 
. Vilnius.
Kamino, Sobeiko ir Bucko pa
vogta daiktų už 5,000,000 1. m.

—Nuo pil. Cik, Borosnovs- 
kio, Miškororo ir Davidovskio 
pavogta daiktų ir prekių už 
21,000,000 1. m. /

—Nuo pil. Sktarbovičiaus ir 
Ošmiano pavogta daiktų už 
2,000,000 1. m. (“V. U.”)

stebukjingas gydomąsias Nuga-Tone’o 
jiėgas. Mano paties atsitikime nieks 
negalėjo taip pagelbėti nuo skrandžio 
bei vidurių ligos ir nervų 
Kuomet aš pradėjau i 
taip sugriuvęs, kad negalėjau valgyti 
ir vėrniau mažne prie kiel 
gio. Bet ačiū Nuga-Tone’i 
valgyti ir miegoti kai 
Flaim, AVilIiamson, I 
skrandžio, ar vidurių ligą, ar nervai 
yra suirę, tai kodėl nepasinaudoji p. 
Flaimo prityrimu ? 
mę ir padaro greitai 
pats ir įsitikink. T" 
nėšiui gydytis tik $1.00. Nuga-Tone’ą 
nardavlnėja visi geresnieji aptiekinin- 
cai pozitingai garantuodami, kad su- 
;eiks pilną patenkinimu, arba pinigai 
jus sugrąžinti (garantiją rasi prie 
ciekvienos bonkeles), arba/ pasiųs tie
siog apmokėtu paštu National lLabora- 
tory, 1038 S. Wabash Avė., Chicago, 
pasiuntus jiems $1.00.

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 

LIETUVON

Nuvyk skaus- 
šalin!

■v Pety8> msš-
lungiškas trauky- 
ma8 muskulų, iž- 

f narytas sąnarys— 
visuomet yra dra u- 
Ka’s didelio Skaus- 

\£> mo- Tačiau patry-
Ja nus truputį

PAIN-EXPELLER1U 
ant skaudamos vietas skausmas bus 
greitai pagalintas. Paiu-Espelleris ir 
skausmas yra Eiirtini priešai. Nusipir
kite jo bonką šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c.' Per- Į
sitikrinkite, kad butų 17 mm \l 
ant pakelio musų Inkaro |f ĮH Ii 
vaisbažerklis. Neimkit IIA U 41] 
pamėgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 South 4th St. lūBklkT! 
Brooklyn. N. Y.

suirimo, 
imtą aš buvau

ieno val- 
aš galiu 

ir seniaus. Joe 
’’ Jei turi

MAJESTICni*THEATRE-W

SEVER05 GYDUOLĖS UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

W. F. SEVERĄ CO. 
CĖDAR RAPIDS, IOWA

809 W. 351h St„ Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

■■*■■■■■«"■■ ■■— I —..............

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus Ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar uttrauidant mor- 
gičius.

Vakarais iki 8 vai.

, 1739 So. Haisted St. |
Telef. Roosevelt 8500 

v-...................... ■ .............. .. ...........>
________-_ -__  - - — . , X

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Haisted St
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
viena vakarą, išskyrus utaminka 
ir ketvergį. Nedaliomis nuo 9

I iki 12 ryto. <
v- tf - --

, Į JĮ,I ■ ■■ ......................... „

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt Si.
į * Telephone Canal 2o52 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyeioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgiČiaus 

lengvomis išlygomis.
V— ' ‘ Į ■'.,>»
I j-, f h, . , ,, •. t *

1 I .. ....................... .............................

Tel. Dearborn 9057

1. 4. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
1 ■■ ...

(A
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[k O RESPONDENCIJOS

Westville, iii.
A. a. A. Krūmelis.

Balandžio 23 dienų apleido 
šį pasaulį A. Kromelis, sulau
kęs 52 m. amžiaus, kilęs iš 
Dirbintų kaimo, Šilalės par., 
Tauragės apskrities, Amerikoj 
išgyvenęs 35 metus. Buvo lais
vų pazvalgų žmogus, tai ir pa
laidotas be bažnytinių ceremo-

nėse bal. 27 d.
Paliko žmonų, du sunu ir 

vienų seserį čia Amerikoj ir du

Velionio llalidoitirveęe skait
lingai dalyvavo vietos Petro ir 
Povilo draugijos nariai ir šiaip 
draugai ir pažįstami, taipjau 

Lietuvių Ukėsų Kliubas šutei-

Visiems laidotuvėse dalyva- 
vusiems ir gelių bei vainikų 
suteikusiems draugams, gimi
nėms ir pažįstamiems tariame 
padėkos žodį nuliūdime ’ pasi
likę.

žmona ir du sunūs.

Rusijos “Komuilzmas” 
paveiksluose

Brooklyn, N. Y. — Balandžio 
20 d. š. m., Rusijos frontų ru
pesniu Amalgameitų triobe- 
sy buvo rodomi paveikslai iš 
Rusijos. Eidamas į parengimų 
visai netikėjai^ kad teks vienų 
kita ašarų nušluostyti pama
čius Rusijos rojų — kad reikės 
susigraudinti pamačius bolševi
kiškos revoliucijos vaisius, ar
ba, geriau sakant, komunistų 
politikes pasekmes. Bot taip 
buvo. Ir kurgi — nebent žmo
gus turėtum akmeniu'1 širdi t

Pirmoje daly rodo paveikslus 
keliančius revoliucinį ūpų: čia 
bolševikų vadai, čia raudonoji 
armija maršuoja į karo * laukų 
pasitikti kcntr-revoliuciomerių; 
čia gražiai atrodantys genero- 
lai-kareiviai; čia kalba į nii-’ 
nias Trockis, Leninas, Zinov-' 
jevas ir kiti, čionai parodo vi
sų revoliucijos pradžių nuo ca
ro’nuvertimo iki... paskelbimo 
komunistinės tvarkos. Viskas 
atrodo... šauniai, viskas kelid 
revcĮliucinj jausmą. ŽJniogus 
sėdi, bet “nežinai” kur — Ame
rikoj, Amalgameitų triobesyj, 
ar... maišatsi tose revoliucinė
se miniose Petrogrado ar Mask
vos gatvėse. Juk 
akimis matohie” 
Rusijos liaudies 
šimtmečių tironų 
ris taip baisiai jų 
dabar matom, kaip toji liaudis 
už laisvę, už pasiliuosavimą iš 
caro jungo, kad įsisteigus sa
vo tvarkų, — vieton caro val
džios, žmonių valdžių, demokra
tijų. Taip, jie už taiTc 
už tai žuvo revoliucijoje.

čionai “savo 
verčiant nuo 

sprando tų 
— carų, ku- 
slėgė. Čionai

Ovoj o,

T

NAUJIENOS, Chicago, UI
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Ištisi kaimai apleidžia 
gimtines vietas ir eina, 
bet nežino kur eina... 

kad ištrukus nuo bado

Bet štai mes matom dau
giau. Antroji dalis paveikslų 
parodo Rusijos valstiečių gy
venimų po caro nuvertimo, po 
bolševikiškos revoliucijos — 
naujoje tvarkoje. Parodo Pa- 
volges gyventojų likimų. Liud
ui paveikslai, liūdni reginiai. Ir 
ištikrųjų jie neapsakomai liūd
ni.. . 
savo 
eina, 
Eina,
mirties, bet kur apsistoja, ten 
tų patį randa — badų. Ateina 
minios prie Volgos upės, ir 
šaukia rankas ištiesę: Volga- 
inotinėle, priglausk mus —ne
turim gyvenimo, neturim mais
to, badas į akis žiuri — pri
glausk mus. Volga negirdit.. 
Miršta šimtais ir tuksiančiais; 
vaitoja išblyškę, drasko vienas 
kitų. Baisus reginys... štai 
kitas reginys. Pavalgoje. Kur 
neapskaitomos minios susispie
tę, sukritę šeimynos ir miršta 
iš bado. Čionai matom, kaip 
motina miršta ant lauko, o kū
dikis įsikibęs į motinos krūtį. 
Kitas reginys. Motina numi
rus, o vaikelis kokių 2—3 me
tų,, drasko motinų, verkia ir... 
prisiglaudęs prie motinos mirš
ta ir jis.

Reginiai baisus, aprašyti ne
galima. Bet kas kaltas? Bol
ševikai? Ne. Saulės kaitra? 
Dalinai. Tai kasgi? Daugiau
siai yra kalta nevykus u- 
nistų politika. Bado apimtas 
rajonas palietė apie 20 milijonų

gyventojų, o Rusijoj skaitoma 
apie 150 milo jonų g-yv. Ir štai 
toji gyventojų dalis, kurios 
saules kaitra nepaliete, nepa
jėgu aprūpint tų 20 milijonų 
gyventojų. /

Nors dar viršaus šimto mi
lijonų gyventojų toji > “dievo 
rykštė” nepalietė, bet ten der
lius sumažėjo tiek, kad ir vos 
save galėjo išsimaitinti. Pas 
juos derlius sumažėjo, kaip ži
noma, dėl dviejų svarbių prie
žasčių. jRekvizicįjdsi vajlstie^ 
čiuOse pagimdė tų supratimų, 
kad nėra reikalo gaminti pro
duktų daugiau negu reikalin
ga savo šeimynai; nes jeigu 
pasigaminsi daugiau, tai val
džia visviena atims be jokio 
atlyginimo. Antra, be atodai
ros nacionalizavimas pramonės 
visai sugriovė tų pramonę. Iš
nykus žemės ūkio padargams 
valstiečiai, kad ir butų norėję, 
negalėjo apdirbti tinkamai že
mių ir tuomi visiškai sumažė
jo ūkio produktai. Pasekmė bu
vo ta, kad visi Rusijos aruo-

dai ištuštėjo ir jokiu bildu ne
galėjo padėti pavolgės gyven
toj ajns, kurie buvo paliesti sau-

kaitros. Civiliai karai taip 
buvo pasekmė komunistų 

tikos, kurie visų teisę prie 
tybes vairo pasiliko tik sau, 

partijom bei

lės 
pat 
poli 
vals 
o visom kitom 
klasėm nėra jokių teisių; ne
turi jokių teisių organizuotis, 
leisti laikraščius ir t.t. šitokia 
politika tai buvo priežastis ^ci
vilio karo, kuris nemažai prisi
dėjo prie tos baisios katastro
fos, bado. Ir tuo pačiu laiku, 
kai Rusijos valstiečių gyvenimo 
aplinkybės pasidarė pasibaisė-

——

tinos, bolševikų vadai posė
džiauja ir galvoja kai nėįsilei- 
dus į Rusiją kapitalistų, kad 
“neišnaudotų Rusijos darbinin
ko”.

Iš šilų paveikslų darbinin
kai daug pasimokina apie Ru
sijos komunizmų. —A’. P. S.

AUKOS
Lietuvos Raudonajam 

Kryžiui. 1
Andy Yablonsiki iš Stenbens- 

ville, O., prisiuntė “Naujie
noms” $10, skirdamas juos 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui. 
Pinigai bus pasiųsti kartu su 
kitom aukom.’ —Adm.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kaa 
seredą

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
North German Lloyd 
100 N. La Šalie S't., 

Chicago, III.

MBS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

31*1 So. Halsted StM kampas 81 gal. 
Telefonas Yards 1119

1 ii
1

n

Jeigu Manot Įvesti į Savo Namus Apsišildymą, 
Darykit Tai Greitai Kol Musų Šlakas Yra Pilnas

• OHjgjjjįj]

LA SAVOIE ........................... Gegužės 11
LAFAYETTE ....................... Gegužėm 12
PARIS ...................................... Gegužės Ifi
FRANCE ................................... Gegužės 23

Puikiausia sutvarkymas — kambariai 
dviems, keturiems ir šešiems žmonėms, 
Valgomasai kambarį, rūkymui, baras, 
barbernč, puikiausia prancūziškas valgis, 
vynas ir alus muzika, šokiai. Kartu yra 

perkalbėtojas.
Visais reikalais kreipkitės prie vietos

French Line ag<*hto, arba | kompanijos 
ofisu, .19 State Str., New York, City 
Chicagos ofisas 133 N. Dearborn St.

Compagnto

7A<? South Siete'?

Tne NOUSE o/ 
GREATER VALUES

IŠPARDAVIMAS UTAMKE IR SEREDDJ
Nepriimami orderiai nei telefonu nei laiškais

Specialis pirki
nis nuo sempeliii 
išdirbėjų.
VAIKU DRESĖS 
RUMPERIAI IR 

CREEPERIAI
Padaryti iš pop- 
lin, Francuziško 
gingham ir dot- 
ted swiss — mie
ros nuo 2 iki 6 
metu, kainos iki 
$4.98, už

$1.88

Grindžiai, dideli gražus C a 
Sunkist, kiekvienas
Phenix Pimento Club Loaf Su
ris, 5 svarų bak- SI.65

PERGALES
36 colių dresėms Percales, gra
žiais dryžiais, i pamarginimais ir 
taškeliais, šviesus ir tamsiai, tin
kami namų dresėms, žiurstams 
ii’ vaikų romperiams, pa- 4 ”7 f* 
prastai 25c. jardui, ūži I f W

»'

jtu; {.•.■ininii

H

A

u
■

.......fi

UNION SIUTAI.
Moterų “Sealpax” Atletiški Union 
siutai, plain arba čekioti, balti ar 
odos spalvos, gražiai pasiūti, 
mieros 36 iki 44, nepaprasto ge
rumo, specialiai (B 1 1 Q 
tiktai I ■ I v

I LIETUVA 
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iš Lietuvos.
White Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Majestic geg. 12; birž. 2; birž. 23; 

(Pasaulio didžiausia laivas) 
Olympic Gegužio 19; Birž. 9; Birž. 30 
Homeric geg. 26; birž. 16; liepas 7; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
N. Y. Plymouth-Cherbourg. Hamburg 
Minnekahda (3 klesos) ........... Geg. 10
*Manchuria geg. 24; *Mongolia birž. 7 

*Naujos 3 klesos kajutos 
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line / 
N. Y. Plymouth-Cherbotirg-Antwefp 
Zeeland geg. 23; Lapland geg. 30 
Belgenland geg. 16; St. Paul birž. 6 

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietinių agentų.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE, 
127 So. State St., .Chicago, III.

