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True translation filed with the post-master at Chicago, III., April 22, 1921
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija šaukiasi Amerikos pagalbos

under the Act of March 3, 1879.

Chicago. 111., PetnyČia, Balandžio (April) 22 (171921
kartą sužinota slaptas tekstas
tarybų, kuriose, Japonijai pra
šant, Anglija, Francija iv Ru
sija prižadėjo remti taikos kon
ferencijoje Japonijos reikalavi
mą šantungo ir Vokietijos sa
lų Pacifiko vandenyne, į šiau
rę nuo ekvatoriaus. Delei to
kios sutarties, Anglijai ir Francijai bus labai sunku išpildyti
Jungt. Valstijų prašymą
pa
remti jas jų ginče su Japoni
ja už Yap salą.
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True translation filed with the post- True translation filed with the postmaster at Chicago, III., April 22, 1921 master at Chicago, III., April 22, 1921
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

W. D. Haywood Rusijoj.

Francija almėsianti Vokie- Priešinasi Graikijos leidi
tijos pasinlymus.
mui popierinių pinigų.

Nuvykęs, kad ten dalyvavus
komunistų unijų suvažia
vime.
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[Fcderuotosios Presos žinia]

No. 93

Juodašimčly siautimas
Italijoje plečiasi.
Persimeta ir į pietinę Italiją,
kur 9 žmonės jau tapo
užmušti.

RYMAS, bal. 21. — Juoda

Francijos ir Anglijos premierai Bet Graikija veikiausia nepai
MASKVA, bal. 20. — Wil- šimčių nacionailslų puolimai
laikys slaptą konferenciją. sys talkininkų priešinimas, nes
liam D. Haywood, buvęs sek- ant socialistų ir komunistų,
neturi pinigų vedimui karo.
kurie ikišiol buvo daromi dau

retorius-iždininkas I. W. W.,
PARYŽIUS, bal. 21. — Vo
atvyko į Maskvą. Jis išplaukė giausia šiaurinėje Italijoje, da
ATHENAl, bal. 21. — Inter
kietijos nauji pasiūlymai apie
persimesti ir į
iš Nevv Yorko kovo 31 d. Skan- bar pradėjo
kontribuciją dar nėra
gauti nacionalinė finansinė komisija,
dinavijos-Amenkos linijos lai pietines provincijas.
kuri
kontroliuoja
viešąsias
Francijos
valdžios,
bet
valdi

Iš Bari pranešama, kad bū
True translation filed with the postvu Oscar II, į Rusiją, kaipo
master at Chicago, III., April 22, 1921 ninkai mano, kad tie pasiūly Graikijos skolas, rengia protes
rys juodašimčių užpuolė ant
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 mai bus tie patįs, kokie tapo tą prieš Graikijos nacionalinio vienas iš septynių delegatų į
unijų kongresą Maskvoje, ku puTkelio komunistų ir ištiku
paskelbti Vokietijos laikraš banko išleidimą 500,0001000
siame susirėmime šeši komu
drachmų normaliai apie $100,- ris prasidės liepos 1 d. Oscar nistai ir trįs juodašimčiai na
čiuose.
II, kuriuo važiavo delegacija,
Iš tos priežasties jie mano, 000,000 popieriniais pinigais.
pasiekė Stockholmą bal. 12 d. cionalistai liko užmušti.
kad Berlino pasiūlymai bus at Tas protestas bus įteiktas Grai
Socialistų paskelbti genera
Delegacija Rygoje išlipo bal.
mesti kaipo “nepatenlkinantįs kijos valdžiai.
16 d. ir iš ten atvyko į Mask liniai streikai tuose miestuose
Galbūt rezignuos kabinetas.
Sprendžiama, kad komisija
Reikalauja, kad tuojaus butų ir nepriimtini.“
kur siautė jr tebesiaučia juo
nuspręstas augšt. Silezijos
Premierai Briand ir Lloyd skaito, jog toks banko pasiel vą.
BERLINAS, bal. 21. — Jei
dašimčiai, daugumoj vis dar
klausimas.
George pienuoja laikyti gry gimas yra peržengimas 1898
Vokietijos atsišaukimas į Jun
Pasigenda Haywoodo.
tebesitęsia.
nai privatinę
konferenciją m. įstatymų, kurie suteikia tai
gtines Valstijas ras tik kurčias
* CHICAGO. — Distrikto pro
komisijai
galę
aprubežiuoti
ausis,
tuojaus
įvyks
kabineto
Hythe,
Anglijoj,
nedėlioj.
Nie

LONDONAS,
bal.
21.
—
Lloyd
Prašo prezidentą Hardingą
kuroras Clync pasigenda Hay- Socialistai grąsina nedalyvauti
cirkuliavimą
popierinių
pini

kas
daugiau)
tuose
pasikalbėji

krizis.
George pasiuntė
pranešimą
rinkimuose.
tarpininkauti ginčuose su
woodo ir kitų nuteistųjų I. W.
gų
ir
paveda
jai
ginti
reikalus
muose
nedalyvaus,
kaip
vien
Amerikos
atmetimas
pirmes

Anglijos
komisionieriui
augšt.
RYMAS,
bal. 21. — Delei
talkininkais apie kontri
W. narių. Jie visi turi prisis
pirkusių]
ų
Graikijos
bonus.
du
premierai
ir
po
vieną
jų
nės
notos
tapo
gautas
šiamlie.
Silezijoj, klausdamas jo kodėl
buciją.
tatyti Leavenworth, Kas. kalė besitęsiančių juodašimčių na
Savo
proteste
komisija
nu

Dr. Walter Simons
išreiškė taip ilgai atidėliojama su nuos sekretorių.
jimai! iki panedėlio bal. 25 d., cionalistų — fascisti, užpuldi
rodys,
kad
Sevres
sutartis,
ku

Buvo
tikėtųsi,
kad
Franci

pageidavimą
rezignuoti
iš
už

prendžiu.
BERLINAS, bal. 20.— Fran
bet Clyne nė apie vieną jų ne nėjimų ant socialistų ir komu
ri
atidavė
Graikijai
Trakus,
jos
maršalas
Foch
ir
Anglijos
rubežinių
reikalų
ministerio
Laiškas, sprendžiama,
turi
cijos ginkluotam kumščiui jau
turįs jokios žinios. Jis girdėjęs, nistų, atstovų buvo nariai so
Smyrną
ir
kitas
apygardas,
kur
vietos.
Kancleris
Ehrenbach,
fieldmaršalas
Witeon
dalyvaus
didelę svarbą sąryšyj su Ang
esant iškeltam, kad uždavus
kad Haywoodas yra išvažiavęs cialistai šiandie pranešė preGraikijos
valdžia
mano
vartoti
.toje
konferencijoje.
Bet
da

smūgį, kuris gali
sunaikinti kuris nori pasilaikyti kancle- lijos politika Vokietijos kont
Rusijon, todėl mano, kad ir ki mierui Giolitti, kad socialistai
naujai
išleistus
pinigus,
dar
bar
patirta,
kad
nė
vienas
jų
rystėj,
ragino
Simonsą
pasi

ribucijos krizyje.
Vokietiją ekonominiai, Vokie
ti nuteistieji yra pabėgę ar į susilaikys nuo balsavimo atei
nėra
ratifikuota,
ir
kol
ta
su

nevažiuos
į
Hythe
ir
vien
tik
likti
savo
vietoje
bent
iki
ge

Premieras savo laiške nuro
tijos valdžia,
pasisakydamd,
Rusiją, .ar šiaip kur slapstosi. nančiuose rinkimuose, jei val
tartis
nebus
ratifikuota,
pini

Briand
perduos
džia nepasirūpins sustabdyti
kad ji kalba varde Vokietijos gužio 1 d. Tą dieną užsibaigia dė, kad augšt. Silezijos rube- premieras
gų leidimą tose apygardose Jis padarysiąs tyrinėjimus kaip Fascisti siautimą,
Francijos
ultimatumas
apie
Lloyd
George
priemones,
kurių
žių
klausimas
turi
būti
nutar

respublikos žmonių,
padarė
dar tebekontroliuoja Turkijos Haywoodas galėjo gauti pasFrancija
mano
griebtis,
jei
Vo

kontribnuiiicją.
tas,
sulig
Versaillcs
sutarties,
žingsnį, kokio turbūt niekad
portą ir išvažiuoti Rusijon. O DĖBSO BYLA NELAUKSIANbankas.
Paralmentiniuose
rateliuose
kietija
iki
gegužio
1
d.
nepri

pamatu
plebiscito
davinių.
nebuvo diplomatinėj istorijoj.
Išreiškiama nuomonė,
kad kada ateis panedėlis ir jei ku
TI VISUOTINOS AMNES
ims
kontribucijos
sąlygų.
prasidėjo
judėjimas,
kad
užru