ŠILKINĖS PANČIAKOS 
Moterims šilkinės Chiffon ir gry
nų šilkinių siūlų pančiakos, pil
nos mieros. Juodos, raudonos, 
žalios, purple ir kitų “populiarių 
spalvų, musų $2.25 vertės geru
mas specialiai <8* 4 E Q 
porai *■ I

TALCUM PAUDERIS 
30c. Mennen’s arba 
Mavis 
40c. buteliukas Hinkle’s 
pilės, 100 butely, 
tiktai

SLIPERIAI
Moterims su dir 
želiais sliperiai 
patent colt pdos 
2 dirželiai, Go
odyear welt, Ku 
biškomis kulni
mis, verti $5.00 
už

$3.69

18c
ružavos

14c

OIL AUDEKLAI
Balti stalui oil audeklai, 45 colių 
platumo, paprastai parduodami 
po 45c., — specialiai už 
jardų _______________

PANELS
$3.98 Quaker Fringet Panels, 
gražus Japoniško stencil išmargi- 

^limo, geros rųšies, dideliame pa
sirinkime, už panel S 7
tiktai . I

Mes tikime turėti truku
mų šį rudenį dėl namų ap
šildymo reikmenų. Užtat 
pasirūpinkite iš anksto. 
Pirkite dabar ir sutaupy- 
kitę pinigų.

Mes taipgi turime visų 
prirengimų dėl pluminimo 
(plumbing) labai žemomis 
kainomis — vienoda kai
na kiekvienam. Jei nebu
site užganėdintas, mes su
grąžinsime jums pinigus 
arba apmainysime mate
rijoj bile kada. Tai yra 
musų motto biznyje.

<
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i.evy gz vompany
Kampas 22os ir State Street

Telefonai: Calmnet ^2 ’

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

GINGHAM
27-colių Zephyf Dresėms Ging- 
hams, gražiai taškuotos, dryžuo
tos ir plaids, didelis reikalavimas 
moterųi dresėms ir vaikams dė
vėjimui, vertės 25c. 1
jardui už I a v

MAINSOOK
Minkštai išdirbtos čekiotos ir 
barred, baltos ir odos spalvos, 
orchid ir pink, moterims dėvėji
mui, paprastai 59c. AP f* 
jardui už x fcV

GINGHAM
Puikios Egyptiškos Combe Yarn 
Tissue Gingham, naujų pavasari- J 
nių stylių paternų, 32 colių pla
tumo, 69c. jardui 55c

CORSET GIRDLES 
“Hickory” šilkinio satino, odos 
spalvos, visos mieros mažos, vi
dutinės ir didelės, 4P 4 fįį' 
$1.95 vertės už I ■ I v

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTA®
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted S't.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

•K

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
*■ kampas 18-th Street

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v.
3259 So. Halsted St., Chicago, III.

L....... ........... .............. I III .......

Baigus!

Akušeri
jos kolegi- 

^Jją; ilgai 
praktika

vusi Penn* 
silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek* 
mingai pa

tarnauja 
prie gim
dymą. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims it 
merginoms.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., j nau
jų vietų 3410 So. Halsted St.

MŠrDR. HERZMAN^
—IS RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas ves 1b 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ilgis, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau* 
jausius metodus X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

4 Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktj Drexel 950 
Boulevard 4186.

3410 S’o. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai)

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 ,So. Ashland Avė., 2 labos 
o Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Tel. Pullman 5432

AJ SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrimų 

moterų ligose; ru 
poetingai prižiū
riu ligonę ir kū
diki laike ligos.
10929 S. State SL 

Chicago} >111.

flr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Are.
Tel.: Y?.rds 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8
ir 7 |iki^9 v., nedSIdieniais nuo 12 

J iki 1 vai. po pietų.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELISDR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0268

Lietuvis Dentistas 
4712 Sol. Ashland Avė. 

t

arti 47-tos gatvės

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas

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

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Nėd. 1(L-12

X

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr, A. A. RothTelephone Yards 5032

DU. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL.
VALANUOS: Nuo 8 iki 11 ryto Ir 

nuo 5 iki 8 vakaro: 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118

' DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po piętų * 
Tel. Lafayette 0098

Rusas’Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Halsted St., Chicago.

SALDAINIAI
Pridėtos vaisių ir kietai sumaišy
tos'kendės. Field’^ Candy Co. iš- 
dirbimo, paprastai 40c. svarui, 5 
svarų kenas, kaina C 4 AE kenui \ I -UO

naktiniai Marškiniai
Vyrų muslininiai naktiniai marš
kiniai geros rųšies, apvalų siūlų 
muslino, gražiai trimuoti su braid 
mieros 15 iki 20, $1.50 ftClp 
vertės kiekvieni Ovw

DARBINIAI MARŠKINIAI
Vyrams Mėlini Chambrey Marš
kiniai, geros rųšies, “Golden 
Rule” audeklo kalnieriais prise
gamais, pilnos mieros rankovės 
ir krūtinė, mieros didelės — 
14% iki 17, specia-
liai OvC

SIETELIAI 
DURIMS

Bile mieros, trijų 
šmotų, juodo eųe- 
malinio dęato, aržuo 
la spalvos, už

$1.95
GARDEN HOSE 

5-ply garantuoti, 50 
pėdų colis, niekei 
plated couplings, už 
pėdą

12c

Ofisas: 3335 So.
Valandos: 10—*11 rytp; 2—3 po piet, 
7- :
R?s. 1139 Independence Blfd. Chicago

vak. Nedėliomis 1 12 dienų

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Opt^Mtrtot 

 

bou i<r*r« urr 
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

~ , X _u 4J L,. j .1 ,, J „.U-Į1V
"PAVASARINIAI IR’V AŠ ARINIAI'

SIUTAI
Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimai! ir 

pasirinkįmui naujus modeminius sty- 
lijis jaunuoliams, paaugantiems ir se- 

. niems vyrams, naujausių spalvų ir pa
tepu siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 

9 žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
. $(8.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava

sariniai kautai po $22.50 iki $80. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apai- 
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
-r$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $82.50, 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.5b, $27.50 ir $30. 
Pasgutinia išvalymo išpardavimas 
ovefkautų jūsų kaina. Parduosime 
vimųj ■' J

S. GORDON, 
H0| S. Halsted St. ir 739 W. 14th St., 

tik biskį į rytus nuo Halsted St.
9 Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomis

DR. V. 1. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8261 South Halsted St 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 6—9 P.M. 
Ned. 10—12 A. M.

Residenco Canal 2118

o 6 iki 8 vakaro 
$1. Kedzie 7715 J 
---------- ! ’

Beans, £9C 
didelis

27c
paspirginta. No,

24c

___ —__ • ' L-■__ v -....h-. • I ■ ■■. .. . . . ■ .... j t:.

DAVID RUTTEK A CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii k-atal) 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3801 Normai Ay 

Tel. Yards 2296.

VAIKINŲ SIUTAI, 
2-jij kelnių siutai, dailaus juodo 
patterno iš vilnonio ševjoto, nau
ji sportiški modeliai, abejos kel
nės su pamušu, mieros {B "Y Q£ 
nuo 8 i^i 16 metų ■ aVV

GROSERIS
Snider’io Pork ir
3 kenai už
Parson’s namų amonia, 
butelis, kiekvienas 
po
Kava, šviežiai
1 Peabeyry, 
svarui

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgus 

25 E. WaShington St.
Valandos: nu<į 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8362 
1824 Waqansia Avė.

Valandos: nucĮ 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos

Garsinkite Naujienose
■" 1 . ' I I . t ■

. ■ „ s . A

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St

Tel.
Rezid.

Boulevard 7179 
Tel. Fairfax 5574

Chicago
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NAUJIENOS
The Litheanlan Daily New 

CubUshed Daily azcept Suriay by 
The Lithuanhn Mowi Pub. Co.j Ine.

Uditor P. ^Grigaiti*

* xr89 South Haiatea straat 
Chicaffo, UI.

Telephona Boosevalt 850fl

Subscription Ratai i 
18.00 per year in Canada. 
f7 M per year jyutaida of ChlcaflU. 
$8.00 per year in Cbicago 

8c per copy.

Entered aa Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
af Chicago, .111., andar the act of 
March 2nd, 1879.___________________

NauJienoa eina kasdien, iiskiriant 
sekmadieniui. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
ŪL — Telefonui Rooievelt 8500.

Užsimokėjimą kainai 
Chicagoje — paltui

Metami -------- .....................—
Pusei meti........... ..................
Trimi mėnesiams ..........—
Dviem mėnesiam —....... .. ...
Vlenm mėnesiui................

Chicagoje per naiiotojiud 
Viena kopija ........
Savaitei ........................ —

Mėnesiui........................................

Čia yra daug melo. Viena, 
liaudininkai nėra socialistai 
tikroje to žodžip prasmėje. Jie 
yra net ar socialistinio vardo 
atsižadėję.

“Dalgininkaii” taip pat netu
ri nieko bendra 
socialistais. Tai 
žmonių, kurie eina i‘ 
nuo didžiųjų partijų ir neturi 
jokio ąiškaus pro1

O kai dei soči 
I ‘ * 
kuomet nemėgino 
vo vardo nuo balsuotojų ir vi- 
suomet ęjo į rinkimus po savo 

nežiūrint to, 
gavo pirmuo-

sumažintas kareivių komi-] rijos pasielgimas, kaipo var- 
sarų skaičius, nuo 5 iki 3, pantis rinkamų laisvę yra ne- 
bet šiaip visa kariuomenės teisėti. įprašome poną Ministe- 
organizacija paliko ta pati. ri Pirmįninką duoti atatinka

mą parėdymą kam reikia, kad 
draudimai varžantįs rinkimų 
laisvę butų panaikinti. Pra
šome skubiai įsakyt Marihm- 
polės komendantūrai ir mili
cijai netrukdyti Valstiečiams 

I Liaudininkams balandžio 15 d. 
padaryti Mariampolėje susi
rinkimą rinkimų reikalai/.

Lietuvos Valst. Liudininkų 
Sąjungos Centro Komiteto var 
du Sleževičius.

Tuo reikalu taip pat praneš
ta ir Vyr. R. Komisijai.

II.
■ • ’ I ' '

Liet. Valgi Liaud. Centro 
Komitetas, gavęs pranešimą ir 
V. Sn. Rastinių apskrities Ko
miteto, kad balandžio 8 d. kun. 
V. Vilimavičius — Vilimas yra 
bažnyčioje padaręs mitingą ir 
grasinęs klausytojams, kad kas 
balsuos už Valst. Liaudinin
kus, tai tų nepriims išpažin
ties, tuojau padavė Vyriausiai 
Rinkimų Komisija šio turinio 

Rankpelnis”, I raštą:

sarų skaičius, nuo 5 iki 3, 
bet šiaip visa kariuomenės

klauso ir labiau bijosi nu- siųstų tarybos vykdoma jam 
mų, duodamų iš Ožeškie

nės g. Nr. 12 Kaune, negu iš 
vyskupų kurijų. Ir reikia pasa
kyti, kad Ožeškienės g. Nr. 12 
įstaiga apima net 3 vyskupijas 
ir yra visos Lietuvos kataliki- 
jos lyg0 koksai augšČiausias or
ganas, kurį ir nesulaukiamas 
Lietuvai antvyskupis vargu pa
mainys.

Vyskupai kai kada barido 
prieš tokią jų teisių užurpaciją 
priešintis, grasina i net užsiga- 
Ippavusiems kunigams * politi- 
kanams neprileidimu prie išpa
žinties, bet galų gale kapitu
liuoja ir plaukia su Visa kuni
gų minia pavandeniu. Taip pe
reitų metų Žemaičių vyskupo 
rinkimų aplinkraštis ' reikia 
skaityt ne kitaip, kaip vyskupo 
pasidavimu viešpątau j ančia i 
musų kunigijoje griovei.

Ir iki tol, turbut, ta kunigų 
politikomanija su bažnyčios 
skriauda eis, iki patys katalikai 
rinkikai pasakys — gana jau! 
atskirkit politikos purvus nuo 
musų bažnyčios! Juk niekas 
bažnyčios nepersekioja!

biau 
rody organui. Siuskit laikraščius Lietu

von - žmonės prašo
Lj----- į...... .. .

Žmonės įietiįvoj labai mėgs
ta skaityt Anįcrikos lietuvių 
laikraščius, tik būdami netur
tingi, dažnai negali patys užsi
sakyti jų — Amerikos lietuvių 
laikraščiai jiems perdaug bran
gus. Del to jie labai džiaugias, 
jei turėdami savo giminių 
Amerikoj, 
karto atsi; 
mėgiamos 
tat to dienraščio 
daug 'gera 
žmonėms, 
j ienas 
draskytų, 
rin, 
pašto ženk 
minems ir

“Naujien 
įdėta atsišaukimų iš Lietuvos 
su prašymais siųsti laikraš<ų 
ir atliekamų knygų, dedame 
čia dar vieną:

Prašymas.
Brangus Draugai Amerikie

čiai! Labai maloniai tamstų 
prašome mes Lietuvos vargdie
niai, ar negalėtumėt atsiųsti 
mums laikraščių, kuriuos tam
stos perskaitote, mums pasis
kaityti, nes neturime už ką 
nusipirkti. Taipogi ir kokių 
žurnalų ir knygučių, kurios 
tamstoms butų atliekamos, už 
ką mes busime tamstoms la
bai dėkingi ir iš anksto tariam 
ačiū. Gal tamstos perskaitę 
laikraščius metate į kertę, o 
mes labai trokštam skaityti, tai 
bukit malonus išklausyti mu
sų prašymą. Su pagarba,

J. Čepas 
žižmių k.]' Vaškų pašt.

, r Lathuai^ia.