Jis
ragino,
kad
talkininkų
Vakar vakare
ji atsišaukė
ris
nuteistųjų
I.
W.
W.
narių
TIJOS.
Kariniai ir ekonominiai eks Graikijos valdžia nepaisys to
tuojaus
padarytų
tiesioginiai prie prezidento “se bežinių reikalų ministeriu, vie komisija
neprisistatys
kalėjiman,
jis
tų
komisijos protesto,
kadangi
WASHINGTON, bal. 21. —
seriškos respublikos,“ Jungt. ton Simons, butų paskirtas Dr. nuosprendį ir bėgyje trijų die pertai šiendie laikė susirinkimą pripažįstama, kad iptie tokio pradės jieŠkoti po visą šalį. Generalinis prokuroras DauM a yer-Ka u fbe u ren, Vok i e t i j os nų praneštų į Londoną.
ir išdirbo smulkiiienas apie ka
Valstijų.
žingsnio šalį stumia galutinai Visi jie buvo paleisti iš kalėji gherty Šiandie pasakė, kad da
atstovas
Paryžiuje.
rinę
ir
ekonominę
organizuotę
Skaitoma,
jog
laiškas
yra
Atsišaukimas kreipiamas prie
mo po didele kaucija iki nebus lykas suteikimo pardono Del>
pirmu parodymu krypsnio, ko Ruhr klonyj, kurį franeuzai suįrusi šalies finansinė padė nuspręsta jų apeliacija.
šalies, su kuria Vokietija vis
tis ir reikalas finansuoti Anato
ąui nelauks galutino
taikos
translation filed with the post- kį Lloyd George užims Hythe nori užgriebti.
dar techniškai tebekariauja ir True
master at Chicago, III., April 22, 1921
I. W. W. gynimo komiteto nuosprendžio. Prezidento pa
Ministeris Loucheur išdirbo lijos karą prieš Turkijos na
maldauja tarpininkystės kontri as required by the act of Oct. <>. 1917 konferencijoj.
sekretorius John Martin pripa reiškimas, kad negali būti vi
pienus ekonominių pabaudų, cionalistus.
bucijos klausime su šalimis,
Oficialiniuose rateliuose se
politi
žino, kad Haywood yra išva suotinos amnestijos
kurioos bus uždėtos ant Vokie
su kuriomis Vokietija jau yra
kamai atsakyta į paklausimus tijos. Pasak vieno laikraščio, True translation fiifed with the post- žiavęs, bet ketino sugrįžti pa niams kalimams iki nebus pas
padariusi taiką.
master at Chicago, III., April 22, 1921
kokį ryšį Silezijos klausimas
sulig
tų
pienų,
manoma as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 baigoje balandžio ir bal. 30 d. kelbta taika, nepaliečia Dėbso
Atsišaukimas nuoširdžiai mal
turi su kontribucijos krizių:
kalbėti Chicagoje. Be to Mar reikalo, sake prokuroras.
uždėti
10 auksinių markių
dauja prezidentą
Hardingą,
“Augšt. Silezijos problema
tin gavo veik nuo visų nuteis
taksų ant kiekvieno tono ang
kad jis pasirūpintų išgauti iš Nepripažįsta Japonijos savini- yra
neatskiriama nuo Ruhr
tųjų telegramas, kad jie yra
lių ir mažesni taksai ant lig
talkininkų sutikimą jo tarpi
mos Yap salos.
klonio klausimo.“
prisirengę pasiduoti valdžiai
nito ir galbūt kitų išdirbinių.
ninkavimui.
Yra atvira paslaptim,
jog 40 nuoš. taksai, mokami sve
ten, kur ji nužymės. Reiškia
WASHINGTON,
bal.
21.
—
Anglijos
premieras
yra
įsitiki

Jeigu žinia yra teisinga, o iš
Liuosybės svet., 3925 S.
timų šalių pinigais, butų už Suėmė bulgarų laivą. Bulgarija jie visai nėra pabėgę, kaip tą
Kada
atkreipta
atkią
į
žinias
nęs,
kad veltui butų dlarbas dėti ant viso eksporto. Vokie
rodo, kad teisinga, prie atsi
skelbia prokuroras Clync. Viso
Kedzie avė., L. S. S. VIII
protestuoja.
iš
l
okio,
Londono
ir
Paryžiaus
talkininkams
užgriebti
Ruhr
šaukimo nėra statoma jokių
turi sugrįšti į kalėjimą virš 40
Rajonas rengia prakalbas.
tijai bus leista išdirbinėti nicapie
galimą
krypsnį
Japoni

klonį. Jis netiki, kad Vokieti kurius
sąlygų.
žmonių.
Kalbės stud. T. J. Kučins
dalykus ir pristatyti
KONSTANTINOPOLIS,
bal.
jos atsakymo į Hughes notą, jos angliakasiai iškastų nors
kas. Prakalbos prasidės
Vakar gi buvo atėjusi žinia
niekurias
medžiagas
talki 21.— Graikai uždėjo
aštrią
Vokietija be jokių sąlygų at valstybės departamente pasa
vieną toną anglių prie Franci ninkams, bet vertė tų produk blokadą ant Juodųjų jurų.
kaip 7:30 v. v. Visi vietos
iš Leavenworth, Kas., kad 51
siduoda į prezidento Hardingo kyta, kad jokių tarybų su Ja
jos okupacijos.
lietuviai prašomi atsilan
tų bus priskaityta prie kontri
Graikų torpedinių laivų nai I. W. W. narys jau prisista
rankas ir prižada pildyti ką jis ponija apie Yap salą nebus.
Tikimąsi, kad Lloyd George bucijos mokėjimo.
kyti. Atsilankiusieji gaus
kintojas Jerax suėmė ir nuga tė kalėjiman. Tarp prisistačiupareikalaus.
Pasakyta, kad ši valdžia tvir loš gudrų diplomatinį žaislą.
veltui musų draugų Lie
beno į Pirėnus Bulgarijos lai siųjų esąs ir Haywoodas. Bet
tai
laikosi
tos
pozicijos,
jog
Užrubežinių reikalų ministeJis, manoma, panaudos gerai
tuvoje laikraštį “Socialde
ŽUDOSI Iš BADO.
vą, kuris gabeno namo oficie- šiandie paskelbta, kad ta žinia
Yap
yra
buvusi
Vokietijos
ko

ris Simons padavęs Tcomisiožinomą didelį Francijos troš
mokratą“ ir partijos plat
rius ir kareivius iš komandos yra klaidinga.
nieriui Dresel tiesioginį atsi lonija ir tapo ji atiduota tal kimą atiduoti augšt. Sileziją 1,000 žmonių nusižudė Buda pulk. Tayar, buvusio Turkijos
formą i— 1920 metų.
kininkams,
kurių
tarpe
yra
šaukimą į Amerikos preziden
Lenkijai, kaipo įnagį priverti
—Ag. Komitetas.
pešte kovo mėn.
komanduotojo Konstantinopo^ SKAITYKIT IR PLATINKIT
tą, prašydamas . tą atšaukimą ir Jungt. Valstijos. Jokio atsi mui kompromiso arba bent
“NAUJIENOS“
lyj. Bulgarijos valdžia pailave
traukimo
nuo
tos
pozicijos
ne

GENEVA,
bal.
21.
—
Rau

persiųsti į VVashingtoną.
permainymui maršalo Foch
bus.
donasis Kryžius gavo praneši protestą prieš tokį graikų elgi
grobikiškų
karinių
pienų.
*
Sakoma, kad atsišaukimas 'Valstybės departamente gau
mą, kad Vengrijos sostinėj Bu mąsi. *
Turkijos nacionalistai, sako
tapo išsiųstas iš Berlino vidur ta žinių, jog Japonija laikysis
dapešte
kovo
mėn.
nusižudė
Vokietija atsiprašė.
dienyj ir vargiai užveria 200 tos pozicijos, kad Yap sala ta
delei bado daugiau kaip 1,000 ma, padavė Rusijoje didėlius
žodžių. Tvirtinama, kad tai yra po atiduota Japonijai sutarti
žmonių.-Tokios pat žinios atei užsakymus ant šėtrų, šUutuvų,
BERT
ANAS,
bal.
21.
—
Lai

artilerijos ir aeroplanų.
tiesioginiausias ir istoriškiau- mi tarp didžiųjų valstybių dar
na
ir
iš
kitų
mažesnių
Vengri

sias dokumentas, kokis apleido prieš Amerikos įstojimą į ka ke kaizerienės laidotuvių, Pott- jos miestų.
Quebec kalba apie prisidėjimą
Vokietijos užrubežinių reikalų rą ir todėl ta sala nėra vai sdame tapo sumušti amerikie
čiai James E. Tobinson ir jo
prie Jungt. Valstiją.
ministeriją,
sius pergalės.
l>ati, kuriuos monarchistų go- Meksikos priešai skleidžia ŽU
Iki šiol Vokietijos markės ir Lietuvos auksi
MONTREAL, bal. 21.— QucTapo nurodyta, kad apie Yap veda paskaitė už franeuzus. De
nias apie sukjlimus.
Simons, sakoma, prižadėjo,
nai dar nėra labai pakilę. Anaiptol, šiomis die
bec provincijos premieras Tassalą
buvo
tankiai
kalbama
Pa

WASHJNGTON,
bal.
21.
—
kad Vokietija užmokės talki
lei šito užpuolimo, Vokietijos
nomis jų kaina yra šiek-tiek nupuolus. Rodos,
Darbo Federacija cbereau, kalbėdamas susirinki
ninkams jau pasiūlytą sumą ryžiuje ir niekad! nebuvo užsi užrubežinių reikalų ministeri Amerikos
šiandien jie yra užtektinai pigus. Kaip bus rytoj,
me pasakė, kad nors tai nėra
minta,
jog
Japonija
turi
prie
šiandie
gavo
telegramą
nuo
prie to tokią sumą, kokią Jung
ja įteikė Amerikos komisioniekas to negali atspėti. Vienok, kam reikia siųs
geriausias ir visų pageidauja
jos
pirmenybę.
Meksikos
prezidento
Obregono,
tinių Valstijų prezidentas nu
nieriui Dresel, atsiprašymą.
ti pinigus, geriaus gal pasiųsti šiandien, nesilei
mas išėjimas, vienok artinasi
Valstybės departamente ne
kad
žinios
apie
sukilimus
Mek

žymės esant lehinga.
džiant į spekuliaciją.
James E. Tobinson yra 'bro
jaučiama jokio ypatingo susi lis J. Stolar Tobinson-Krasnoš- sikoje yra skleidžaina Obre diena, kad federalinė sutartis
Vokietijos atsišaukimas gautas rūpinimo
delei Tokio žinių, čekov, kuris šiomis dienomis gono valdžios priešų, kad pa turės būti sunaikinta ir QueNaujienų Pinigų Siuntimo Skyrius yra di
bec ir galbūt kitos rytinės Ka
WASHINGTON, bal. 21. — kad Japonijos kabinetas nuta tapo išrinktas tolimųjų rytų sėjus nepasitikėjimą Jungt. nados provincijos arba turės
džiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga Ameri
rė
nenusileisti
Yap
salos
klau

Valstijose.
Šimuli“ patilta kad valstybes
koje, ir Naujienų siunčiami pinigai greičiaus parespublikos prezidentu.
prisidėti prie Jungt. Valstijų,
sime.
Pažįstantis
Japonijos
val

(a pa* i menta i
Vokietijos
Jiedu abu yra chicagiečiai,
sieka Lietuvos negu kieno nors kito. Naujienos
ar pasiskelbti savo nepriklau
valdž.-js atsišaukimą į prezi džios veikimą sako, kad ka Rusijos išeiviai. James yra ci
duoda pilną gvarantiją už pinigus siunčiamus
somybę. Nors jis ir norėtų ma
PINIGŲ KURSAS.
dentą Hardingą
įsimaišyti į binetas labai mažai turi bend vilinis inžinierius, o kitas ad
perlaidomis ir duoda paprastas gvarantijas už
tyti Kanadą neišdalintą, bet tas
ra
su
nustatymu
valdžios
poli

kontribucijos ginčus.
Spren
vokatas.
savo čekius. Naujienos išmaino didesnes pinigų
Vakar, bal. 21 d., užsienio pini turės įvykti, kad rytinės val
gą kaina, perkant jų ne mažiau kaip
džiama, kad atsišaukimas yra tikos svarbiuose reikaluose.
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik
stijos pamatys, jog jaunosios
Aiugštesnė
už
kabinetą
yra
už
25,000
dolerių,
bankų
buvo
skai

labai trumpas.
Graikai puola turkus.
vra New Yorke ar Chicagoie. Naujienos yra
toma Amerikos pingais iiaip:
vakarinės valstijos nori gauti
patariamoji taryba, o jų augškorespondentu didžiausio Lietuvos banko—Lie
Anglijos 1 svaras................... $3.93 daugiau, negu ; priklausomoji
tesnė yra karališkoji taryba ir
KONSTANTINOPOLIS, bal
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
Austrijos 100 kronų ........... $0.29 joms dalis. Kanada dabar esan
tada pats mikado (karalius). 21.— Graikų armija pradėjo
SOCIALDEMOKRATAS.
Belgijos 100 kronų už ........ $7.50
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į viDanijos 100 kronų ........... $18.10 ti ant kryžkelės.
Musų draugų laikraštis ii Tos tarybos atsako prieš mi smarkų kontr-ofensivą
prieš
• sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus vi
Finų 100 markių ................... $2.35
Kauno. Kiekvienas darbininkai kado, o ne prieš parlamentą. Turkijos nacionalistus Ušak
Francijos 100 frankų ........... $7.29
Moteris apmušė advokatą.
suomet kreipkitės i Naujienų Pinigų Siuntimo
Italijos 100 lirų ................... $4.79
privalėtų jį perskaityti. Num Japonijos atsakymas ir bus pa apygardoj, kad neleidus tur;
Skyrių.
Mrs. Bel'le AHen Coiurt of
Lietuvos 100 auksinų ........... $1.50
Jau atėjo Socialdemokrato 1, rašytas vienos tų tarybų.
Lenkų 100 markių ............... $0.1? Domestic Relation
karidory
kams paimti tą miestą. Grai
Norvegų 100 kronų ........... $15.96
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 nuadvokatą
Herman
prie didelio
Yap atiduota Japonijai slapta kai tebesirengia
Olandų 100 guldenų ........... $34.70 apmušė
NAUHENŲ P!™GŲ SIUNTIMO SKYRIUS
mei iai.
Šveicarų
100
kronų
....
......
$17.31
Sandfield ir nusiskubino na
sutartimi.
ofensivo,
kuris
prasidės
gal

1739 So. Halstcd St.,
Chicago, 111
• . i' i ■ ■ <"' • ■
\ i '■
.
i<. < < .-,
Švedų 100 kronų ............... $23.80
mon.
PARYŽIUS, bal. 21.— Pirmą būt už kelių dienų.
Vokiečių 100 markių ........... $1.50
Oi

..............

Amerika nenusileis Japonijai

\ Anglija priešinsis Francijos

grobimams

Anglja priešinsis Ruhr
užgriebimui.

Saukiasi Amerikos
pageltos.

Amerika nesitars su
- Japonija.

Graikai blokuoja Juodysiąs
juras.

ŠIANDIE

Auksinai dar
tebėra pigus

h

m
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

SVEIKATOS DALYKAI.
GYDYTOJAI ir visokie
DAKTARAI.

(Pabaiga)

Dabar gal bus aišku nors
kiek, kodėl aš stačiau klausi
mą “Ar gali nebaigęs medici
nos mokyklos žmogus užsiim

ti gydymu?” Aišku, kad ne.
Netik kad jis neturėtų užsi
imi, o turi būt sunkiai bau
džiamas, jei užsiima, nes jis
yra tamsunas sveikatos daly
kuose. Jis gali leist žmogui
numirt, kada medicina turi
tikrą pagelbą; jis gali pakenk
ti sveikatai arba prie mirties
privaryti žmogų savo nežinoji
mu.
Imkime osteopatai ir
chiropraktai spaudo nugarkau
lį ir tuomet, kada jame sme
genų plėves bei jos pačios už
degtos.
Pradekite
spaudyti
ir judinti uždegtą kūno dalį ir
matysite ar ji taisysis.
Mat
Amerikoj apart medicinos gy
dytojų ir dentistų, kurie turi
pereiti visus reikalingus moks
lus, kad inteligentiškai supra
tus apie sveikatą, yra dar ir
šiaip visokių “daktarų”. Čia
aš nekalbu apie visokius batų,
sudužusių torielkų, praplyšu
sių kelinių ir kitokius “dak
tarus,” k ui re juokais taip
skelbiasi, bet, • ant nelaimės
žmonėmis, esama visokių naprapatų, ostcojiaatų, chropraktų, naturopatų, christian scientistų, burtininkų, žavėtojų ir
kitokių prasimanėlių turėt leng
vos
duonos
esant
be
darbo
ir
be
mokslo.
Pulose valstijose jiems da
rosi vis siauriau, o kitose jie
tiek skaitlingi liko, kad pasi
gauna politikierius ir gvoltu
veržiasi, kad jiems leista butų
praktikuot mediciną ’be jokių
aprubežiavimų, nors mokslo
tam jie neturi. Mat kada me
dicinos mokslas išaugo žymiai,
reikalaujama jau, apart publiškos mokyklos ir high sclioo-.
lės,”da du metai kolegijos, ke
turi metai medicinos mokyklos
ir metai arba du ligoninės dar
bo. Vadinasi, prisieina mokin
tis apie 20 metų, o jei negabi*,
tai ir daugiau. Kokių tad paibelių

eis

tiek

ilgai

mokintis

žmogus, kuris nori lengvos
duonos? “Durnių”, jis mano,
“da daug... Palankiai kokią
osteopatų, chiropraktų ar ki
tokių prasimanėlių mokyklą
tūlą laiką, o jei negali, tai ir
per laiškus prisiunčia lekcijas,
ir esi jau daktaras”. Egza
minai tokiem “daktaram” ir
gi nekokie. Neurastenikai, liipokondriakai, kurie kas kartas
eina vis pas kitą gydytoją,
žmones su neišgydomom li
gom, moterįs, kurios bijo ope
racijos, nors ji nereikalinga—
atsidurs ir pas osteopatą ir
chiropraktą ir net burtininkę.
Čia tai ir galima visus vaisti
nius daktarus “sukritikuoti” ir
didelio pinigų pluošto parei
kalauti už nugaros paspaudi
mą sprando pa tąsymą ir ki
tokius labai “moksliškus” dar
bus ir patarimus. Kartais li
gonis pasveiksta be jokio gy
dymo, na, o taip atsitiktų po
kelių nugaros masažų pas osteopatą, tai jau visas svietas ži
nos. Ar mažai garsinusi ir da
tebesigarsina chiropraktai, buk
vienas jų išgydęs mergaitę Ma
riam Rubin Waukegane, III.,
nuo “kalbamosios ligos”. Šita
liga ir da kita — “miegamoji
liga” medicinos nemokytiem
laikraščių reporteriam tai buvo
naujos ligos ir net epidemiš
kos, lygios influenzai. Gi me
dicinos gydytojams nieko ne
paprasto: ir “miegamoji” ir
“kalbamoji” ligos yra ta pati
liga —- tam tikros smegenų
dalies uždegimas. Kartais iš
to seka depresija — “miega
moji liga”, kartais sujudini*
mas — “kalbamoji liga”. Ir
daugel kilų ligų dvejopumai
būna, kuriuos nėra sunku iš
aiškint, jei vietos nesigailėt.
Bet kas uždraus garsi n lis, buk
visų .daktarų gydymas negel

Nėra abejones, kad keli žmo
bėjo, o jų gelbėjo? Kas už
draus papirktiems ar ne re nės iš medikų ir dentistų el
porteriams meluot, jog mer giasi ne sulig profesinės eti
gaitė kalbėjusi be sustojimo kos. Dėjimas skelbimų bile
apie 3 dienas ir naktis? Kas iš kur su savo paveikslu bei lilaikraščių, kuriems chiroprak- : gonių paveikslais, pats savęs
tai duoda brangiai apmoka Į girinius skelbimuose, garsinimus skelbimus, drįs pranešti, ' mas spccįatiškumų, kurių tinkad da ir šiandien mergaitė nė j kainai nemoki ir kitokie gry
ra pilnai sveika ir stipri ir jog nai bizniški budai netinka gy
jos tėvai, leidę chiropraflctiti dytojui. Bet šen ir ton atsi
spaudyti kūdikio nugarą nuo randa daktaras, kuris taip clvasario
12
iki
23,
at gisi. Kiti gydytojai jį pasmer
statė
ji,
nes
tas
“dak kia yž tai ir mato ir skelbia,
taras”
įskaudino
nugarą kad tokiam gydytojui ne pro
taip, kad mergaitė nenorėjo fesinė dora, ne ligonių labas,
nieko prisileist. Geri rezul 'o pinigų plėšimas rupi. Todėl
tatai sulig ligos sunkumo ma tokių gydytojų reikia pasisau
—Dr. A. Montvidas.
tėsi pradžioj ir iki pat šiol goti.
medicinos gydytojams gydant,
nes jie nuvokia apie ligą ir ži
no kas daryt ir ko ne.
Norėtųsi žinot, ar daug ras
tųsi žmonių, kurie, persitikri
nę, jog operacija jiems reika
Reikia pasakyti, kad loji ko
linga, kreiptųsi į mėsininką ar
da prastesnį “chirurgą”, kad va, kuri prasidėjo Angluose,
jiems
padarytų
operaciją? nevieną stipriai suvylė. Ir pa
Leidimas ne medicinos dakta čioje Anglijoje ir užsieniuose
rams praktikuoti mediciną reiš iki šiol matyt, kad Trilypis Su
kia tą patį, kaip ir pavedimas sivienijimas yra toji siena, per
kurią Lloyd George tikrai ne
kurpiui daryt operacijas.
Manyta, kad
Kur-kas didesnę pinigų šien- pajėgs perlipti.
piutę už osteopatus naprapatus, transporto darbininkai ir ge
chiropraktus ir kitus “palus” ležinkeliečiai nedvejodami stos
Amerikoj turi taip vadinami angliakasių pusėn, ir tuo pri
christian scientistai, kurie re vers ir samdytojus ir pačią val
miasi neva krkščionybe ir “ne- džią darbininkų reikalavimus
sibaderiuoja”
net
nugaros išpildyti.
spaudimu, o tik šiaip atsisė Taip nebuvo. Kovos lauke
da ir pakalba, kad jokios li liko vieni angliakasiai.
Tuo
gos nėra, skausmo nėra, silpnu būdu rolės stipriai atsimainė.
mo nėra, o jei ligonis viską Samdytojų ir valdžios padėtis
tą jaučia, tai sakoma, kad jis pasidarė nepalyginamai leng
neprotauja kaip reikia. Ban vesnė.
Skaitytis su vienais
doma jo protas nukreipti “tie angliakasiais
jiems bus kur
siai”. šitie žmonės atmeta vi kas lengviau.
Ar valdžia ir
sus daktarus, ypač vaistus, bet samdytojai pajėgs visai palenk
kaip jų poteriai negelbsti ir ti darbininkus — kitas klausi
protas “tiesiai” nekrypsta, tai mas. Aišku tečiaus vienas, buneretai šaukiasi į gydytojus,
nors slaptai. Kiti gi geriau nnaBiiBaaHHBBaBiKSiHftsi
H
kenčia ir miršta, kol jų “gy
dytojas” kreipia protą “tiesyn”
DATRIJOTIZMAS H
maldomis už pinigą, o pagelhos
* Pačėdumas turi būt U
ne j ieško. Tai Eddy Baker
pasargos žodis
pasekėjai, fanatikai.
I0WA STATE
Apart minėtų rųšių šen ir ten
SAVINGS BANK
pas lietuvius atsiranda “garsin
Kapitalas ir Perviršis—
gų daktarų”, kurie bijo net
$120,000.00.
savo vardų prie “ofiso” padėt.
S. E. Cor. Fourth and
Chicagoje jų yra bent pustu
zinis ar daugiau, jų tarpe po
Jackson Sts.
ra moterų, šitie šundaktariai
SIOUX CITY, IA.
varo savo vagystę, slaptai, nes
valdžia juos persekioja. Jie lik