Estų docentas Ernits tium- 
pai, bet gyvai nušvietė tarptau
tinį darbą, kovojant su alk* 
liu.

Prof. Pold perskaitė re’era- 
tą apie tarpusavį pripažinimą 
Pabaltės universitetų diplomų.

oho-0 kol ji yra tokia, kol ka
riuomenė valdosi per savo 
išrinktąsias tarybas, tai nė
ra pavojaus, kad ją galėtų 
panaudot savo tikslams ko
kie nors monarchistiniai są
mokslininkai arba kitokie 
demokratinės tvarkos prie
šai.

Austrija yra keista šalis. 
Kitur
yra stipriausias valdžios į- 
rankis prieš tocialistus, o 
'Austrijoje socialistai remia
si kariuomene prieš atžaga- 
reivišką valdžią.

su tikraisiais 
yra kuopelė 

skyriam

ka-

$8.00
4.10 
2.00 

, 1.50
.75

8c 
18c 
75c

VahtijoM na Chicagoje

_ I7.ro 
___ 8.50 
___ 1.75
— 1.25 
___ .75

Pusei meta i-------
Trims mėnesiams -
Dviem mėnesiam .
Vienam mėnesiui ...

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams___________________ $8.00
Pusei metų ------------------------- 4-00
Trims mėnesiams---------------- — 2.00

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu, kartu su užsakymo. »

Kareivių Tarybos 
Austrijoje.

Didysis karas baisiai nu
vargino Austriją, o taika, 
sekusi po to karo, taip su
mažino jos teritoriją, kad 
iš didelės imperijos • paliko 
tik plotas žemės su kokiais 
7 milionais gyventojų, ku
rių daugiaus kaip trečdalys 
randasi milžiniškam mieste, 
Viennoje.

Revoliucija panaikino ka
raliaus valdžią Austrijoje ir 
suteikė labai didelę galią 
darbininkų klasei. Kurį lai
ką Austrijos valdžia buvo 
socialdemokratų rankose. 
Bet nubiednėjusioje šalyje, 
neturinčioje net pakanka
mai maisto savo gyvento
jams, nebuvo galima įvykin
ti tų didelių reformų, ku
rios butų perkerusios josios 
tvarką į socialistinę.

Rinkimuose į Austrijos 
parlamentą daugumą vietų 
gavo buržuazinės partijos. 
Tuo budu socialdemokra
tams teko pasitraukti iš val
džios. DabartinioA Austrijos 
ministerių kabineto prieša
kyje stovi kunigas Seipel. 
Jį remia ne tiktai savieji ka
pitalistai, bet ir užsienių ka
pitalas.

Pagelba Seipelio valdžios 
Austrijos ir užsienių kapita
las stengiasi įsigalėti Austri
joje, bet viena didelė kliūtis 
jam yra ta, kad Austrijos 
kariuomenę kontroliuoja so
cialistai. Toje šalyje nuo 
revoliucijos iKeki gyvuoja 
kareivių tarybos^ Kiekvie
nas kariuomenės būrys, ba
talionas, pulkas, divizija ir 
kęrpusas turi kareivių at
stovų št^bą, kurį ren 
reiviai. Iš visų šitų 
yra susidariusi organizaci
ja, kuri rūpinasi kareivių 
reikalais ir gina juos nuo vi
sokių pasikėsinimų iš vy
riausybės arba privilegijuo
tų klasių pusės. Kareivių 
atstovų tarybos sudaro karo 
ministeriją.

Tautų Sąjungos komisa
ras, kuris tapo paskirtas 
Austrijai šu Seipelio val
džios pritarimu, įsakė val
džiai panaikinti kareivių ta
rybas, ir reakcinė valdžia 
mėgino tą įsakymą įvykinti. 
Bet jai nepasisekė. Po ilgos 
kovos parlamente Seipelis 
pasiekė tiktai to, kad tapo

paprastai kariuomenė

Apžvalga
ČIGONŲ TAKTIKA. '

Škotijos lietuvių komunistų 
laikraštukas, ‘r 
rašd, kad Britanijos komunis
tų partija vėl padavė aplikaci
ją dėl įstojimo į Darbo Parti
ją, bet iš Darbo Partijos val
dybos gavo atsakymą, kad 

* 
^Piklounaisiis Komitetas 

nutarė, kad jis negali pa
keisti pirmesniojo savo tari
mo šiuo klausimu.”
Pirmesnis gi Darbo Partijos 

tarimas buvo — nepriimti ko
munistų į partiją. Suprantama, 
kad Darbo Partija kitaip ir ne
gali nutarti, kadangi komu
nistai nuolatos šmeižia ją.

Bet ko komunistai lenda į- 
tą organizaciją, kurios vadus 
jie vadina “social-buržujais”, 
“Judošiais”, “darbininkų par- 
davikais” ir t.t.? Viena ranka 
drabstyt Darbo Partiją pur- Į 
vais; o kita ranka rašyt aplika- 
cijs <led įstojimo į jįj — ištiesiu, I 
tai gali tiktai čigoniško budo 
žmonės.

RINKIMŲ LAISVĖS 
VARŽYMAS.

“Naujienose” jau buvo rašy
ta apie tai, kad Lietuvos val
džia cenzūros priemonėmis ir 
administratyvėmis' pabaudomis 
varžo opozicijos spaudą. Bet 
juo labiaus artinasi Seimo rin
kimų diena, tuo klerikaliniai 
Lietuvos despotai darosi aršes
ni. Jie daro kratas pas prie
šingųjų partijų žmones, jie 
draudžia susirinkimus ir atsi
šaukimų platinimą, jie varto
ja bažnyčią tikinčiųjų žmen 
gąsdinimui ir t.t.

Ženiiaus perspausdiname iš 
“Lietuvos Žinių” tris doku
mentus, rodančius^ kaip šėlsta 
Lietuvos reakcininkai, pasiry- 
žysieji prievartos .priemonėmis 
sufalsifikuoti liaudies valią rin
kimuose.
Rinkimų laisvės varžymo do

kumentai.

i i i J

Balandžio 14 d. iš Ma- 
riampoles gauta šio' tu
rinio telegrama: į

'“Karo vado įsakymą už
drausti visokią agitaciją ko
mendantūra ir milicija aiškina, 
kad atsišaukimai platinti ly
giai draudžiami. Balandžio 15 
Marianipolės Valstiečiams liau- 
(Thiinkams susirinkimas neleis
tas”.

Lietuvos Vajlstiedių LiaudL 
ninku Sąjungos Centro Komi
tetas tą pat dieną pasiuntė 
Min-isteriui pirmininkui &io tu- ] 
rinio telegramą:

“Ponui Ministeriui pirmūnu-j 
kui.

Kariuomenės vado įsakymu 
Marianipolės komendantuira ir 
milicija draudžia rinkinių agi-
taciją, neleidžia net atsišauki
mų platinu. Balandžio i ipen- 

ValStiečiams
mų platinti, 
kioliktą dieną 
Liaudininkams neleido pada
ryti Mariampolėje sutrinkimo 
rinkimų reikalais. Toksai ka
riuomenės vado įsakymas ly
giai komendantūros bei mili-

gramo.
ialdemokratų,

tai viši gerai žino, kad jie nie- 
paslėpti sa-

partijos firma. Ir 
socialdemokratai 
se ir ahtruose rinkimuose apie
10% Visų paduotųjų balsų, nors 

atakuojami ir 
airės pusės.

Draudimo draugijos I
į Lietuvoj

irus 
nie- 
udi-

Pareiškimas.
j Balandžio 8 d. kun. A. Vili- 
1 mavičius — Vilimas Viduklės 
Bažnyčioje (Raseinių ap.) pa
sakė: kad niekas nedrįstų už 
Valstiečių Liaudininkų sąrašus 
balsuoti, nes balsavusieji ne
gaus išrišimo.

Mės skaitome tokią agitacijų 
bažiuyčioje varžymu 'tikintie
siems laisvai balsuoti ir po 
draug skaitome prasižengimu 
prieš “Rinkimų Laisvės Ap- 
draudimo Įątaymą” (“V. Ž.” 
16 Nr.) ir todėl prašome Vy
riausios Rinkimų Komisijos 
padaryti įtakos, kur reikia, kad 
panaši bažnyčioje agitacija ne- 
pas/ikartoįtų, kad kallljininkai 
butų atsakomybėn patraukti.

F. Bortkevičiene už pirm,
J. Strimaitis, sekretorius..

ui.

Balandžio 15 d. Liet. Vaisi. 
Liaud. Centro Komitetas gavo 
telegramą iš Želvos (Ukmer
gės ap.), kad vietos Lietuvos 
Valst. Liaudininkų Sąjungos 
kuopos valdyba buvo žval
gybos iškrėsta ir įtariama bol
ševikais, ir tuojaus grasinama 
susilaikyti nuo agitacijos. Tuo 
reikalu C. K. padavė Vyr. Rin. 
Kom. tokį pareiškimą:

Vyriausiai Rinkimų Komi
sijai, Kaune.

Pareiškimas.
Balandžio 15, d. gavome iŠ 

Želvos (Ukmergės ap.) šio tu
rinio telegramą: “Žvalgai revi
zavo Valdybą komunistais įtar
dami. Nieko nesurado. Pra
neškite ką daryti”. „

Mums pranešta iš vietos, kad 
yra įsitikrinimas, kad reviza
vimas buvo itikslusi, kad mu- 

uopos veiklius narius at
muš agitaciją varyti ir

jie puvo bjauriai 
iš dešinės ir iš k|;

“Garsas” pasakė <iesą tiktai 
ąpiie bolševikus, kurie ištiesų 
slapstosi po visokiais vardais, 
spekuliuodami ant žmonių ne
žinojimo.

Bet ne 
spekuliantai 
demokratai, 
kų Sąjungą” ir ‘Diarbo Fede- 
raciją’9 kurios Yra niekas ki
ta, kaip krikščionių demokra
tų partijos dalys, bet jos ne 
tik yra prisidengusios kitokiais 
vardais, o ir stengiasi įkalbėti 
publikai, kad jos esančios visai 
atskiros nuo klerikalų organir 
žarijos.

Patys spekuMtfodamį, kleri
kalai kituis kaltina spekuliacija.

mažesni už juos 
yra krikščionys 

Jie turi “Ukinin-

Pabaltos Valstybiy stu
dentu konferencija

Tartuje

%

sų 
bau;
tuo budu pakenkti musų agi
tacijai rinkimų, metu, želvos 
kuopa jau sena ir jos Valdyba 
yra įsitikrinę Vai. Liaud. Są
jungos nariai, bet nėra joki 
komunistai. Prašome Rinki
mų Vyriausias Komisijos pa
daryti kas galima, kad pana
šiu t

F. Bortkevičiene už pirm
esiu revizijų nebebūtų, 
lortkevičiene už pirm, 
trimaitis eekretojrius.

, ----.--j——
SPEKULIANTŲ DRĄSA.

■ ,

Brooklyno “Garsas”, sekda
mas ąąvo klerikalinius vien
minčius^ Lietuvoje, pasakoja, 
kad socialistai ir bolševikai ap
gaudinėja 
rįnkimus vi;
tais vardais. Bolševikai, gir
di, turi “dadbo kuopas”, ^var
ginguosius valstiečius” ir že
mę ir laisvę”;; socialistai — 

; socialistai liau- 
“valstiečių sąjųn-

. žmones, eidami į 
Šokiais prasimany-

Bolševikai, gir-

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

Kas valdo vysku
pijas Lietuvoj.

“Liet. Žinių” bendradarbis
R. 'U.' rašo Kauno dienrašty:

Teko pasikalbėti su vienu 
kunigu, kuris skundėsi, kad 
tikras ganyto j avimas pasidarė 
dabar beveik negalimas. Tiky
bos reikalai taip susipynė krik
ščionių — demokratų partijų 
ir įvairių organizacijų reika- 
ais, jog negalima jau atskirti, 
kas priklauso vyskupo valdžiai 

ir kas partijų lideriąms ar cen
trams. Paprastam kunigui, no
rinčiam Vengti politikos purvų 
ir neteršti jais bažnyčios ir ti
kybos dalykų, darosi labai sun
ku išlikti be dorybes principų 
peržengimų.

• —Štai -n- girdi — pasiskai
tai “Ganytojaus” kaikurių kil
nių tikrai krikščioniškų straip
snių ir lyg atsipeiki, lyg pasi
junti, kad dar krikščioniška do
rybė ne visai yra musų kuni
guose praskendusi politikos ir 
partijų kovose ir bankų opera
cijose... Bet paimsi krikščio
niškai—katalikiškus et officio 
laikraščius — “Tėvynės Sargą”, 
“Vienybę”, “Laisvę”, nekalbant 
-jau apie biaurų “Darbininką”... 
ir žmogus vėl nukrinti į tikro 
pragaro požemius. Juk ten, tuo
se laikraščiuose skleidžiamas 
yra biauriausio^ rųšies paganiz- 
mas, ten tikrosios katalikybės 
nei už centą ųerasi. Arba vėl 
pasiskaityk kunigas . budamąs 
aitrų visų musų 38 krikščionių 
parašais išleistą, atsišaukimą 
“Visiems Lietuviams“! Juk ten 
meląs ant melo, šmeižtas ant 
šmeižto. Ir tai matomai para
šyta su pilnu žinojimu, kad 
gryna neteisybė platinama. Ir 
tarpe tų 38 šmeižikų 6 kunigai! 
Nesuprantamas apiakimas! Li
ga kokia tai! Bet ar bepagis iš 
jos? Abejoju...