i Nesusipratimas arx išda
vystė?

kenkia

sveikatai

arba

vietos bendroje
angliakasių,
transporto darbininkų ir gele
žinkeliečių viršininkų konfe-1
rencijoje. Bet ką tuomet visa
tai reiškia — paprastą nesusip
ratimą ar išdavystę?
šiaip ar taip,
dėlei šitokio
transporto darbininkų ir gele
žinkeliečių elgesio tenka stip
riai pasigailėti.
.—Hy.
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toasted
LUCKY
STRIKE
CIGARETTE

J. SALAKAS

Tel. Randolph 2898

lietuviškai.

Pinigų siuntimo skyrius.
Atdara suba^mis ir utarninkais iki 8 vai.
vak.. Kitomis biznio dienomis nuo 9 ryto iki 4
po pietų.

JL I ▼ MILWAUK.EE AND NORTH AVENUES
.. .

.

■ ?!'

.

.

šviesą ir pajiegą suvedamo į senus ir naujus namus, taipgi
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

saule STREET
CHICAGO. IĮ.L.

Šią didelę kompaniją
valdo Lietuviai

musų nauja tvirtovė
Skaitykite ir Platinkite

j

Ii AMSIMO
yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieuą naktį,
lengvai, tačiaus tikrai I Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c.
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Borougb of Brooklyn, New York City

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
29 So. La Šalie St. Room 324
Tel. Central 6390
Vak.: 812 W. 33rd St., Ghicago
Tel. Yards 4681.

Advokatas
154 W. Randolph St.
Room 479 Metropolitan Block
Namų Ofisas
Miesto Ofisas
1645 Wabansia Avė.
^Tel. Haymkt 3869. Tel. Main 2593

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892 Chicago, III.
• »

,• V', {j

*■

•_______

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUŠKA
Generalis

‘>V .

Kontraktorius ir
budavotojas.

Tel. Mo»rtx 2804

Budavojame ir taisome.

DR. W. F. KALISZ

1401 W. 47th St.,

SycclsliMan: Moterų Ligos Ir ChirargU*
114® MILVAUKKE ATE.

NAUJIENAS

f'MICA&O.

........ ......... ...

NEPAPRASTA

PROGA

$200.00 Viktrola tiktai $35.00.
G varant uotą dešimčiai metų, dovanai 26 rekordai 300 adatėlių.
Deimantinė adatėle.

................

Dirbtuvės atstovai.

2023 So. Ashland Avė., kampas 21-os gatvės.
Musų dirbtuvės prisakė mums parduoti musų visą sandėli
Augštos Rųšies Victrolas Tiesiok Publikai už bilę kainą, kad išpur
davus musų visuotiną sandėlį.
štai yra stebėtina proga nusipirkti Augštos Rūšies Gvarantuotą Victrolą už mažiau negu dirbtuvėj prekiuoja.
Delko mokėt augŠtas kainas arba pirkti nuo taip vadinamų
“Storage Houses”, kuomet jus galit pirkti Tiesiai nuo musų tikrai
naują Victrolą gvarantuotą ant dešimt metų, vertą krautuvėj $200
tiktai už $35.00 pridedant rekordus dovanai ir adatėles,'ir atsimin
kite, jus galite pasirinkti iš 100 mašinų.
Nepraleiskite šios stebėtinos progos, apsimokės jums ateiti,
nepaisant kur gyvenat.
Mes taipjau turime po ranka anie 20 augštos njšies tikros
skutos parlor setų, kuriuos mums dirbtuvė prisakė parduot už bile
kainą, kad tik juos išbaigus, čia yra tikrai proga gyVenim® ir
mes patariame nepraleisti tai.

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
1Q9OO Mkhigan Ave^ Roselande.
Vai. 10 iki 12, 2 iki 4 ir 6:80
iki 8:30 vak.

V-

■

NATIONAL FACTORIES OUTLET CO.,
1 11 i

I

DR. I. E. MAKARAS

/:• U ■ :

LABAI

— ■■■

Chicago.

Tel. Pullm-an 842

T—

Tiktai

Mes pristatome dovanai kur tik nori ir taipjau pasiunčiamo
C. O. D. Mes laikome atdarą kasdieną iki devynių vakaro, nedė
liotais nuo 10 ryto iki 4 po pietų. Mes imame Liberty Bonds.

11
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Pinigai is
Rockfordo
Lietuvon
Pinigus iš Rockfordo
Lietuvon galima tiesiai
siųsti per S. J. Petrau
ską, Rockford Real Estate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.
Siųskite pinigus Lie
tuvon per

S.J.Petrauskas
t

Ekonomija su Mazola yra neliktai jos žemoje kainoje, sulyginus
su išlaidomis, kurios pąsidaro kepant su sviestu arba su brangiom aly
vom salotų sudarymui, (už kurias reikia užmokėti aukštus muitus ir
juromis pervežimo išlaidos), bot ekonomija yra dar ir tame, kad ta pati
Mazola galima naudoti po kelis kartus įvairinus maisto kepimui.
Mazola nepriima į save kvapsnio joje kepamo maisto.
Išbandy
kite patys. Kepkite žuvis Mazoloje rr nusunkę tą pačią alyvą naudo
kite pyragėlių kepimui. Nebus jokio žuvies skonio pyragėliuose.
Visokiam spirginimui, virimui ir kepimui nėra
nieko geresnio
kaip Mazola.
Salotų sudarymui daugumą ją lygina su olive alyva.
Pamėginkite Mazolą prie pirmos progos, kuomet turėsite ką nors
spirginti ar kopti. Jus džiaugsitės su geromis pasekmėmis.
Mazola parduodama visose goresnėse grosernėse ir ^delikatesų
krautuvėse pusk vertės, kvortos, pusg

809 So. Main Str.
Rockford, UI.

z ,

KEPTI CIBULIAI.
Nulupkite
cibulius, supLustykitc
juos i plonas riekule:;, kurias is.’uę-stykitc, turėkite gatavai skatiradą su r.'ir.i su
šildyta Mazola, kurios Iuįi buii užl-.'kiinii
daug, Įdėkite kelioliką šmotu cibulio ant
karto; kuomet parunda išimkite ir.os iš
Mazolos ir sudėkite j koštuvą, po to api
barate druska duokite j stalą.

UŽTIKRINAME:

Net ir mažyčiai žino, kad

ADVOKATAS
Ofisas vidurnr.iestyj:
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
Panedėliais iki 8 vakare.
Namų Tek: Hyde Park 3395

JOSEPH C. SOBOL

Bridgeport Painting &
HARDWARE CO.

Kūdikiai mėgsta jį t
Jie prašo daugiaus i

I

*

1414 So. 4»th Co.rt
Cicero, Iii.
Tel. Cicero 231$

“ Vaikai nustokite
bereikalingai peštis —
yra užtektinai BAMBINO
jum abiem P

▼

A. A. SLAKIS

.

$8.00 verčios rekordų ekstra dovanai kiekvienam, kuris atsi
neš šį popietį.

Malevojam,
popieruojam ir
visokius p agražinimus da
rom, naujus ir
senus iš lauko
ir vidaus—Sto
rus, mokyklas.
Darbą gvarantuojam. Gau
kit musų kui
nas pirma, ne
gu duosit kam
kitam dirbti.
Dirbam po vi
sas dalis Chicagos.
Paipgi už
laikome geriau
šią malevą ir
sienų popierą,
brušius, varnišių, hardware
ir t.t.
BRIDGEPORT PAINTING &
HARDWARE CO.
3149 So. Halsted St.,
Chicago, III.
Phone Yards 7282.
J. S*. Ramancionis & T. Motikitis
Savininkai.

NOTARUU6AS
Kcal Estate, Paskolos,
IiiHurinai ir tt.
809 W. 35th St., Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.; iki 3 po pietų.

“Bankas visiems žmonėms”

20 SOUTH l.A

Tiktai

Siuntimas pinigų, laiva
kortes, pašportai ir tt.

visais kostumeriais vienaip elgiamės — kalbame

>•

OF AMERICA

'1
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Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas

Gelbėk Lietuvą pasiųsdamas savo giminėms
amerikoniškų dolerių. Tai yra greičiausias per
siuntimas ir daugiau markių gauna. Mes ima
me tik vieną dalį nuo šimto dolerių vertės. Su

Lietuviai, apsaugokit
savo namus ir turtą
Lietuviu kompanijoj

1

.. .1

Fabionas ir Mickiewicz
vedėjai

Lietuvai Reikalingi
Amerikos Pinigai

nuo ugnies

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visukieuui
reikalams

turėjo

kurie

kivirČiai,

......

Europaan American Bureau

Mums,
užsieny gyvenau- (
tiems, šitoks transporto darbi
ninkų ir geležinkeliečių elgę
sis yra daugiau negu keistas.
Tuo labiau, kad iki šiol nėra
(ikrai aišku, kas buvo tikroji
lokio jų elgesio priežastis. Aiš
ku tik viena: prie visa to įpri-

trukdo

žmogų nuo tinkamo gydymosi
ir da už tai pinigus ima. Tečiaus tik patįs tamsieji ele
mentai lankosi pas šituos “dak
tarus” ir net tie sarmatijasi ki
tam pasakyti, kur buvę.

3r<f Avenue & 35th Street,

topt tas, kad visu, ko reikaluyo darbininkai, jie nebegaus.
Teks daryti kokį nors kompro
misą.

vedč

M——.

.... ........ “T-

....

Jei jus nebūtumėte pilasi u’ 'am'
dinti su Mazolos gerumu ir ekonomi’.auniu, tad jūsų kraatuvninkas
sugją.s i.;
jums pinigus.

CORN PRODUCTS
C9MPANY,
L 17 Battcry ?’hce, New York.

Pinigai Iš
Kenoshos
Lietuvon
Kas nori siųsti pini
gus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, money orderiais ar draftais.
Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei
čiąusiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma. Norėdami gero ir
teisingo patarnavimo,

Kreipkitės pas:

A. Pakšys
220 Milwaukee Ave^
Kenosha, Wis.

■M
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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ir čia musu kalbėtojas
urs
neblogai kalbėjo pirmoje (^ly
ti įri

ti ir vien tik klerikalų reikalus
kelti. Sako: Lietuvoje reikalingi esą ligonbučiai tokibs rū
šies, kur katalikai galėtu būti
gerai aprūpinti. Kaip Ii/ karas
pasibaigsiąs, tada busiąs sta
tomas šv. Vincento ligonini! is,
kuris bus vyskupo priežiūroje,
o pasišventę seserys — kaip
jus jas čia vadinate vienuolės
arba davatkos — bus tarnau
tojos. Toliau sako: kaip mes
atsiimsime Vilnių ir Seinus,
tai ten Įkursime dvasiškus sos
tus ir pasodinę ten po vyskupą,
pastatysime ir .jiems po vieną
tokį ligonbutj. Čia kalkėtoj is
pradėjo aiškinti, kaip jie pui
kiai įrašysią vardus tų žmo
nių, kurie prisidės prie to dar
bo su stambiomis aukomis ir
t. t.

“Teisybė apie Lietuvą.“ Kalbė
to] is pasakė, ką jis manąs apie
Bal. 12 d. pas mus buvo atsi tuos žmones, kurie neturėda
lankęs su prakalbomis Dr. Rut mi nei mažiausio supratimo
kauskas, tikslu parinkti aukų apie Liet, padėtį bei tvarką,
Lietuvos našlaičiams ir kitiems skleidžia tokius melų lapelius.
Baigdamas pirmą dalį savo
nuo karo nukentėjusioms žmo
nėms. Pirmoje dalyje savo kal kalbos ragino visus, o ypač
bos Dr. R. nupiešė Lietuvos katalikus duoti aukų Liet. naš
dabartinę padėtį, va lūžios' dar laičiams šelpti, sakydamas, kad
bus ir jos pastangas įvesti ge surinktos aukos neteks nė į
rą tvarką; pranešt skaičių naš kieno kito rankas kaip tik ko
laičių, kurių tėvai tapo užmuš kiam tai vyskupui. Prasideda
ti gindami savo kraštą nuo už aukų rinkimas. Nors ir geram
puolikų, o motinos mirė nuo tikslui, vis dėlto matyt tik kurligų ir kitokių
priežaščių, ir nckur dešimtuką duodant. Mat,
kurie laukia nuo musų, ameri žmonės supranta, kur tos au
kos nueina ir kas iš jų naudo
kiečių, greitos pagelbos.
Prieš prakalbas Dr. Rutkaus jasi, kada jos yra siunčiamos
kui buvo įteiktas vienas mū per kokių kunigų arba vysk li
siškių vietos bolševikų sklei pui rankas.
Jų
pienas rašyti
vardus
džiamų lapelių, po antgalviu
Prasideda antra dalis kalinis; stambių aukotojų į kokias ten
knygas ir namo sienas nuims
yra jau labai gerai žinomas,
nes turime pavyzdžiui tokį na
Subatos ypatingumai
mą čia Kenoshoje: tai bažny
Moterims ir merginoms pin seni
odos pinigams grepšėliai, pui
čia, ant kurios sienų irgi yra
kiausio šilko pamušalu; vertes
vardai stambių aukotojų, bet
lengvai verti $2; specialiai apkainuota dabar tiktai OOa
šiandien tie stambieji aukoto
po
3oC
jai net šunimis yra vadinam
to asmens, kuris nei vieno cen
to nėra įdėjęs į tą namą, bet
Vaikams siutai $3.95.
yra jo tėvas, jo šeimininkas.
Kur kitur gali gauti už tokią žemą
Mes dabar aiškiai matome, ko
kainą? Vidutiniai pilki, dryžų
kia Lietuvos politika rupi mu
patrinų, su diržais, Norfolk mode
lio, pavasarinio sunkumo audeklas;
sų klerikalams. Vilnius ir Sei
labai pagabus dėvėti; pilnai pa
nai dar tebėra grobikų ran
muštos trumpos kelinės
QC
kose, o musų
klerikalai jau
7 iki 17 metų, už
pienuoja kaip tuose miestuose
Veltui baseball ir bat
padaryti
dvasiškus
sostus,
su kiekvienu siutu.
įkurti ten savo tvirtoves.
KENOSHA, WIS.

KLEIN BROS

Vaikams puikus siu-

Norfolk mados su jungu užpaka
lyje ir išverčiamai kvolduoti; tam
sių ir vidutinių spalvų; alpaca pa
mušalas; įvairaus mišraus ir vie
nodo flanelio; pilnai pamuštos
trumpos kelinės;
C£
miera Tiki 18, už

Vaikams 2-ju kelnių
siutas.
Metų žemiausios kainos ant gerų
siutų; pageidaujamų patrinų, gero
darbo, DVEJOS pilnai pamuštos
trumpos kelinės; miera (J? *7
7 iki 18 metų, už
■ «ww
Veltui baseball ir bat stu
kiekvienu siutu.

Pardavimas vyrams ir vaikams.
Vyrams siutai po $12.50

Gražios naujos mados vyrams ir vaikinams; čysto vilnono audimo,
talpinasi kašmiero, worstead, vėliausių patrinų, audimas ir. pavasa
rinės kombinacijos yra šiame skyriuje; single ir double breasted mo
delių, miera iki 44; vertės daugiausia čionai
to? 4|
Kfl
tiktai po

Mes, A.iner. lietuviai,

gerai

suprantame vargus ir nelaimes
našlaičių Lietuvoje; žinome,
kad prieglaudos ir ligonbučiai
yra neapsakomai reikalingi,
kad butų galima aprūpinti su
žeistus ir sergančius kareivius
ir visus kitus ligonius. Bet mes
netikini klerikalams, kad jiems
tie dalykai ištikrųjų rūpėtų.
—Pranas Zakareviče.
[Paskutniąja koresponden
cijos dalį, kur nieko bendra ne
turi su aprašomomis prakal
bomis, apleidžiame. — Red.]

Tek Yards 3654

niAiijjjjij

■viil<Fyl>»į.

— J. Molis, Pirm,
1956 Cudaback Av.

g Telefonas: Drover 7012

DR. C. Z. VEZELIS Ė

i

Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė.,
arti 47-tos gatvės
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Dr. M. T. Strikol’is

$4.95

PRANEŠIMAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47th St., Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėk 10 iki 12 ryto
Ros. 2914 W. 43rd Street
Nuo ryto iki piet.
Telephone McKinley 262

Lengvo Seržiaus Pa=
sivakščiojimui Dresių
Išpardavimas

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

J

■ Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS

:

LIETUVIS
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
H Gydo visokias ligas moterų, vaig kų ir vyrų. Specialiai gydo limg
panČias, senas ir paslapting
gas vyrų ligas.
g 3259 So. Halsted St., Chicago.

Šios dresės pavasariui ir pradžiai
vasaros parodoma labai patraukian
čiose madose. Materiolas puikiausis,
lengvo seržaus. Puikumas jų, paver
čia jas geriausiomis, Kitos yra savo
spalvos, kitos įvai
rios kombinacijos.
Miera 16 iki 40. Da
bar apkainuota tik

Tel. Boulevard 2160

Dr.A.J.KARALIUS

Gydytojas

ir

Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro.

3303 So. Morgan Street,
Chicago, III.
^■■■■■■■■■■■gggggggM

Telephone Yards 5332 ■

■ DR. M. STDPNIGKI Į

Iki $10 Trimitos Skrybėlės $6.50
, X

Lietuvos Atstovybės Ofisu
Adresą Permaina.

į

£■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Šios overbliuzos yra nepaprastos vertės.
Labiau reikalaujamų madų ir dar pasidaugins
su atšilimu oro, ateinančiose vasaros dienose.
Spalvos skaisčios arba pergalinčios. Kitos
lygaus darbo, kitos apvadžiotos šilkiniais naujais įvairumais, pinutėms ir spur
goms. Miera 36
iki 46, specialiai už

Čia pas mus dedasi nemalo
nių dalykų: vaidijasi lietuviai,
pešasi, po teismus tamposi,
munšaininkauja.
Girtavimas
žydi geriau nei prieš prohibicijos laikus. Pakalbink kurį
naudingesniam darbui, kurs bu
tų sveika patiems ir visuome
nei, žiūrėk, jau draugo ir ne
beturi: pakrato rankas ir dings
ta kai kumparas. Dabar vėl
kai kurie bizineriai nori užgint
savo moterims skaityt Naujie
nas. Del ko, tai jie tik patys
težino. Moterims gi nenorint
atsiskirt su savo mylimu dien
raščių, tenka kartais nemalo
numų nuo savo žiaurių vyrų
nukentėt. Kas įdomiau, ta(i
kad kai kurie tokių “galvočių“
[Iš Lietuvos Informacijų Biuro.]
yra kovojančių prieš savo ku
Nuo balandžio. 15-os dienos
nigą parapijonių vadai ir skai
Lietuvos
Atstovybės ofisas
to save daug išmanančiais!
Ncw Yorko tapo perkeltas ki
—Lietuvos Atžala.
ton vieton, būtent netoli, tik
par gatvę nuo buvusios vietos,
NIAGARA FALLS, N. Y.
Balandžio 17 dieną Lietuvos į Penu Terminai Building ant
3 lubų, No. 311-12, ant kampo
Laisvės Paskolos stoties pirmi
ninkas sušaukė visuomeninį 13-os gatves ir 7-os Avenue,
susirinkimą. Dalyvavo dele ir dabartinis jo adresas yra
gatai nuo visų vietos lietuvių toksai:

kreiptis

AKUSERKA
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Pennsilvanijos hospitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie
gimdymo. Duo
da rodą viso
kiose
ligose
moterims ir
merginoms.
701 West 31-nia gatvė, Chicago, III.
(Dvejais laiptaisDu blokai į rytus nuo Halsted St.