Taip skundėsi vienas katali
kų kunigas. ,

■ i' ' ■ i \ ■

Kad bręsta konfliktas, taip 
tariant, tarp bažnyčios ir poli
tikos, tai matyt ir iš Europos 
kupigų kaikurių balsų. Ar tai 
naujai reformacijai prieliudija 
sunku atspėti, nes € istorijos 
svarbus įvykiai dažnai atsiran
da netikėtai, nelaukiantį

Bet pas mus Lietuvoj dabar 
pažymėtina, kad vyskupų vald
žią ant kunigų mažta, kad tik
rais kunigų valdytojais, darosi 
vadinamųjų ■ krikščioniškųjų 
partijų centro komitetai, kaikUr 
rios finansinės įstaigos, žymes
niųjų krikščioniškųjų politinių 
grupių vadai.

Juk ne paslaptis, kad Lietu-

Balandžio 10 d.
(Dorpote) įvykusioj Pakaitės 
valstybių studentų konferen
cijoje, dalyvaujant estams, 
suomjaips, latviams ir lietu
viams, buvo nagrinėjami bend
ri šių kraštų studentijos inte
resai ir uždaviniai. Sveikinimo 
kalbose buvo pabrėžiama, kad 
užsienių valstybėse prasidėjęs 
Pakaitės studentijos judėjimas, 
bųtcnt, bandymas susibendfin- 
ti vieniems su kitais.

Suomiai pareiškė, ligi šiol 
turėję ankštesnių ryšių tik su 
estais, džiaugiasi, sutikdami 
šioje konferencijoje pirmą 
kart latvių, lietuvių atstovus.

I prezidiumą j išrinkti! A. 
K.ukįęe (Estijos), <įr. Itviotli 
(Suomijos), jį sęikretoriatą; 
Einberg (Latvijos;), Dumbrys 
(Lietuvos), Aaslava (Estijos).

Konferencijos darbaihs pa
lengvinti buvo sudarytos ke7

l Kaunas. — Tik ką susik 
Lietuvos valstybei iki 1921 
tų neturėta ne vienos drt 
mo įstaigos. Piliečiai galėjo 
apdrausti savo turtą tik vokie
čių draudimo įstaigose, kurių 
agentai Lietuvoj' turėjo gero
ko pasisekimo. 'Kad neleidus 
Lietuvos kapitalams plaukti į 
užsienį, 1921 m. įkurta Valsty
binė draudimo įstaiga, kuri 
tuoj ėmėsi organizacinio darbo. 
Tais pačiais metais rugpiučio 
mėn.. jau pradėta drausti tro- 
bėsįųs nuo ugnies.

Įvedus priverstiną draudi
mą, ši įstaiga turėjo gana daug 
darbo. Reikėjo įkainoti gyven
tojų turtą, kilnojamąjį ir ne
kilnojamąjį, kurio 50% verty
bės turi būt apdrausta priver
stinai, kita turto vertybės puse 
gali būt draudžiama laisvai.

Įvedus naują valiutą, turtą 
teko perkainoti litais, šis dar
bas, berods, jau baigtas, ir pi
liečiai premijas moka litais. 
Visą turto įkainojimo bei drau
dimo darbą atlieka valsčių sa
vivaldybės. Iki $iol apdrausta 
apie 140,000 ūkių. Nedraustų 
ar neįkainotų beliko tik kokią 
20,000 ūkių, kurie artimiau
siu laiku1 turi būti apdrausti. 
Pastaroji taip pat paruošė val
dininkų gyvybės apdraudimo 
įstatymo projektą ir įteikė Mi- 
įnisterių kabinetui svarstyti. 
Apsidraudimas valdininkams 
nebus priverstinas, bet tikima
si, kad daugelis valdininkų, 
ypač su šeimynomis, laisvu no- 
ru apdraus save.

Be valstybinės draudimo 
d-jos yra dar privatinės drau
dimo įstaigos, k. y. draudimo 
d-ja “Lietuva,” Lietuvos Loy-

gauna jų kartas nuo 
ųnčiamų. Labiausiai 

ten “Naujienos,”
skaitytojai 

padarytų Lietuvos 
jei perskaitę “Nau- 

neiįiestų šalin ir ne- 
et suvinioję pope- 

užadnesavę ir prilipinę 
elį siųstų savo gi- 
pažįstamiems.

ase” ne kartą buvo

ESTIJA.

“dalgini nikus’ 
dininkai — 
gą” ir “darbo žmonių sąjun
gų”- X

“Jei visokie bolševikai ir
socialistai atvirai žmonėms 
pasakytų savo vardus, tai nė
vienas lietuvis jų jierinktų.” vos kunigai dabar turbūt la-

turios komisijos: 1-oji komisį/ 
ja sudaryta nuolatinėms infor
macijoms teikti pačių studen
tų organizacijų tarpe ir užsie
niui informuoti apie akademi
nį gyvenimą Pabaltos valsty
bėse.

Be to komisijai pavedama 
išspręsti santykius tarp Pabal
tės studentijos įr tarptautinių 
sąjungų, pavyzdžiui, Confede- 
ration Internationale dės Stu- 
dents, Worlds Students Chris 
tian Federation, European 
Students Relief ir t. t.

2- ajai komisijai pavedama 
sureguliuoti dalyką, pasikei

čiant studentais ir ruošiant 
mokslo ekskursijas, išrūpinant 
šiuo atveju visus palengvini
mus kelionei.

3- jai komisijai pavedama 
sureguliuoti universitetų ir dip
lomų pripažinimo dalykas, 
kaip Pabaltės valstybių/ tarpe, 
taip ir iš Europos puses. Lan
kymas universitetų konferen
cijose dalyvaujančių valstybių.

4- ajai komisijai pavedamą 
rūpintis mokslo priemonėmis 
(leidžiant knygas, pasikeičiant 

jomis arba importuojantį.

5- oji komisija tvarko spor
to dalykus.

6- oji komisija nagrinėja
anti-ąlkoholio dalykus.
'Konferencijos metu perskai

tyti 3 referatai. Estų studentas 
R. Ovel kalbėjo apie- organi
zacijos darbą ir tarpusavi in
formacijų tiekimą. Kailbėlojas 
nurodė užsieny studijuojančių 
<į*stų studentų išdirbtus organi
zavimosi principus. x Remda
miesi jais, Pabaltės valstybių 
studentai turėtų sudaryti vię- 
ną bendrą saj ungą, kuri turė
tų šaukti periodines konferen
cijas.* Tarpusavėms informaci
joms palengvintai kiekviena 
studentų brgariizacija turėtų 
įsteigti informacijų biurą, ku
ris surinktuosius davinius per

dąs ir ūkio savit. draudimo 
d-ja įtseigta prie žemės ūkio 
gamintojų sąjungos Kaune. Tos 
įstaigos veikia savaip, bet yra 
atydžiai kontroLuojamos Val
stybinės draudimo įstaigos.

Akcinė draudimo b-vė “Lie
tuva” turi pagrindinio kapita
lo 500,000 litų. Bendrovei be- 
sikurįant Lietuvoj nebebuvo 
auksinų valiutos, užtat išleis
tosios-b-vės 5,000 akcijų buvo 
parduota po 1000 auks. B-vės 
akcininkai yra gana stambios 
pramonės įstaigos, kaip ūkio 

Bankas, b-vė “Varpąs” ir t. p. 
B-vė turi bent kelis škyrius: 
Ugnies draudimo skyrių, kur 
draudžiama nuo ugnies trobė- 
siai^ baldai, prekės, įmonės ir 
kiti. Transporto skyriuje drau
džiamos vežamo/ prekes, verf 
tybės daiktai, siunčiamieji pi
nigai bei pačios' susisiekimo 
priemonės. Tarp kita ko, ^yrh 
užsienių d-jų perdraudimo sky
rius. Nuo ugnies apdrausta iki 
šiol 1605 'trobesiai ir įmonės.

Išviso išduota polisų suvir- 
šum 2000/ Draudimo suma už 
perrittfs ir šiuos metus — 16,- 
000,000 litais, už 1922 m. 27,- 
000 doleriais ir už 1922 m. 
281,700,000 markėmis. “Lietu
va” pradėjo veikti 1922 m. ko
vo 1 d.

Viso draudimų buvo nuo pat 
d-jos įsikūrimo pradžios iki ko
vo mėnesio š. m. įvairių valsty
bių valiutose iki 50,000,000 li
tų- . .—[Elta].

'T—~~-'T-’... " ...

— Kaip tamsta pakliuvai į 
kalėjimą?

— Pakliuvau paklausęs dak
taro. ( , i

—- Kokiu budu?
— Jis patarė man imti ge

ležies.
— Na?
— Nuėjęs gelžies. sankrovon 

aš kai ką paėmiau ir mane 
’ areštavo.

Talinas. (Elta). — Lietuvių 
koloniją Estijos ir Taline vi- 
sai nedidelė. Lietuvių viso Esti
jos skaitoma apie 260 žmonių. 
Iš jų apie 100’žmonių Taline ir 
apie 60 Dorpate, o kjn gyve
na kituose miestuos^ mieste
liuose,. Jų dauginusiai darbi
ninkai, turtingų yra tik kele
tas rirklių Taline. Iš inteligen
tų TjHįne gyvena Dr. Žipris ir 
Kun. Vehclavas.

Kovo mėnesį čia buvo refe
rendumas tikybos reikalu. Už 
dėstymą mokyklose tikybos bal
savo 71 nuoš. ir prieš 28 nuoš. 
Atsižvelgiant į tokius davinius 
Parlamentas (Riigikogu) 8 d. 
kovo buvo paleistas. v

Gegužės mėn. 6 ir 7 d. bus 
naujo (antro) Parlamento rin
kimai. Manoma, kad rinkimai 
duos dešinesnį parlamentą. 
Prasidėjo jau agitacijos lai
kas; seimo atstovai išvažinėjo 
į provinciją mitinguoti.

• Ui

—Einant pastarąja statisti
ka, Estijoje yra 1,109,497 gy
ventojų, Estijos plotas užima 
45,000 k v. kilometrų.

Latvijoj gi gyventojų 1,940,- 
000 ploto 65,000 k v. kilometrų.

Estija dabar daugiausia do
mesio kreipia j Sov. Rusiją. 
Per Estiją eina didelis tranzi
tas j Rusiją ir iš Rusijos. Es
tijos traukiniai eina tiesiog į 
Maskvą ir į Petrapilį. Nors 
Rusijoj ir badas, bet norėdami 
turėti valiutos užsieniuose jie 
dabar pradėjo parduoti javus. 
E»tija nešeuai užpirko 30,000 į 
pūdų rugių, Suomija: ir Vokie
tija supirko didesnes «partijas 
javų. Talino elevatoriuose., dari 
guli užpirktų javų apie 150,-į 
000 pūdų.

Dėlei išvežimo rugių į užsie
nius Petrapily buvęs nemažas 
raudonarmiečių judėjimas.

Iš Talino jau vėl pradeda ei
ti laivai su Sov. Rusų prekėmis 
į Hamburgą ir Štetimą, o at- 
įgąl grįžta su vokiečių prekė
mis.

Tranzito pajamos" sudaro 
Estijos biudžeto žymią dalį.

Eksportuoja Estija daugiau
sia mišką, ėelulozą, spiritą, po- 
pierą ir dektukus, kitų dalykų 
eksportas nedidelis.



Antradienis, Geg. 8, 1923

CHICAOOS
ŽINIOS 3

Dienos laiku apiplėšė 
penkis žmones

Du banditu įsisodino į automobi
lių penkis praeivius ir apkrau- 
stė juos.

Sekmadienį dienos laiku du
banditu apiplėšė penkis žmones. 
Banditai važiavo labai geru au
tomobiliu ir Urio šauniai pasirė
dę. Prie 5204 Cullom Avė., au
tomobilius sustojo. H. E. Deger 
išėjo iš namų ir sustojo pasigė
rėti automobiliu. Paskui jis pa-> 
žvelgė į automobiliaus savinin
kus. Ten sėdėjo du jaunuoliu 
vienokiais drabužiais pasiredžiu- 
siu. Degcrui bestovint iš auto
mobiliaus žaibo greitumu iššoko 
jaunuoliai ir įmetė jį į automo
bilių. Automobilius pasuko į ki
tą gatvę ir dingo. Kol Deger su
prato kame dalykas, jo kišenės 
jau buvo iškraustytos. Jis nete
ko $4 pinigais, auksinio laikro
dėlio $100 vertės ir deimantinės 
špilkos $200 vertės. Paskui jis 
liko išmestas iš automobiliaus. ■.

Vėliau banditai tokiu jau bu- 
du “pavažinėjo” dar keturis pra
eivius ir sukolektavo iš jų $55.

Liko prisiųsta penki policijos 
automobiliai, tečiau banditams
pasisekė pasprukti.

Žydai sudėjo $1,630,000 
aukų

Steigimui ligoninių ir švietimo 
įstaigų Chicagos žydai gausiai 
aukavo. — Stambiausia auka 
buvo $150,000.

Praeitą sekmadienį Audito
rium teatre susirinko apie 5,000 
žymiausių Chicagos žydų. Tai 
buvo atidarymas žydų labdary
bės draugijų kampanijos. Chica
gos miesto kvota yra $2,500,000. 
Ir pirmą kampanijos vakarą li
ko surinkta $1,630,000.

Stambiausią auką davė Julius 
Rosenwaid. Jis aukavo $150,000, 
o paskui pridėjo dar $5,000 Dr. 
Emil G. Hirscho vardu. Po $50,- 
000 aukavo Edw<ard Katziąger 
ir Maurice L. Rothschiid. Kiti 
aukavo nuo 30,000 iki šimto do
lerių.

Aukos bus išmokėta bėgiu tri
jų metų.

Dr. Man n pareiškė, kad Chi
cagos žydai kas metą išleidžią 
luksuso tikslams $14,000,000 — 
įvairiems auksiniems daiktams 
$1,500,000, gėrimams $1,600,- 
000, kosmetikos dalykams $2,- 
000,000, saldainiams $3,000,000 
ir tabakui $6,000,000.

Akyvaizdoje tų faktų $2,500,- 
000 esą nedaug. Toliau Dr. Mann 
nurodė į tą faktą, kad vieno kri
minalisto šešios gentkartės 
draugijai atsieina $1,000,000. Sa
vo ka'lbą jis baigė tais žodžiais: 
“Jeigu jus nep^remsite musų 
švietimo įstaigas dabar, tai 
jums visvien teks savo pinigais 
užlaikyti vėliau pamišėlių na
mus ir kalėjimus”.

Jacob Loeb, susirinkimo pir
mininkas, paaiškino, kuriems tik
slams eis surinktieji pinigai. 
Tais pinigais busią įsteigta ke
lios ligoninės, slaugių mokykla 
ir praplėsta žydų Instituto dar
buotė.

‘ Nepasisekė atgaivinti
f.,,...,—.     -

Harry Alexander numirė opera
ciją bedarant. Nebepasisekė jį 
atgaivinti nei adrenalinu.

Chicago j e buvo pirmą kartą 
pavartota paskilbęs vaistas ad- 
renalin, atgaivinimui minisio 
žmogaus. Adrenalin yra neįma
nomai stiprus širdies akstinas. 
Menkutė to vaisto doza verčia 
širdį smarkiai plakti.

Harry AlexanderTii (6317 
Drexel Avė.) Washington Park

[ligoninėj buvo daroma gerklės 
operacija. Jo užmarinimui pa- 

jl vartota eteras. Kai tik migdomi 
* į vaistai liko užduoti, Alexander 

I pasimirė. Pastebėję tai, daktarai
tuoj griebėsi adrenalino. Bet ir 
tas vaistas nebeatgaivino miru
siojo.

Stephen Zasilion, mirusiojo 
švogeris, reikalauja, kati daly
kas butų ištirtas. Jisai tvirtina, 
kad Alexander numiręs dėl to, 
jog daktarai uždavę jam per
daug etero.

APIPLĖŠĖ TELEGRAFO
KAMPANIJĄ.

Vidurmiestyje vienas banditas 
uždarą^ kambaryje penkis 
kompanijos darbininkus ir 
pasiėmė $670.

' Sekmadienį Western Union 
Telegraph Co. (Jackson ir La 
Šalie) atlankė nelauktas sve
čias, 'kuris laikydamas ranko
je revolverį pareikalavo pini
gų-

Tuo laiku ofise buvo peųki 
darbininkai ir trys pašaliniai. 
Jie manė, kad tai juokas. Bet 
kuomet banditas smogė revol
veriu Devon'ui į galvų, tąsyk 
visi suprato, kad jokių šppsų 
su jais nedaroma. Banditas 
paliepė vįisj&emis įeiti į šaluti
nį kambarį, kur jis juos ir už
rakino. Paskui jis pasiėmė iš 
kasos $670 ir Įsėdęs į automo
biliu nuvažiavo sau.

Tuoj liko pašaukta policija. 
Vienok bandito nepasisekė pa
gauti.

Lietuvių Rateliuose
Pranas Petryla prašomas už

eiti pas mane atsiimti laišką iš 
Lietuvos nuo savo sesers Liud
vikos Petrylyčio®.

—V. šliauteris.
1839 N. Marshfield Avė.

, Chicago.

- Iš ‘‘Birutės”
Atsisveikinant.

Berolds, “Birutė” jau už
baigs savo šių metų sezoną, iš- 
lydčdama-atsisveikindama su 
savo nare “Mariute” Rakaus
kaite, surengdama jai koncer
tą.

Koncertas turės įvykti sek
madienį, gegužės 13 d. Fine 
Arts budinke ant 10 lubų. Kaip 
girdėti, programe apart “Ma
riutės dalyvaus dar ir kitos ga
bios Chicagos spėkos. Po 
koncertui bus šokiai.

Tikimasi, kad publikos bus 
apsčiai, nes tai bus paskutinis 
jos koncertas pirm apleisiant 
Chicagą.

Gegužės 26 “Mariutė” dai
nuoja NeMr Yorke.

Na, o/kaip su Juozo
Babravičiaus koncertu

--- ,— — \ \ 
Ar jau turite biletus? Jei ne, 

tai skubėkite.

Šimtai žmonių apsigavo per
eigą kartą—negirdėjo koncerto, 
pyko, šiaušėsi, rugojo...

P-a s Juozas Babravičius pa
siryžo antrą koncertų duoti, 
kad daugiau lietuvių galėtų jį 
išgirsti. Todel-gi visi privalė
tų būti gegužes 18 d., Babravi
čiaus koncerte, nes tai yra di
delė retenybė. Pirkite biletus 
išrikalno.

Lietuviai turi užpildyti Or
chestra Hali!

Bilietai busimam p. J. Babra
vičiaus koncertui Orchestra 
Hali, gegužės 18 d., jau gatavi. 
Pasirūpinkite gauti juos iš 
anksto šiose vietose:

Naujienos,
UniversįVl State Bank,
Metropolitan Bank,
Naujienų Syrius Town of 

Lake, 1614 W. 46-th St. v
Nadjiėnų Skyrius Bridge- 

porte, 3210 So. Halsted St.
“Draugas”.

Burnslde
Atitaisymas,

rasauskaitė.Dainuos p-lė

ŠV. PETRONĖLĖS VAKARAS.

Dailaus jaunimo vakare.

ŠIANblEN MILDAŽIO SVE
TAINĖJE KONCERTAS.

rei-.
ar- 
To- 
žiu-

—..... ... .

lietuviai turės

JUS AKYS 
jumi brangesnės už viską, neap-

DEL “MILDOS”.

Dabar rekomenduoja Lydia 
E. Pinkham’s Vęge- 

table Compound.
Washington, D. C. — “Lydia E. 

Pinkham’s Vegetable Compound išgel-

kitos “šventos” draugi-
z — Rep.

4828

Vyskupo laitutuvės
55 automobiliai ir 9 kunigai 

palydėjo velionį į kapus.

35 South Dearbom St, 
(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to auglto 

Priėmimo kambarys, 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. NedBl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyjf 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJB 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai imoni* 
liko išgydyti, tai geriausi* vieta
ligonių atsilankymui. I

Jeigu jus turite bile kokią ligą, 
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
Ir iš tdli suteiksiu gerinusį gy
dymą . „j

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.\

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo hadai nuo
Chroniško, 
Nervingumo 
Kraujo 
Slapumo 

it
Privatinių

rno

prisiųskit
vardą, adresą

3. Mes pasiusime.
ir

120 E. 16i

Elta Commerce Co.
Orchestra Hali.
Tupikaitis Melody Pharma- 

cy, 233 E. 115-t St.
Frank Rakas, Aptieka

W. 15 St., Cicero, 111. /
S. Vilimavičius, Aptieka, 

10646 So. Michigan Avė.
—Raganius.

Iš L. S. L. Lygos 
pastogės [

Praeitame Lietuvių Socialis
tines Jaimuomen&s Lygots mė
nesiniame narių susirinkime, 
kuris įvyko penktadienį, gegu
žes 4, “Aušros” svetainėj (3001 
S. Halsted St.) buvo priimta 
penki nauji nairai, — dd. Č. 
Baldauskais, Vladas Rudis, Jo
nas • Urbonas, Juozaš Bagdonas, 
ir Elzbieta Dobiiliutė.

Apšvietos komisija tačp kit
ko pranešė, kad Lygoj įvesta 
lavinimosi vakerėliai kas ant
rų penkltad|icnį, (kuriuose bus 
dUodama pamokos lietuvių kal
bos gramatikos ir šiaip paskai
tos įvairiom temom.

Nutarta trumpoj ateity su
rengti draugiiškai-šeimyniiškų 
išvažiavimų su trumpu pro
gramų, kur į miškų ar paežerj, 
kad pakvėpavus tyru oru ir 
linksmai laikų ]>raleidus. Vis
kas sutvarkyti pavesta sporto 
ir daii»l|eĮsi komislijai. Taipgi 
nutarta įvesti “tienis” skyrių 
trumpoj ateity.

Įsteigta orkestro skyrius iš 
keliolikos jau išsilavinusių na
rių, kurie šių • savaitę prades 
praktikuoti.' Sutvarkymui sty
gos skyriaus įstatų ir progča- 
mo išrinkta komisija iš dd. Au- 
ry/los, Viščiuaiutėsi, Kazlauskai
tės.

Išrinkta naujas Lygos orga
nizatorius, drg. Čeponis, ir iždo 
globėjas, K. Augustinavičia. 
—D.S.L. Lyg." Korespondentas.

Mirus nepifikfliausomųją ka
talikų vyskupui,S. B. Mickevi
čiui, rengtasi priė jo laidotu
vių. Lavonas buvo pargaben
tas iš Sanatorijos pas graborių 
Masalski (33 ir Auburn Avė.) 
o iš teln lydėta tautiškoji baž
nyčion. Lydėta su bažnyti
nėm išldlmėm. Bet tūlų katali
kų pastangomis tapo surengta 
“kačių muzika” prie kampo 33 
ir Auburn. Daug vaikų iš vie^- 
tinęs, kaip kiti sako “Jurgines 
daržinės,” pradėjo klykti, spie
gti, jaugti. Atsirado ir,suau
gusių, kurie vaikams “tilravo- 
jo”, kad “bambizą” neša.

Sekmadienį nuo pat ryto bu
vo pamaldos. Velion/is išnešta iš 
bažnyčios apie 12 valandą die
nos ir važiuojant 55 automobi
liais palydėta į Tautiškas kapi
nes.

Prie kapo po bažnytinių-reti- 
giškų pamaldų Vyskupas Car- 
fora sakė prakalbą, mąž daug 
šiaip:

“Ladies ant Gentlemen: Vy
skupas S. B. Mickevičius mirė, 
patiko mus ir mums šiandien 
nėr kas apie jį kalbėti bei teis
ti. Jį teis Dievas..; Jeigu ne
turi ką gero pasakyti, tai vę- 
lyk visai nekalbėk... Inciden
tas įvykęs su vaikų govėda yra 
Romos trusto padaras... Mes 
jiems atleidžiame, bet mes to 
negalime pamiršti.”

Trečias kalbėtojas buvo th’. 
A. Mon tvidas, kuris pasakė, 
jog velionį jis pažinęs. Tai bu
vęs platesnių pažiūrų žmogus, 
negu Romos kunigai. Jis dau
giau darbavęsis savo religijai, 
negu sau. Todėl mirė skurde.

vadina, 
tikėjimo. 

a N O

Self-rėdUCING
Liesjnunos num.333, tik

rai pigus. Turi žemą viržų ir vi
dutinį sijoną. Iš tvirtos šviesiai
rausvos ar baltos materijos: dy 

atsieina tik $3. 
krautuvėj nėra

džiai 24 iki 86;

mums savo

ino Hyglenic-Fashion Institute 
th St., New York (Dept. S.)

i. j*. I uA

Bedieviai, kaip ini« 
nepripažintame įto
Bet mes toleruojame ir godo
ja me kitos ypHtos nors ir prie
šingą mintį. Todėl čia yra ir 
katalikų ir bedievių.

Spėjus Dr. Montvidui pabai
gti sdvo kalbą, tuoj šmakšt 
(kaip yla iš maišo), kunigiu
kas, rodos, Tamošaitis ar

mašauskas, aš girdi, ir gi noriu 
kalbėti... Aš su Dr. Montvido 
kalba nesutinku...

Kitas kunigas, rodos, Mika
lauskas pagavęs už rankovės 
kun. Tamošauskų “Tu nesikišk 
į politikų!” Tamošauskas: “Ąš 
nesikišu.” Ir pradėjo apie kata
likų tikėjimų. Bet 'visgi tam 
žmogui nie'pĮatartįina ’ kalbėti 
šiaip susirinkime, o tik bažny
čioje arba savo parapijonams.

Dar du kunigaį kalbėjo 
trumpai, t piešdami vyskupo S. 
B Mickevičiaus biografijų ir jo 
mwpelnus. — Ragahius.

“Naujienų” 106 num.
žinutė iš - Bumside, pranešanti 
apie dviejų draugijų surengtą 
bendrai vakarą. Tą vakarą 
rengė Apšvietus Dailės Draugi
ja ir Pasilinksminimo Jaunimo 
Kliubas, o ne Liuosybės Lietu
vių Draugija, nes tokios drau
gijos čia visai nėra. —J. K.