T ricolette Overbliuzių Ypatybė

SO. OMAHA, NEBE.

organizacijų, taipjau ir pašali
niai. Susirinkimą atidarius pir
mininkas rezignavo nuo savo
vietos, o paskui ir raštininkas.
Teko rinkti nauja valdyba, ir
išrinkta: stoties vedėju J. Mo
lis, rašt. VJ. Genis, ir iždinin
ku J. Lautz. Iš apyskaitos
pasirodė, kad <lar keletas as
menų nėra pilnai išsimokėję
savo bonų. Neišsimokėjusieji
šiuomi raginami atsilyginti iki
gegužės pirmos dienos š. m.,
nes, kaip jau buvo Lietuvos
Misijos paskelbta, kurie neišsi
mokėti iki gegužės 1, jų įmokė
toji pinigų dalis bus paskirta
Jetuvos valstybės iždan.
Toliau prašome visais Liet.
Paskolos ir bonų reikalais

Mrs. A. Michniewicz

SPECIALIS SUBATOJ IŠPARDAVIMAS SOUTH SIDE’S DIDŽIAU
SIOJ DEPARTMENTINEJ KRAUTUVĖJ.

Representative of Lithuania,
370 _ 7-th Avė.,
New York City.
Šiame ofise yra įrengti:
1. Lietuvos Paskolos Skyrius,
kuriame parduodam! Lietuvos
Laisvės Paskolos bonai ir susižinoma šiuo reikalu su viso
mis paskolos stotimis, įvairio
mis draugijomis ir atskirais
žmonėmis.
2. Piniginės Pašalpos įky
rius delei parsiuntimo Lietu
von Čekiais su savo kurierais,
įmiginės pašalpos nukentėjusiems nuo karo ir šiaip gimi
nėmis, arba skubiuose atsiliki
muose kablegramais.
Lietuvon

•

ri »

Ii ♦ ♦ » *«

•

Kitas pavizdis kaip mes parduosime šiame
išpardavime puikiausias triminguotas skrybėles
pasekmingai pirktas. Jas atsiuntė tiesiai iš New
Yorko ir parodo naujausias madas pavasariui ir
vasarai. Visokį reikalingi dalykai talpinasi paI
skyrime — hemp, milans, lisere ir kombina- ST8
Įį lį
cijos georgette. Nėra yk VBĮ
dviejų skrybėlių vieno- B|1
0
dų, vertės $10, subatoj

m■■■■■■■■■■■■■gggg5

Telephone Van Buren 294
Rez. 1139 Independence Blvd. Chicago

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet,
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.
!■ ■ ■ ■ ■■■■■"

■Tek: Yards 6666
Boulevard 8448

į DR. V. A. ŠIMKUS ■
lietuvių aukos: Lietuvos Val !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
T. Pullman 5432
stybės iždui, Lietuvos Gynimo
Komitetui, Lietuvos šauliams,
Lietuvos Raudonajam Kryžiui
ir šiaip visokiems labdarybės
ar švietimo įstaigoms sulig au
Turiu patyrimą
kotojų nurodymu.
moterų ligose; ru4. Prekybos ir Pramonės
——T pestingai
prižiur
*
u
ligonę
ir
kudiSkyrius, kuriame teikiamos in
EhB*kį laike ligos.
formacijos dėlei steigimo įvai OfBOOLll 10929 S. State St.
Chicago, III,
rių prekybos ir pramonės ben □■ii. r™
drovių, delei jų susinešimo ir ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
veikimo Lietuvoje, delei impor
to ir exporto klausimų ir tt.1
Prie šio skyriaus yra ir Ameri-'
kos Prekybos ir Pramonės Ta-1
1900 So. Halsted St.
ryba, jos raštinė ir archyvas.
Tel. Canal 2118
5. Lietuvių Piliečių Registra
Ofiso valandos: nuo lp ryto iki
8 vakare.
t
cijos Skyrius, kuriame renka
Rezidencija:
2811
W.
63rd
St.
mos žinios apie lietuvių kolo
Tel. Prospect 3466
nijų gyvenimą, apie pačių lie V*' ■
, ■
tuvių darbus,' apsigyvenimo
vietą ir tt. Prie šio skyriaus
APSAUGOK SAVO PINIGUS
veikia ir Lietuvių Piliečių Są
Kam sukt galvą, kad radus vietą
jungos Valdyba, ir jos raštinė. tikrai saugiam investinimui, kuris
6% ir daugiau metams
Visais reikalais, paliečiančiais• atneštų
pelno? Pasiklauskit P. M. Kaičio.
šių skyrių darbuotę, prašome
LIBERTY LAND & INV. Co.,
visados kreiptis į Lietuvos At
3301 So. Halsted Str.,
Chicago, Iii.
stovybę minėtu adresu.
Tel.: Boulevard G775. '
Delei išgavimo pasų, vizos
ant Amerikos pasportų arba | »................
affidavitų, delei įvažiavimo dos kreipkitės į Lietuvos At
Rusijon arba delei pargabeni stovybę Washingtone. Nuo ba
mo giminių iš Lietuvos, o ly landžio 25 dienos ir ten Atsto
giai delei sudarymo įgaliojimų, vybės adresas permainomas,
visokios rųšies dokumentų pa- būtent ji persikelia į kitą namą
darymo, delei sujieškojimo pa- šiuo adresu:

3. Aukų Skyrius, kuriarne pri- Iikimo arba apnioikejiino už
imanios, pakvituojamos ir pris , sužeidimą arba sužeistų ar mi-

tatomos

• i t >i

3107 So. Morgan StM
Chicago, Ilk
■ VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto g
ir nuo 5 iki 8 vakare.
■

Amerikos j rusių kareivių reikalais visa-

A. S'IDSilO

DR. YUSKA

I.ithuanian

IL.egra.tion,

1925 — F. Street, N. W.
Wasbington, D. C.

]

Lietuvis gydytojas, Chirurgas
Akušėras
■ 3203 So. Halsted St., Chicago. ■
J Valandos: 10-12 v. r., 1-3, 6-8 JJ
v. v. Nedėliomis 10-12 ryto.
J
llllllllllllllllllgl

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Phone Canal 6222. Va
landos: 1 iki 4 vak vakare, nuo 7 iki
9 vak vakare. Gyvenimo vieta: 3110
W. 42nd St. Phone Lafayette, 4988
Valandos nuo 10 iki 12 dieną.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Tel. Canal 65

'

LIETUVIS DAKTARAS

: DR. J. SARPALIDS :
5 1424 So. Halsted St. E

■ Vai. 10 iki 12; 3 iki 5; 6 iki 8. ■
Nedalioms 10 — 12.
Gyvenime Tel. Yards 5093.

Tek Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS

LIETUVIS DENTISTAS
2201 W. 22nd & So. Leavitt Sts.
CHICAGO.
Valandos: 9:30 ryto iki 12 dieną,
nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
.... . .........................—

■

Akušcrka M. Katauska
Patarnauju dienom ir naktimis prie
gimdymo ir duodu patarimus mo
terims ir merginoms. Antrašas:
3333 S'o. Halsted St., Chicago, Ilk
Phone: Boulevard 4121

DR. C. KASPUTIS
—Dentistas—

9331 S. Halsted St., chieato. III.
Valandos:—

8—12 A. M. 1—5, 7—8 P, M. *
( Telefonas—Boulevard 9199
........
-.............. ......
——

JIABJlflNŪS, CEIcaga, m.

fcetnyeia, Balandžio 22,1921

BESARMATE!
musų kunigai arba kokia ki Klerikalų organo redaktorius
ta parazitų veislė mėgins perdaug drųsiai kalba apie so
nta<« UTMVAfliAN DAILY MKW«
“Moterų Balso” redaktorė
cializmo mokslų,
nepasisten
parduoti
Lietuvos
darbo
Fahliahed Daily ac 4 Sunday by
rašo paskutiniame savo laikraš
gęs susipažinti su juo.
Um UthuaaiaB Kava rąh» Cfe Im. žmonių reikalus aršiausiems
Jeigu bolševizmus ištiesų bu čio numeryje, kad “Naujienos”
jų
išnaudotojams,
tai
ame

Mtor P. flMcaltifl
tų tas pats, kas yra socializ visuomet smerkia tiktai dar
rikiečiai palinkės jiems eiti
bininkų terorų, o ne buržua
1788 8Q. HALSTED 8T., šunims šėko pjauti. Jeigu mas, tai socialistų reikalas iš zijos. Girdi, “Naujienos” ty
rūdytų labai prastai. Bet bol
CHICAGO, ILLINOIS.
Lietuvos ministeriai arba ševizmas yra ne socializmas, o lėjo, kada Vokietijos Noskė žu
Telephone Roosevelt 8500
Steigiamojo Seimo nariai tiktai bjauri socializmo karika dė darbininkus ir kada Kolčakas, Denikinas ir Judeničus
tūra.
Subeeriptfon Katėsi
pritars
tiems
darbo
žmonių
I8.DI per year in Caneda.
Pirmutinis socializmo moks darė negirdėtus žiaurumus.
$7.00 per year outaide of Chicage. pardavikams, tai ir jiems
lo desnys yra toks, kad socia Tolia u s ji tęsia:
amerikiečiai parodys tokį lizmo tvarka gali įvykti tiktai
“Kada Lietuvos buožių
pat
kelią.
Entered m Second C1*m Matter
kaipo visuomenes plėtojimosi
valdžia vartojo ir dabar te

duodama be išmokėjimo, ant
amerikiečiams:
stengs, nes čia nežinos be
. “Ar išlikrųjų taip yra?
rasai — praktiškas žemės re
dugne!.. .
Į St. Seimo nario p. Riauformos vykdymas. Dadar ir
Sako siuntiniai ilgiau tri
Seimo dauguma ir valdžia yra
kos Kovo 15 d. Seime pa
jų savaičių neguli gi faktas
nusistatę, reformos vykinimą
statyta Susisiekimo Ministe
štai kų sako: nuo birželio
pavesti baltoms, minkštoms
rijai paklausimų, ar žinanti
—liepos mėn. pereitų metų
valdininkų rankelėms ir gud
jinai, akd nuo pereitų metų
iki kovo men. šių metų iš
Kauno pašto požemei guli
riems proteliams. Musų nu
užsienio Kauno paštant al^'..iotls maišų su
apie
jo daugiau kaip astuoni tu- , sistatymu prie to dari)© turi
siuntini"! iš Amerikos, dabūti pritraukti darbininkai ir
katančia5, maišų su siunti
visuomenė. Jau turime už
vė paaftkinantį atsakymų
niais. muitine ir siuntinių
tektinai praktikos, kad ponų
Paštų Valdybos Direktorius.
skyrius suspėja į dienų iš
valdininkų sugebėjimą įverti
“Ats. Riauka atsakymų pa
skirstyt ir išsiuntinę! apie
nus.
vadino betiksliu- tikslas ja
šimtų maišų, taigi per 300
Taip tai atrodo bendrai liep
me yra, tik nėra žinios.
dienų išskirstyta ir išsiunti
to galo šuoliai žemės klausimu.
• “Jeigu Paštų Valdybai būt
nėta šimtai, gi tūkstančiai
M
UI.,
VIKI
M
Mes patariame visų kolo pasekmė. Visuomenė turi iš bevartoja terorų, tai \ponas žinomus faktas, kad Kauno guli pašto požemej.
Pastaraisiais laikais Seimas
March Žnd, 187>.
siplėtoti tik itam tikro laips
Grigaitis
ne
tik
kad
nenu

nijų lietuviams pasekti phi- nio, pirma negu bus galima
rodo šiek tiek gyvumo ir ki
pašto raštinėje esama ir to
“Jeigu tų maišų, kurie nuo
Naujienos
u’n
eina ąąriumu,
kasditm, liakiriant
lAnui IMUO
peikia
tų
valdžių,
bet
liepiu
aedildienius.
ius. Laidžia Naujieną BenBen ledelphiečių pavyzdžiu ir su
pereitų metų guli užkrauti
kių Amerikos pašto pareiš
tais klausimais. Buvo svarsto
įvykinti pervartų jos tvarkoje
darbininkams reint jų visais
droji, 1789 So. Halsted St. Chicago,
kimų, kuriuose teiraujamasi
kitų siuntinių maišų šimtais,,
ma ir tebesvarstomi įvairių
UL — Telefonas: Roosevelt 8500.
krusti, prieš tuos elementus, ir įsisteigti socializmų. Visuo galimais budais.”
-............
H
.................
neliečia alkanos žiurkes, tai
ministerijų etatai, mat rengia
apie laiškus ir siuntinius
kurie rengiasi pastatyt Lie menės plėtojimąsi — visu-pirČia kas žodis, tai melas. Lie
masi skubiai įnešti respubli
Chicagoje
tuvos liaudį po lenkų ponijos ina ekonominis jos plėtojimą tuvos valdžių “Naujienų” re siųstuosius pereitų metų ba ir amerikonui pritiktų iš jų
imt pavyzdį nuosavybes įsta
kos biudžetas. Tą skubotumų
landžio mėnesy, tai atsaky
Metama
jungu. Tie elementai veikia / si — veda prie to, kad atsi daktorius niekuomet neliepė me neskambėtų žodžiai, jog tymo šventenybei gerb‘i.
reikia suprasti taip, kad biud
randa
didelės industrijos, auga
L25
Lietuvoje
ir
čia.
Klerikalu
7",
u
"
remti.
Jisai
ją
nuolatos
tyri“
Etatas
didinti
nereikalin
tik
liepos
meney
pradėjo
žetą
Seimas svarstys tik va
Dviem menesiams L x j
1.75
• t.t. šitie
v
x J darbininkų klesa ir
UM)
Veinam minedii - - , , «
ga, nes, mat, ir tie patys dar
saros karščio metu; kuomet
organas Chicagoje jau pra- dalykai ;yra
_____
:
eiti laiškai ir siuntiniai.
neapseinami,
no- tikavo aštraiusiu budu; tų žino
Chicagoje — per aeiletejąsl
kiekvienas
žmogus,
kuris
skai

visose valstybėse rengiamasi
bininkai neturį ’ką veikti. Ne
“Kiek yra organizuota tų
Viena kopija
. . .
dėjo atvirai agituot UŽ tai, rint įvykinti socializmą,
Savaitei
v
kad Lietuvos valdžia susibi- O Rusijoje tų dalykų trūks to “Naujienas” arba girdėjo siuntinių priėmimas ir jų iš sant apsįiinkintais darna ir prie sekančių metų biudžeto.
Minėsiu!
atlyginimo už tų darbų ne
Pas mus viskas daroma lietu
siuntimas gal parodyt fak
Suvienytose
ta. Ji yra atsilikusi nuo pro “Naujienų” redaktoriaus pra
Čiuliuotų
su
lenkų
dvarinin

paltui
turi reikaluti. Taigi tikslas
viškai, todėl stebėtis nereikia.
tas, kad kada katras tų siun
greso šalis. Kada bolševikai kalbas. Ir jisai jų kritikavo
Metama
t .
$7.00 kais ir su Lenkija. Kad lengyra, tik žinios stinga.
Taigi svarstant atatinkamų
tinių Kauno pašte gautas ir
pradėjo savo revoliucijų, tai kaip tik daugiausia už tai, kad
Pusei matą
»■ , i <.00
viaus
apdumus
žmonėms
ji
vartoja
despotizmo
priemo

“Bloga kada galva nežino,
Ministerijų etatus, opozicijai
kada jis išsiųstas pa tikrinti
Trims minėdama
- - - - i 2.00
Rusijoje darbininkų klcsa su
Dviem minėdama, ■ ,
, ,, 1.50 akis, jisai sako, kad tokia
kur link jų kojos neša.
teko įvezdinti Seimų į dides
tatai re tik p. Direktorius,
darė vos apie 10 nuošimtį gy nes prieš darbininkus.
Vienam minedui - t < , , .75
—“Paštininkas*’
nius debatus. Šie debatai ypač
politika esanti reikalinga at ventojų; o šiandie ji yra dar Visi taip pat gerai žino, kad bet ir joks reviz irius neįAtetuvon ir kitur uirienlaecei
buvo šilti (iki karščio nepri
(Atpiginta)
neskaitlingesnė (kadangi dau ‘Naujienos” kuoaštriausiai pei
gavimui Vilniaus.
98.00
Metama __
eita) svarstant etatus Finansų,
gelis fabrikų užsidarė ,ir darbi kė Vokietijos Noskę ir Rusi
Pusei metą
Trims mini
Tegu amerikiečiai nesi ninkai išsiskleidė po kaimus). jos kontr-rcvoliucionierius už
Prekybos ir Pramonės Ministe
Pinigus reikia siųsti palte Money
rijos. (Buvo pasisakyta bend
duoda apgauti šitokiais iš- Norėt įvykint socializmų šito jų žiaurius darbus. Kam tad
Orderiu, kartu su užsakyme.
mislais. Vilniuje kaip tik kiose apystovose yra nesąmo “Moterų Balso” redaktorė taip [Nuo nuolatinio musų bendradarbio projektus. Tasai gausu mėlis rai apie krašto ekonominę po
litiką ir Ministerijos praktikų.
Kaune]
darbo žmonės, o ne ponai nė. Tų sako ne kas kitas, kaip begėdiškai meluoja?
tiktai rodo, kaip įvairiai ir val
Tas pats atsikartojo besvars
įsismarkavusi, ji mėgina ir
KAUNAS, III. 19. džia ir Seimo šeimininkai riša
pritaria Lietuvai. Jeigu socializmo mokslas.
tant Vidaus Reik. M-jos eta
Taigi kaltint socializmų už tų pagąsdinti “Naujienų” redakVienas svarbiausių vidaus tų klausimų. Krikščionys se
Lietuvoje bus pataikaujama nepavykusį
tus — paliesta vidaus politika,
bolševikų mėgini torių ir sako:
politikos klausimų Lietuvoje niau visa burna kalbėjo, kad
dvarininkams, tai Vilniaus
betvarkė milicijoje ir t.t.
yra visai neteisinga.
“Tani žmogeliui taip ru yra žemės klausimas. Tuo daugiausiai žemės gali palikti
Mums tapo prisiųsta iš darbo žmonių simpatijos nu mų“Draugas
Pastaromis dienomis Seimo
” kritikuoja ne so
pi, kad kapitalistams plaukas tikslu einant į Seimų vadovau vienose rankose lyg 70 dešim
Philadelphijos rezoliucija, sikreips nuo jos, ir Lietuva cializmo mokslų, o socialistinęs nuo galvos nenukristų, kad jančios partijos varė demagodienotvarkėn pateko keli įsta
tinių, kas viršaus, tai ne ta
kurių priėmė kaip vienu bal tuomet neteks paskutinės utopijas (svajones). Pirma ne jis ir miegodamas sapnuoja gijų, žadėjo neaįsižadėjo žmo- vo; liaudininkai ožiavosi dėlei tymo projektai, liečiantieji dar
su viešas tos kolonijos lietu vilties atgauti savo sostinę. gu atsirado Markso teorija, so apie terorų ir bijosi jo, kaip nėins duoti žcunės. Pastarieji 50 deš. normos. Tuo tarpu bininkus, būtent: 1) ligonių
kasų įstatymo sumanymas, 2),
cialistai ištiesų taip manė, kad
ugnies. Mat, jis vargšas nu tikėjo šiais prižadais, gausiai valdžia viename savo jprojektų
vių susirinkimas, protestuo
dvarų darbininkų samdymai
visuomenės tvarkos permainy
jaučia, kad revoliucijai iški davė balsus ir laukė žemės, aiškiai sako, kad turintiems
damas prieš Lietuvės Stei
ir atstatymo įstatymas, 3) pre
mui reikia tiktai sugalvot gra
lus ir jam butų karšta. Dar Laukė tuojau
duodant, nes 400 deš. ir viršaus, paliekama
giamojo Seimo Komisijos
kybos, pramonės darbininkų
žų plonų ir gauti “progų” įvy
bininkai gal norėtų atsiteist kitaip to klausimo rišimo nieks 175 deš. neliečiamai.
nutarimų mokėt dvarinin
atstatymo įstatymo sumany
kinti jį praktikoje. Ir jie j!eš- ’ už jų suvedžiojimų ir jam neįsivaizdino.
Seimo
žemės
reformos
ko