West sidčs 
progos išgirsti p-lę Krasauskai
te, kuri pirmu kartu pasirodys 
(jhieagoje. Girdėję ją sako, kad 
j j esanti šauhi dainininkė. Be 
to, skambins piano p4ė Day 
Malo.< /

Koncertas įvyks šiandien va
kare p. Meldažio svetainėje.—X

Sekmadienį, geg ūžės 6 d., 
Ąv. Petronėlės draugija paren
gė vakarą-šokitis Mildoš svetai
nėje.

Publikos buko apščiai, ypač 
jaunimo skaitliingas būrelis.

Visi linksminosi-šoko prie J. 
Rakausko geros muzikos.

Šv. Petronėlės draugija gana 
tankiai parengia vakarus; ku
rio visuomet yra skaitlingi pub 
Lika, kuri jai simpatizuoja, nes 
draugija yra daug pažengespė, 
negu 
jos.

Pasirodžius mano žinutei 
apie “Mildos” teatrą, būtent 
pasikalbėjimą su p. H. Mit- 
chell pasireiškė didelis subru
zdimas. Yra kalbama ir tvir
tinama, kad p. H. Mitcheli man 
tai visą pasakė. Todėl turiu pa
sakyti, kad p. H. Mitcheli nie
ko apie pačią /'.Mildos” bendro
vę nežino ir man nieko nesakė. 
Jis yra biznio teatro vedėjas, 
o ne bendrovės. Jis nežino ben
drovės biznio, o tik teatro. 
Apie bendrovę žinias ėmiau iš 
žmonių

VARONIKA BUDNINKIENĖ 
Po tėvais Mikutaitė .

Persikyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 25 d., pusė po šešių ryto. 
Nelaimę .mirties patiko ant ge
ležinkelio einant į darbą. Paliko 
dideliame nuliūdime vyrą ir 1 
seserį Amerikoje. O Lietuvoje 
brolį, seserį ir tėvelį seną. Pa
ėjo Kauno rėd., Tauragės ap., 
Kaltinėnų parapijos, Riezgalių

. PRANCIŠKUS SABASTIJONAS 
Persiskyrė su šiucftni pksauliu gegužio 5 d., 1923, 12:20 m. po pietų. 
Po sunkios ligos kuri jį kankino apie metus laiko, sulaukęs 44 metus 
amžiaus. Velionis paėjo iš Jukniškių kaimo, Kelmės valse., Raseinių 
apsk. Bietuvoj paliko senus tėvus, 2 seseris ir vieną brolį. Amerikoj 
išgyveno 20 metų. Velionis paliko dideliame nuliudime moterį Mar- 
cijoną ir 3 sūnūs, Edvardą 16 metų, Feleksą 14 metų, Stanislovą 12 
mėtų, tris brolius, Antaną, Domininką ir Vincentą, senelę uošvienę ir 4 
švoįrerips, Juozapą, Joną; Selvestią ir Stanislovą Kurilus. Velionis ve
dė dorą gyvenimą, draugiškai sugyveno su šeimyna savo, giminėmis ir 
draugais. Priklausė prie Simaiio Daukanto dr-jos, Lietuvių Piliečių 
Darbininkų Pašelpiriio Kliudo. Mirusio kūnas pašarvotas namuose ant 
2 lubtj 2158 W. Žįst PI. Laidotuvės atsibus 9 vai. utarnirtko ryte, geg.

, 8 d. į Lietuvių Tautiškas kapines. Laidojimo patarnavimą suteikė gra- 
borius A. Masalskis. Visi giminės, draugai ir pažįštami bukit malonus 
dalyvauti laidotuvėse. Tegul tau būna lengva žemelė ilsėtis mano my
limas vyre. Pasiliekame dideliame nuliudime.

Moteris, sunai ir broliai

* Res. Tel. Englewood 3836
Dr. J. F. Andrešunas

KOJŲ LIGŲ, SPECIALISTAS 
-Be gyduolių gydymas — Elektros 
gydymas. 200 žvakių spėkos lem
pa. < Didelių skausmų prašalinto-: 
jas. '

Nerviškumo apsireiškimą 
gydau pasekmingai.

Ofisas ir rezidencija:
6051 So. Halsted Street, Chicago 

Valandos: kasdien nuo 6 iki 9.

H. Mitcheli yra biznierius, o 
ne politikierius. Vietoje ginčų 
daugiau darbo. —Reporteris.

Šerno Draugų Būrelio 
susirinkimas

bus laikoanąs trečiadienį, 
gegužės, 9 dieną, 9 vai. vakaro 
Justino Kulio Aptiekoj. Dieno
tvarkė bus paskelbta susirinki
me,
šiaip asmenys, 
a. a. šerno reikalais, kviečiami 
dalyvauti. — Valdyba.

Visi Burėlio nariai ir 
kurie rūpinos

tilpo

ANTANAS DIMSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 5 d., 6 vai vakare, su
laukęs 58 metus ir sūnūs Juo
zapas dimskis 32 metų.

Paeina iš Tytavėnų miestelio, 
Raseinių apskr.

/

Lietuvoje paliko žmoną ir 2 
sūnūs, Liudviką ir Aleksandrą 
ir vieną dukterį Vincentą, o Juo
zapas paliko žmoną Amerikoj ir 
Dukterį Juzefą 3 metų.

Giminės ir pažįstami labai 
prašomi dalyvauti laidotuvėse. 
Laidotuves' atsibus seredoj geg. 

' 9 iš ryto iš namų 4606 S. Wells 
St.,.Chicago į šv. Kryžiaus baž
nyčią, o iŠ ten į šv. Kazimiero 
kapines.

Lai būna jiem® lengva šios ša- 
•lies žemele. Liekame dideliam 
nuliudime.

Sūnūs Kazimieras Dimskis ir
Juozapo žmona Oną Dimskienė

FELIKSAS GRAŽEVIČE

11:30 vai. vak. gegužio 5, 1923, 
savo namuose 3307 S. Emerald 
Avė. persiskyrė su šiuom pa
sauliu. Visų, kaip giminių taip 
ir pažįstamų mylimas ir ger
biamas senelis 82 metų amžiaus 
Feliksas Gražeyiče. Nuliūdę 
pasiliko jo miteki's Elzbieta, sū
nūs Ignacas, dukteris, žentai ir 
anūkai: Ona Rinkšeliauskienė, 
Stanislava ir Mykolas Miniatai, 
Katrina ir Jonas Petrošiai. Lai
dotuvės atsibus iš namų į šv. 
Jurgio bažnyčią utarninke, geg. 
8, 9 vai. ryto, o iš ten ajn Šv. 
Kazimiero kapinių.

Meldžiame gimines ir pažįs- 
stamus atiduoti paskutinį pa
tarnavimą tam nenuilstančiam 
darbinirikui ir skailingai daly
vauti laidotuvėse.

Tel. JBlvd. 3138
M. Woįtkewicz 

BANIS
Turiu patyrimų. 
Pasekmingai pa
tarnauju pfie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 

|tišką prižiurėji- 
’mą. Duodą pata
rimus mojterims 
ir merginoms vėl 
tu^

3113 South 
Halsted St.

MES PERKAME
Neįrekorduotas

APSAUGAS
Štakus, Bonus 

ir '
Antrus Morgičius

Atsišaukite
1316 Rimbai! Bldg

25 E. Jackson Blvd.

IŠGELBĖJO NUO 
OPERACIJOS

bėjo mane nuo 
operacijos kur dak 
tarai buvo paša* 
kę, kad aš bučiau 
turėjusi turėti dėl 
labai blogo mote
riško nesmagumo. 
Mano kūno padėtis 
visai buvo bloga 
po gimimui mano 
mažos mergaitės 
poras metų atgal. 
Paskiau aš gavau 
--------- t ias^aityti 

• nu- 
Aš be-

—-------- ------- - progos! paska
apie jūsų puikias gyduoles ir 
sprendžiau pabandyti jas. 
veik negalėjau pastovėti ant kojų, 
kol vartojau kitas gyduoles, po Išvar- 
tojimui šešių butelių Vegetable Com
pound aš jaučiu kaip nauja moteris. 
Aš dabar dirbu visą namų darbą, taip
gi skalbiu ir prosiju, ir nežinau, kas 
tai yra liga. Mano sveikata yra pui
ki ir aš sveriu 140 svarų. Kuomet aš 
pradėjau vartoti, svėriau 97 svaru?. 
Aš noriai rekomendučju Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound kiek
vienai kuri kenčia nuo moteriškų nė- 
sipagumų arba yra nusilpusi. Jus ga
lite vartoti mano paliudymą, aš noriii, 
kad kiekviena kenČiahti moteris žino
tų, ką Vegetable Compound padatė 
man gero. — Mrs. Ida Hewitt, 1529 
Penn Avė., S. E., Washington, D. C.

Tokie latškai nuo moterų iš visob 
šalies liūdna, be abejonės, gerumą 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
pond.________________________

$10XRAY$1
EGZAMINACIJA

t

Tikras egzaminavimas yra būtinai 
kalingas tikslui gero išgydymo ligų 
ba sugrąžinimui ligoniui sveikatos, 
dėl apart paprasto egzaminąvimo,
rime ligonius su pagelba X-Ray, Mik
roskopu ištiriame kraują, šlapumą ir t. 
t. Negaišinkite laiko nei pinigų su ne
patyrusiais daktarais, neą gyvenimas 
yra dėl to pertrumpas. Per ankstybą ir 
teisingą pažinimą ligos, labai tankiai 
galima užbėgti ligoms už akių, o taip
gi, išvengti bereikalingų ir brangiai kai
nuojančių operacijų.

Pasižiūrėkite i vidų savo organizmo.

TEISINGAS GYDYMAS
Jeigu mėnesius ir savaites gydėtės 

be jokių pasekmių, šiandien dar turite 
priimti tą puikų pasiulįmą, pagamintą 
per ELECTRO MEDICAL DOCTORS, ku
rie gyvena nuolat po num. 136 . South 
Wabash Avė. Per paskutinius 25 metus 
specializuojamės gydyme užsisenėjusių 
ligų ir nervų ligų, ligų kraujo ir odos, 
išeinamos žarnos, taipgi pūslės ligų ir 
t., t. Del priėmimo ligonių turime 17 
kambarių, kurie užtikrina jums greitą 
patarnavimą ir gerą patogumą.'

Musų elektriniai prirengimai yra vie
ni iš geriausių.

Kalbamo lietuviškai.
“606 Tikrai pagerintoąč> Europinės * 

gyduolės “914“
Del kraujo ligų kurios tiesiai yra gys
lose. Tokiu budu įvestas gydymas tie
siog surevoliucijonizavo gydymo prakti
kavimą. Ligos kurios buvo pripažintos 
neišgydomos, yra išgydomos phgelba to 
naujo budo. Musų praktikoje vartojame 
naujausius serumus, čėpus, antitoksinus, 
bakterinuo, tarpgyslinės specifikuotas gy_ 
duoles. Taipgi naujausių prirengimų 
tikslui greito išgydymo užsisenėjusių li
gų. Prisidėkite^, prie minių dėkingų ir 
užganėdintų ligonių, kuriuos kasdien ga
lite sutikti musų kambariuose. Ateikite 
šiandien sutelksime dykai teisingą eg- 
zaminaciją.

EleMedical Doclors
136 S. Wabash Avė., Chicago, III.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare. Se
redoj ir subatoj iki 8 vakare. Nedėlio
ję nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų, 

iii

Yra v__ _____ ____ ____ .
eiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akiu uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akis skauda, Tuo
met ateikite pasitarti.

Patarimai Suteikiami Dovanai.
DR. SERNER, ŠERNAS O. D.

3315'So. Halsted St., Chicago, IIL
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 

9, Nedėliomis nuo 10 iki 1.
Tek Yards 1682

Gal jums* reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena akių kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidės su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą. ,

JEI saulės Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau-

• dėj'imą.
JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa

raudonavę ir akįs raudonos. •
JEI nors mažiausia bijojimas dide

snės šviesos pagamina mirksB- 
jimą. ■

JOHN J. ŠMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto *p- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir M. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.^

Patarimas Sergantiems
Nevartokite pilių ir patentuotų 

medicinų. Jus gal būt gy
dote ne tą ligą.

PASITARKITE SU SPECIALI
STU! KURIS TURI PATYRI
MU GYDIME VYRŲ IR MOTE

RŲ CHRONIŠKŲ LIGŲį
Skauduliai ant kūno ar viduriuose 
pasididunusios kraujo gyslos, silpnu
mas, nervingumas, šlapumas nuo ink
stų ir pūslės, gali būt, kad tai paeina 

nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo 
teisingo pažinimo ligos. Tikras išta
rimas šlapumo ir kraujo turi būt pa
darytas su X-ray metodu. Gydome 
radiumu, serumu ir elektriką. Spe- 
cialis gydymas lytiškų ligų vyrų ir 

moterų. Taipgi gydau:

Akis, Ausis, Nosį ir Gerklę.

Dr. J. Van Paing,
Ofisas ir laboratorija: 

3101 S. Halsted St., Phone Yards 1119
Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

Dr. Anelė Kaushillas D. C..
CHIROPRACTOR

Gvdau be operacijų ir be gy'.taolią 
visokias staigias ir kroniškas ligasi 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitai li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai. /r
2159 W. 21 St., kajrfpas Leavitt St.

Telefonas Rcbsevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedžlioi
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Pranešimai skelbimai
STOGDENGYSTĖ

_______________________NAUJIENOS, Chicago, III

REIKIA DARBININKU I BMA OARBININKįl
Antradienis, Geg. 8, 1923

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-2EME
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

MOTERŲ VYRŲ VYRŲ
A ------ ------- -
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. {staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos

Del p. Babravičiaus Koncerto Komi- darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
teto susnrinkimas. ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė.,

Musų paskilbusiojo dainininko Juo-1 Phone Lawndale 0114.,
:o Babravičiaus koncerto rengimo Ko- J ... - ...... —,
miteto susirinkimas 
geg. 8 d., 1
merce ofise, 3251 So. Halsted St.

Visi, kurie norėtų prisidėti kokiu 
nors darbu, kad padarius šį koncertą Į PAJIEŠKAU KAMBARIO apielin- 
ytin sėkmingu, prašome ateiti į šį su-1 k§je tarpe 18-tos ir 22-ros nuo Wa- 
sirinkin.ą. • | bash Avė. iki Kedzie Avė. Kas turi-

Koncerto Rengimo Komitetas. I te kambarį nuomauti tai praneškite, 
------ • ...... ■ I per laišką arba telefoną,

Kenosha, Wis. — Amerikos Lietu- o?S’
vių Politikos Kliubo, mėnesinis susi- "
rinkimas įvyks penktadienį gegužės I Roosevelt 2041
11, 7:30 vai. vak., parapijos svetainėj. Į- 
Tarimui yra labai svarbių reikalų, 
dėlto visi draugai ir draugės malonė
kite būtinai atsilankyti.

— Valdyba.

sirinkimas įvyks šiandie, “o™-1 J|E$KQ KAMMiiiįi

SIŪLYMAI KAMBARIU
_ .. IšNUOMUOJAMA kambarys

Motinos Dievo Šidlavos Parapijos I . . . j \ caorr
susirinkimas įvyks seredoj,gegužio 91 vienam asmeniui. Adresas. 6637 
d., bažnytinėj svetainėj, kaip < vai. Į c* Rockwell St., pusantro bloko 
vakare. Visi parapijonai kviečiam; j . _ ... ...
dalyvauti susirinkime. I UŽ VVestern Avė. J. J, PllipaitlS.

Visokiais bažnytiniais reikalais I _ ______  . ,
kreipkitės į kleboną M. X. Žukauską I
3509 So. Union Avė., Chicago, III. I —" ’ "

KAMBARYS ant rendos dėl
Roseland. — Liet. Scenos Mylėtojų N vje j y ar vieno vaikino. Garu 

Ratelio nepaprastas susirinkimas busi , , . . .. . .
antradienį, geg. 8 d. 7:30 valį vakare, Į apšildoma, elektriką, gesas ir vi- 
Strumilos svetainėj; yra svarbus rei- sį parankamai. Atsišaukite , 
kalas. Visi nariai kviečiami atsilan-1 r7O1 w 1)
kyti. —Valdyba. 731 W./18th bt.

a

Melrose Park. — Darbininkų Varto- I --------------------------------- —--------- -
tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia I 
pikniką. Prašome šio miestelio (Irau-1 
gijų nedaryti tą dieną jokių parengi- KAMBARIAI ant rendos dėl 
mų' ““ Komiteta8* keleto® vaikinų arba ženotų, su

---------  | valgiu ar be valgio.
• Atsišaukite:

727 — 17-th PI.
Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir 

Lietuvos birželio 10 d. rengia 
Tat prašome visų kitų tn 

draugijų nerengti tą dieną 
— Rašt. V. Kasparinas.

Dukterų 
pikniką, 
miestelio 
piknikų.

Chicagos Lietuvių Tarybos mėnesi
nis susįrinkimas įvyks Mildos svetai- 
rrej, gegužio 8tą d., 7:30 vai. vak.

Meldžiami gerb. atstovai nesivėluo- 
ti, nes labai daug svarbių reikahj 
yra išsprendimui. «

— Kviečia Valdyba.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Merginų ir moterų

REIKIA PUNCH PRESS 
opera torkų, nuola t darbas ir 
bonusai patyrusioms darbinin
kėms. i

3711 S. Ashland Avė.

REIKIA —
merginų prie ąsemĮbliidimo 

ir lengvo dirbtuves darbo, pa
tyrimo nereikia.

/3711 So. Ashland Avė.
---------— ' ' 1 11,1 ’A..... “

Reikia -
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

rių ir pagelbininkų prie mašinų 
Daugumas darbų yra nuo štųkų. 
Patyrimo nereikia. J)afbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

KARŲ karpenterių
Darbas prie naujų refrigerato- 

rių karų. Gera mokestis nuo štu- 
kų darbui. Nėra darbininkų ne
susipratimų. American Car & 
Foundry Co., 2310 S. Paulina st.

Turiu parduoti savo bučernę 
ir grosernę, nes apleidžiu mie 
stą. Pigi renda ir ilgas lysas. 
Randasi geroj vietoj (transfer 
corner). Atsišaukite greit.

154 West 59-th St.

PARDUODU ARBA MAINAU ant 
ūkės muro namą ant cimentinių 
postų, 4 pagyvenimai po 4 kam
barius yra aukšti viškai. Mainysiu 
ant mažos ūkės apie 70 akrų že
mės, kad butų he labai toli nuo 
Chicagos.

J. KOSZIS
548 W. 32 St. Chicago III

Reikia
REIKIA — • 

 

nj|tavo|to’jų merginų, nuolat 
patyrimo nereikia.

Atsišaukite
'. Ashland Avė.

dar
• t

REIKIA
2 moterų*) plovimui indų, 

darbas dienomis, gera mokes
tis.

4161 Sb. Halsted St

Reikia
MAIDS

Į LAVATORY

OTSI&AUKITE

8:30 RYTO

MR. FORBES

Į BEIZMENTĄ

BOSTON STORE

Keistučio Kliubo Dramos Skyrius, 
rengia šeimynišką vakarienę pagerbi
mui savo režisieres ir scenos darbuo
tojos draugės M. Dundulienės, gegu- 
žės-May 9tą, M. Meldažio svetainėj, 
2242-44 W. 23 PI. Be vakarienės bus 
puikus programas ir šokiai. Gerbia
mieji, atminkit, kati šitas vakaras bus 
vienas puikiausių. Tikėtus pasirūpin
kite iš anksto. Juos galima gauti 
pas Komisiją Minėto Dramos Sky
riaus ir narius.

— K. K. Dramos Skyrius.

Draugyste Teatrališka Rūta No. 1, 
rengia geg. 13 d. pikniką čemausko 
darže, Lyons, III. Grieš unijos orke
stras. — Komitetas.

Nuolat darbas prie mažų elekt
ros šmotukų, lengva išmokti, pa
tyrimo nereikia, greitas pasise
kimas ateičiai kurios yra kvali
fikuotos. •
ASSEBLERKŲ 
PAKUOTOJŲ 
INSPEKTORKŲ 1
Turi kalbėti angliškai i
Ateikite pasirengusios darban

BENJAMIN ELECTRIC 
MANUFACTURING CO., 
Adams & Sangamon St.

Algos $7 j savai- 
Gali eiti namo vaka-

L. J. STARING, 
4712 Woodlawn Avė., 

Tel. Drexel 7004.

Pirmyn Mišrus Choras laikys dainų 
repeticiją utarninke gegužio 8 d., 7:30 
vai. vakare, Liuosybčs svetainėj, 1822 
Wabansia Avė. Visi dainininkai pri- 
valonte būti ant praktikos ir norinti 
dainuoti galit ir nauji pristoti prie 
choro. Valdyba.

Town of Lake. — Draugystės Šv. 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjimo 
apvaikščiojimas Paradise darže, prie 
51 ir S. Robey gatv. tapo nukeltas 
iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 m., 
iš priežasties rengimo tą dieną kitų 
draugijų. Prašom Įeitų draugijų 22 d. 
liepos ųieko nerengti.

MERGINŲ lengvam dirbtu
vės darbui, nuolat ir lengvas 
darbas, $15 į savaitę pradžiai, 
ir $20 iki $24 po išmokimui. 
K C Baking Powder Factpry 

1G and Canal St.

Pranešimas

REIKIA merginų ir moterų 
lengvam dirbtuvės darbui, 40c. 
į valandą. Atsišaukite:

Chicago Vitreous Enamel 
Products Co.

1421 S. 55 Ct.

Reiki#““
Darbininkų į dirbtuvę, truke

rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbu yra nuo štukų. 
Patyrimo nereikia. Darbas die
nomis ir naktimis. Ateikite pa
sirengę darban.

ACME STEEL GOODŠ CO., 
135th & I. C. Tracks 

Riverdale, III.

Dešrų dirbėjų ir suvarstytoj ų. 
Nuolat darbas, geba alga. Taip
gi reikia pagelbininkų į ledaunį.

Atsišaukite
VETTE & ZUNCKER CO., 

220 N. Green St.

PARDAVIMUI saliunas geroj 
vietoj, lysas 3 metams. Geisti
na butų greitai parduoti. Prieža
stis pardavimo, turiu 2 bizniu.

1632 W. 46th St.,
Tel. Bouievard 0192

PARDAVIMUI grosernė ir sal 
dainių krautuvė. Geroj vietoj ir 
gerą biznį galima daryti. Nu
pirksit už prieinamą kainą. 
Kreipkitės. 834 W. 33rd St.

Reikia —
Darbininkų trukerių ir abel- 

nam darbui. Darbo valandos 
nuo 8 iki 4:30 vai. po pietų, 50c. 
į valandą. Atsišaukite į sam
dymo departmentą.

STEWART — WARNER 
EEDOMETER CORP. 
828 Diversey • Pkwy.

Beikia
Darbininkų, trukerių ir abel- 

nam darbui, valandos nuo 8 vai. 
ryto iki 4:50 po piet, 50c. į va
landą. Atsišaukite į saipdymo 
departamentą.

STEWART-WARNER 
SPEEDOMETER CORP. 
1828 Diversey Parkway

PARDAVIMUI saliunas. Geroj 
vietoj, biznis išdirbtas. Parduosiu 
pigiai, nes nesutinkame su partne
riais.

Atsišaukite . ....
2551 Emerald Avė. -

—.. .. . ■■ ... - ■ ■ .. . ■■■•■ ■■■..
REIKIA —

Lietuvio “Hay tender”. Atsi
šauk utaminke po pietų tarp 1 
ir 5 valandos.

4420 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA čeverykų tai
symo dirbtuvė. Visos geros ma
šinos. Rėnda pigi. Pardavimo 
priežastis 'liga. Nupirksit už pi
gią kainą. Kreipkitės

5303 So. Halsted St.

RAKANDAI

PARSIDUODA medinis nau
jas namas 3 dideli kamb. ir bei- 
zementas, turiu išvažiuoti į Eu
ropą pigus tik $2100. Atsišaukit 
5209 S. Keating Avė., pusė blo
ko nuo Archer Avė. į vestus.

AR TURI 3 TŪKSTANČIUS

Parsiduoda arba išsimaino ant na- 
no 60 akerių farma, 23 mylios nuo 
Chicagos, netoli Leafy Groye, 6 rūmų 
naujas namas, ęlektra ir maudynė, 
taipgi ir kitos naujos triobos, elektra 
apšviečiamos, 3 arkliai, 10 karvių, 17 
kiaulių, 65 vištos, 7 antys. Visi įran
kiai, katrie tik reikalingi prie ūkės. 
Parsiduoda už 3 Tūkstančius įmokėji- 
mui, likusius kaip renda.

C. P. SUROMSKIS 
3346 S. Halsted St., 
Tel. Bouievard 9641

BARGENAS 3125 S. UNION AVĖ.
2 flatų mūrinis naujas namas, po 

6 kambarius, visi įtaisymai, 4 auto
mobilių mūrinis garadžius. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant mažo 
namo ar loto.

C. P. SUROMSKIS
3346 S. Halsted St.,_ >
Tel. Bouievard 9641 /

REIKIA jaunos merginos pridabo- 
jimui 4 metų berniuko ir prigelbėti 
prie namų darbo, 
tę ir valgis, 
rais.

PORTERIŲ

Atsišaukite^

REIKIA —
Vyrų prie beilavimo popieros 

ant elektras preso.
South Side Paper Stock Co.,

5833 So. Throop St.

5 KAMBARIŲ puikus rakandai tu
ri būt parduoti tuojau. Vėliausio sty- 
liaus parlor setas, valgomo kambario 
setas, 2 miegamo kambario setai, vir
tuvės setas, 1 karpetas ir didelis dvi
gubų springsų fonografas su rekor
dais. Viskas sykiu už $800. Taipgi 
parduosiu ir dalimis. Viskas kaip 
nauji. Ateikite tuojau ir nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija,

1922 So. Kedzie Avė. ....

PERKAM, PARDUODAM 
ir mainom namus, farmas ir visokius 
biznius.

C. P. SUROMSKIS
3346 S. Halsted St.,
Tel. Bouievard 9641

8:30 vai. ryto

REIKALINGAS atsakantis 
barberys dirbti vakarais. Mo
kestis gera.

Atsišaukite
4343 So. Tyoy St.

MOTERŲ ir merginų lengvam 
dirbtuvės darbui, kai kurių rei
kia 'laikinų darbininkių. Valan
dos, 7:45 ikj 12. Po pietų, 12:30 
iki 5 vai. šviesi ir švari dirb
tuvė, geros algos.

FRIEDLANDER — pRADY 
KNITTING MILLS 
511 Sb. Green St.

MR. FORBES
' - /L.

Į beizementą

BOSTON STORE

REIKIA merginų atlankymui 
namų šeimininkių, $6 iki $10 į 
dieną.

DORCAS CO., 
4138 Shei^idan Road)

REIKIA DARBININKU

LANGŲ PLOVĖJŲ
—-f—

Patyrusių
■ ——■ .. ,■

Atsišaukite
------ ------------

8:30 vai. ryto

MR. FARBES

PARBIMyi
BUČERNĖ ir grosernė parsiduoda 

geroj biznio vietoj. Senas ir išdirp- 
tas biznis kur galima daryti gerą gy
venimą. priežastis pardavimo labai 
svarbi... Kreipkitės į^r '

Nąujiėh^’Skyrių 
3210 So. Halšted St.

No. 24

PARDUOSIU u$ pirmą teisin
gą pasiūlymą Įce Cream parlor, 
ir visų kitų smulkmenų krautu
vę prieš didelę mokyklą.

2700 S. Wallace St.
•o

PARSIDUODA saliunas la
bai geroj vietoj; visokių tautų 
apgyventa. Priežastis, savinin
kas apleidžia biznį. J. Cullen, 
3906 Westem Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių rakan
dai, kaip nauji. Valur ir oda deng
tas panoro setas. Riešuto medžio 
valgomo kambario setas. 2 miegamo 
kambario setai, fonograias, pastato
ma liampa. Bus parduota labai pi
giai. Arba parduosiu atskirai.

5046 Calumet Avė.

PARDAV1MUI 5 ruimų 
kandai.

2 lubos. •
Kreipkitės

3401 Wallace St.

AUTOMOBILIAI

ra-

2 PAGYVENIMŲ mūrinis namas 
5-6 kambariai, elektra, maudynės, bei- 
zementas. ’ Parduosiu už $7,500. Ran
dasi ant 48 Ct., Cicero.

2 pagyvenimų mūrinis namas 5-6 
kambariai, elektriką, maudynės, bei- 
zementas. Randasi ant 48 Ct., Cicero. 
Kaina $11,500. **

65x125 pėdas kampas ant 48 Ct., 
Cičero. Parduosiu už $5500.

2 pagyvenimų mūrinis namas, Sto
ras, 4 kambariai ant 2-rų lubų, 4-6 
kambariai, 4 kambariai beizemante. 
Rendos $160. Kaina $15,500. Mūri
nis garadžius dėl ž mašinų ant 48 
Avė. Cicero.

2 pagyvenimų mūrinis namas 5-6 
kambariai, viskas įtaisyta pagal vė
liausios mados su extra lotu. Par
duosiu už $14,300, 50 Avė. Cicero.

4 pagyvenimai, mūrinis namas, 3 po 
4 kambarius 1-5 kambariai, lotas 50x 

'125 pėdų. Parduosiu už $13,000, 48 
Ct., Cicero. j

Mes turime taipgi labai gerų me
dinių namų Cicero j ir apielinkėje.

Atsišaukite
4922 So. Ashland Avė., 

Klauskit J. Petraitis

PARDAVIMUI Cadilloc pasa- 
žierinis 5 sėdynių automobilius. 
Visas kaip naujas. Parduosiu už 
$250 arba mainysiu ant mažes
nio —. Fordo. Matykite! yakare 
po 5 valandai. 2423 W. 46th St.

NAMAI-2EMĖ

Kaip jau Chicagos lietuvių visuo
menei yra žinoma, kad buvusis L. T. 
K. bažnyčios vyskupas S. B. Mickevi
čius numirė, jo buvusi parapija ir 
bažnyčia po vardu Motinos Dievo ši- 
dlavos, pereina po globa Jo Malony
bės Arcivyskupo C. H. Carpora. Kle
bonu yra paskirtas per minėtą Arci- 
vyskupą ir parapijonų sutikimu, ku
nigas M. X. Žukauskas, energingas ir 
mylintis darbuotis parapijos labui 
žmogus.

Parapijos mitingas įvyks seredoj, 
gegužio 9 dieną, bažnytinėje svetai
nėje, kaip 7 vakare. Užkviečiame 
dalyvauti visi parapijonai.

Visokiais bažnytiniais reikalais 
kreipkitės prie klebono kun. Žukaus
ko, sekančiu adresu.

3509 So. Union Avė., 
Chicago, III.

REIKIA 2 patyrusių moterų 
sortavimui skudurui ir vieną dau 
giau prie beilinimo. Gera alga. 
INDUSTRIAL JUNK YARDS 

4501 So. State St.

REIKIA jaunų merginų, 14-16 me
tų amžiaus viniojimui vaksuotų lini; 
nių rolių, gali eiti ir mokyklon, vieną 
dieną savaitėje, nuo 8 vai. ryto iki 
4:30 po pietų. Gera mokestis.

PROTECTO PAPER CO., I 
1511 S. Sangamon St.

REIKIA MAIDS

Į lavatory

Atsišaukite

8:30 ryto

ASMENŲ JIESKOJIMAI MR. FORBES
r

PAJIEŠKAU savo brolio Antano 
Tekoriaus. Iš Lietuvos paeinam Kau
no rėdybos, Telšių apskričio, Varnių 
pašto, Pavandenio miestelio, Dvariš
kių kaimo. Jis pats ar kas kitas mel
džiu pranešti, šituo adresu.

TEDY TĖKORIS,
1723 V2 E.Reynolds St., Springfield, III.

Į beizementą

REIKALINGA' 10 vyrų angliškai 
calbančių, katrie gyveno apie 3 me
lus ar daugiau Chicagoj. Turi būti 

25 metų amžiaus ar daugiau. Paty
rimas nereikalingas prie to darbo, ga
lima trumpu laiku išmokti. Galima 
uždirbti nuo $50 iki $150 į savaitę ir 
daugiau.

W. H. NOVEK, 
Manager

Room 848,
29 So. Lakė St., 

Valandos nuo 9 iki 1 vai. po pietų.

Reikia -
Fordo mechanikų, kurie 

ka dirbti prie Fordo karų.
Atsišaukite

S AND L MOTOR CO.
3812 S. Wabash Avė.

REIKIA —
Vyrų bekernės darbui.

Atsišaukite
GORDON BAKERY, 

5324 Federal St.

mo-

Į beizementą

BOSTON STORE

PARDAVIMIUI saliunas vieta 
apgyventa visokių tautų, ge
ras biznis.

Apleidžiu miestą. ♦
1457 So. Sangamon Str

DIDELIS BARGENAS.
5 kambarių frame namas prie 6114 

So. Kildavę Avė. Lotas 60x125. Kai
na $3950. Tik $700 įmokėti, lengvais 
išmokėjimais.

Savininkas
Room 304

10 N. Clark St.

VAŽIUOK PASIŽIŪRĖTI ŽALIUS 
LAUKUS, DIDELI BARGENAI 
Parsiduoda fahna ant mainymo 

ant lotų ar namų, 360 akrų- geros 
žemės 160 dirbamos, kita ganykla ir 
gražus miškas. Kaina $4,700, cash 
$700, likusius po $100 į metusi

55 akrai, geriausi budinkai, maši
nos, gyvuliai, žemė juodžemis,. Kaina 
$3000, cash $1000.

40 akrų, budinkai, mašinos, gyvu
liai geri, 12 akrų sodno, žemė gera, 
visa dirbama. Kaina $2000, cash $500.

Kreipkitės pas mane, gausite far- 
mą kokios reikalausit.

6 vai. vakare ir nedėldieniais, arba 
laišku., (

W. KAZLAUSKAS, 
2047 W. 23rd St., Chicago, III.

2 aukštas, frontas.

REIKIA —
Vyrų darbui į pirtį. Atsišau

kite tuojaus,
11J.5 S. Paulina St.

PARDAVIMUI saliunas su 
visais barais, gera vieta, par
duosiu pigiai iš priežasties ap- 
leddimo miestą. . Atsišaukite.

1908 Ųanalport Avė.
REIKIA —

Langų plovėjų.
CHICAGO WIND0W

' CLEANING CO.,
62 W. Washington St.

REIKIA — /
vaikinų prie gręžimo 

ir mašinšapio darbut
Atsišaukite

3711 So. Ashland Avė.

preso

REIKALINGAS patyręs ke- 
prie keksų. Darbas dieno-

PARDAVIMUI saliunas biz
nis išdirbtas airišių apgyventa, 
priežastis patirsite ant ’ vietos.

Atsišaukite. '
5353 So. Morgan St. Chicago.t

TURIU parduoti savo $250 
vertes Viktrolą, vartotą 2 me
nesiu, daug rekordų, 'deimanti
ne ada ta $60. 2502 W. Division 
St. 2-ras augštas. Tel. Armitage 
1981,

REIKIA vyrų į warehouse, 
nuolat darbas. Atsišaukite prie 
Superitendento.

CHICAGO COLD STORAGE 
WAREHOUSE

1520 So. State St /

Roseland Bakery. 
10502 So. Michigan Avenue. 

.  :    ■" ' ■ ■"»"   -

REIKIA ženoto žmogaus ant 
f ar mos, tuojjąųs. Atsišaukite po 
antrašu: P A

j: badžius
668 W. 18-th St. Chicago, III.

PARDAVIMUI kampinis namas, 
mūrinis, medžiais apsvadintas, gra
žioj vietoj South Sidėje, 2 Ratai, po 6 
kambarius, aržuolu baigtas, elektra, 
gasas, cemento skiepas, du boileriai, 
garadžius 2 mašinų.

Savininkas,
5701 £o. Ada St.

BIZNIERIŲ ATYDAI
Kas norite mainyti biznj ant namo, 

mūrinis, su elektros šviesa, nedidelis. 
Mainysiu ant bučemės, grosemės ar
ba saliuna, aš noriu biznio. Kas no
rės mainyti malonės atsišaukti bite 
vakarą po 6 valandai.

3515 So. Lowe Avė., 
Antros lubos.

MOKYKLOS
VALENTINBS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2497 Wtst Maditon Streąt

Tel. Seeley 1643
Kirpimas) dezaininimasj siuvi

mas! dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir narna dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais Ūmos. Spe
cialia namą kursas moterims ir 
merginoms, atsineikit audėkla, su- 
kirptf, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namą kursai skrybėllą 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuoUt klausdamos in
formaciją.

Sa
62 AKRŲ ŽEMĖS ŪKĖ parsiduo

da. Pirmos rųšies žemė 32 akrai, 
apsėta, 10 akrų ganyklos ir miško. 
Prie didelio pačtavo kelio, 2 mylios 
nuo miesto ir geležinkelio. Budin
kai, gyvuliai, sodnas, padargai ir vi
sos ūkiškos reikmenys. Mainysiu ant 
miesto namo arba už cash.

Kreipkitės prie savininko.
JOHN LUKŠAS

Mason, III.
f era vieta 

reikalavi- 
)tą aptiekorių 

atidaryti ap-

PARDAVIMUI labai 
aptieka. Ištaisysiu pa( 
mą, atsiųskite registruos . 
pasitarti, kaip galima atidaryti ap

C. ZUBE, 
12022 So. Halsted St.

tieką.
R. 1,

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo-

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim!, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al- 
gą-

SpecialS taksa bus suteikta jums 
šį mėnesi. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

190 N. State St., Kampas Lake St
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka* vedėjas.

WEST PULLMAN
Pardavimui labai apdabintas savi- 

Yiinko namas už numažintą kainą. Jo
kios priežasties n&ra. Taipgi turiu 
vieną akrą žemės Harvey. III. Tai iš- 
teisybės pigu. Kam reikalinga, tas 
laimės. S. Markūnas, 654 W. 120 St., 
Telepnone Pullman 2856.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučemė iš priežasties, kad per
daug darbo, aš negaliu gauti dar
bininkų. Bus parduota greit ir 
pigiai, Victor Skodžius, 2219 
Lake St. Melrose Park, III.

PARSIDUODA bučernS ir gro 
sėmė. Geroj vietoj, visokių ^tau
tų apgyventa. Visas biznis kėš, 
knygučių nėra; kambariai dėl 
gyvenimo. Atsišaukite 

2136 S. Halsted St

BOSTON STORE

siūti ant spėka varomu mašinų Mu- valandos nuo 6:30 iki 4, 818 
sų operatorkos uždirba nuo $17 iki $30 . .. . , ,v , ..
• ______ _______________ i _ a i i. . ii cniraitn A Ir .i:l-oį savaitę. Nuolat darbas.

ELIN AND GOLUB 
Kampas 23 St. ir Sawyer 

1 bl. į vakarus n»o Kedzie Avė.

OPERATORKŲv Mes turime vietų 
dėl merginų ir moterų, kurios gali

't. ~ii^\ A- i v *> > h »1 .Ljtf v t;.ai V.A. A-aJi -V.,j ^ferį^ĮlMj:

PAJIEŠKAU savo dėdės Vincento 
Zablockio, kaimo Oredninkų, par. Ber- 
žnikų, Seinų gmino, Suvalkų rėd. Mel
džiu atsiliepti pačiam arba kas aną 
žinot pranešt laišku; busiu labai dė
kinga.
Ona Zablackaitė po vyru Stanevičienė 
1016 So. 9th St., Herrin, III.

REIKIA porterio, 6 dienos 
darbo, be ned'ėldienių. Darbo

VYRŲ —
Ir jaunų vyrų generaliam 

dirbtuvės darbui, gera mokestis 
pradžiai. Nuolat darbas.

į savaitę. Atsišaukite.
Service Cafeteria

4183 So. Halsted S t.

Atsišaukite.

OLSON RUG CO.
1508 W. Monroe St

PARDAVIMUI nauja 5 kambarių 
cottage, fumace šildoma, elektra, 
akmeniniu pamatu, aržuolo trimin- 
gai, kaina $6500, pinigais $2500, $35 
į mėnesį, kampinis namas.

2 flatų frame, 4-4 kamabrių, elek
tra, vanos, renda $65 į mėnesį, kaina 
$5,600, $50 j mėnesį.

NOR WEST REALTY 00„ 
44 Lawrence Avė. 
Tek Palisade 2210