mas, 4) darbininkų draudimo
kams už nusavinamųjų že
kodavo tos “progos”, kreipda
Praėjo dešimts mėnesių nuo misija pasiėmus tų valdžios
“KRITIKUOJA” SOCIALIZMĄ.
tarybos įstatymo sumanymas.
mę. Philadelphiečiai reika
miesi į karalius ir milionierius
gaut teroro geležines ran- dienos Seimo susirinkimo, bet projektų savaip jį pakeitė—apie
Šitie •įstatymai yra Seimo die
lauja, kad žemė iš dvarinin “Dra ilgas” prirodinėja, kad ir prašydami jų pagelbos. kos.”
žemės klausimas vis dlar stovi tuos pakeitimus ir teks kalbėti
notvarkėje; atsigavėjęs Seimas
kų butų atimta be atlygini komunizmas Rusijoje nepasise Amerikoje buvo įsteigta šimtai “M. B.” redaktorė be reikalo vietoje, keldamas didžiausio sekantį kartų. Bet pasirodė, eilėje įstatymų, liečiančių dar
“socialistiškųjų” kolonijų, kur
mo.
Ą kė įvesti, ir sako:
šmeižia darbininkus, pasakoda nepasitenkinimo Seimu ir duo kad Ministerių Kabinetas dar
bininkus, tars savo žodį.
buvo mėginama parodyt prak
damas
progos
tiems
patiems
svarsto
kokį
tai
projektų,
—
Mes sveikiname šitų phiBendrai imant, Seimo dar
“Socialistai visas laikas tikoje socializmo geruma. Bet ma kad jie esą tokie gaivalai, žmonėms visaip spėlioti.
tokiu
būdu
projektų
daugybė.
bai šiek tiek aiškėja. Išeita iš
ladelphiečių protestų. Ame šaukė, kad jie su sąvo moks visi tie eksperimentai nuėjo kruie svajoja apie revoliucijų,
Kokios
čionai
apystovos
Išėjo
gražus
konfūzas,
bei
že

kaipo patogių progų pavartot
smulkių įstatyinėlių, einama
rikos lietuviai yra sudėję lu praktikoje padarysią vi niekais.
stabdo
tų
darbų,
pakalbėsime
mės
reformos
įstatymo,
tikro
peilį ir revolverį prieš nepatin
daugybes pinigų Lietuvos sus laimingais. Ir dejavo Bolševikai yra tokie pat uto- kamus jiems žmones. Gaivalai, gal kitų kartų, kuomet klau įstatymo ar tai valdžios, ar prie sumanymų turinčių dides
nės reikšmes. Iš darbų bus
reikalams ir jie turi teisės jie, kad neturi tinkamos pro
kurie turi šitokių troškimų, yra simas bus visai pribrendęs ir komisijos, mes vis dar neturi
sprendžiama paskui kas per
gos
tų
atlikti.
Jie,
tiesa,
neprašė
karalių
ir
me.
Taigi
šiomis
dienomis,
rišamas
Seime.
Tuo
tarpu
tu

reikalauti, kad jų balsas bu
ne darbininkų klesos atstovai,
vieni tie, kurie sėdi Seime ir
kapitalistų pagelbos savo ban
riu
pasakyti,
kad
po
įvairių
krikščioniškai
praleidę
Velykas,
“Gavo jie tos progos Rusi
o chuliganai ir valkatos.
tų išklausytas tokiame svar
vadinasi krašto šeimininkais.
dymui. Vietoje to, jie pasi
atsigabėję
’
ir
atlikę
išpažintis,
vingių
politikos
Seimo
daugu

—Kunigas.
biame dalyke, kaip žemės joje, didelėje šalyje. Ketvirti grobė tų galių, kurių pirmiaus O delei “M. B.” redaktorės
ma žada šiomis dienomis pa žadama parodyti žemės refor
klausimas. Amerikiečiai dė metai jie ten kamuojasi. Su turėjo karaliai ir kapitalistai, smarkavimų mes galime pa tiekti Seimui žemės reformos mos projektas.
skaitė draugijinį žmonių gy
karto t lietuvių patarlę: “Jeigu
jo savo sunkiai uždirbtus pi venimų, baigia griauti visų į savo rankas ir mėgino pa kiaulė turėtų ragus, tai visų įstatymų. Vadinasi, Seimo daiir Mums, socialdemokratams*
nigus ne tam, kad Lietuvoje šalį. Daugelio klaidingų pa naudot ja tam, kad atsiekus svietų išbadytų ”
guma — krikščionys-demokra- žemės klausinių svarstant teks
to,
ko
neįstengė
atsiekt
socia

tai ir liaudininkai, galop prili išlaikyti aštrių grumtynių. Sa
butų glostoma lenkų ponija, žiūrų jau atsisakė. Bet kitų
listai utopininkai su labdarin
po liepto galų, Kitos išeities vo principus jau esame pasisa
per šimtmečius išnaudojusi dar laikosi. Nes tokiems so- gų ponų pagelba. Vienok ir NETVARKA LIETUVOS
tiems ponams ir nėra, nes gy- kę, — vargiai jais kų nors Sei
cijaliptų galvočiams, kaip
PAŠTE.
liaudį.
jiems nepasisekė eksperimen
venimas stumte stumia artin- me įtikinsi. Bet pasilieka dar
Kone visi Amerikos lietu Leninas, bjauri gėda pilnai tas. Ir jisai negalėjo pasisekt,
pripažinti, jog socijalizmas
“Paštininkų Balso” 1 (9) lis prie to galo. Turiu pažy- du klausimu, kuriais turėsime
viai yra darbo žmonės ir iš labai dailus teorijoje, prak kadangi Rusijoje truko tų su numeryje įdėta sekamas straips mėti, vienų, kad mes turime da išlaikyti sunkios kovos. Pir
darbo žmonių kilę. Jeigu! tikoje gi supuvęs daiktas.” dygti, be kurių socializmo įvy- nelis, kuris turi būt įdomus bar bent kelis žemės reformos mas dalykas— kad žemė butų
kinimas yra negalimas.
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Turbut prilips liepto galą

Amerikos lietuviai
protestuoja.

Apžvalga |

ST. PSIBIŠEVSKIO

ŠĖTONO VAIKAI
NAUJOJO SIONO VIEŠPATS.
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(Tąsa)

— Todėl, kad neapkenčiu.
— Jus ncapkenčiate? — jisai nusišypsojo.
— '1 aip, neapkenčiu. Ir mano neapykan
ta šventesnė už jūsų meilę, todėl kad meilę jus
jaučiate tik smegenimis. Mąno neapykanta
vyresnė ir gilesnė, todėl kad gyvavo pirmiau
už visokių meilę. Liucipieras senesnis už pa
saulį, nes pasaulis — meilės vaisius.
— Jus perdaug, Gordonai, užsikarščiavę,—
tarė palengva Gartmanas. — Aš negaliu sekli
paskui jūsų mintis, todėl kad mano smegenys
nėra taip išlavintos, kad galėtų suprasti jūsų pa
radoksus. O paskui, aš visiškai netikiu į tai,
kų jus kalbate. Tas viskas, tai tiktai jūsų pro
tavimo surrogatas, tik putos, kurias smegenynas taško aplinkui save. Apačioj to visko sle
piasi kas kitas.
— Jus manote?
— Jus slepiate, kavojate savo vidurį, blaš
kote paradoksais ir špikučiais tiktai dėlto, kad
neparodžius tikrojo savo sielos dugno. Jus la
bai neprieinamas. Jus aristokratas. Gal būt,
paskutinis...
Jis staiga pertraukė ir nutilo.
— Aš noriu dirbti kartu su jumis, — tarė
jisai po ilgam tylėjimui.
Gordono veidų tartum žaibas apšvietė, kur

sai vienok tuojau dingo ir veidas jo tapo vėl
abejutiškai šaltas.
— Tas labai protinga iš jūsų pusės, — at
sakė be jokio džiaugsmo.
— Vakar dar aš priešinausi. Jūsų pobū
džiai man nebuvo aiškus. i\š ir dabar juos
nevisiškai suprantu. Bet aš tikiu jums...
— Juk jus manęs nežinote.
‘— Ne. Nežinau. Nežinau jūsų minčių, bet
žinau jūsų sielų.
Abudu klaikiai nusišypsojo.
— Kuomet tai Londone jus kalbėjote apie
visus tuos išmestuosius gyvenimo vagos ir pri
verstus prie nerimasties, — apie tuos visus šė
tono vaikus, Mp jus praminėte. Toj idėjoj,
vis nepaliaujamai grįžtančioj per amžius, yra
kažin kas prie savęs traukiama. Visos tautos
ir visos opokos tikėjo į elementų pikto, o jus
juk esate tėvas pikto, ir tas gerai.
— Argi gerai?
— Taip, gerai.
— Jus tų lik šiandien supratote?
— Taip. Prieš patį jūsų atėjimų. Aš daug
galvojau apie jus. O dabar jau visiškai prisiruošęs... Bet jus drebate. Išgerkite arbatos, aš
įpilsiu konjako... Taip... Gana?
— Jus esate po policijos priežiūra? .
— Ne. Aš niekuomet nedalyvavau jokiose
riaušėse. Laukiau Vienatinio.
— Ir tuo Vienatiniu pasirodžiau aš?
— Taip, jus.
Ilgai sėdėjo nutilę.
Kuomet Gartmanas pakele akis, pamatė,
kad Gordonas miega.
Jisai tyliai atsistojo, atnešė nuo lovos kaldrų
ir rūpestingai jį apklojo.

Ant veido miegančio tartum sustingo išvaiz
da didžiausio .liūdnumo. Rodėsi, kad jis vos
kvėpuoja.
Gartmanas užsigrįžo, bet vėl nenoromis grįoža kimis prie to pilno atkaklumo veido. Taip
jisai prasėdėjo veik ištisų valandų.
Staiga Gordonas atmerkė akis. Visiškai
ramiai. Tartum tik-kų butų jas užmerkęs.
— Man laikas jau eiti. — Atidėjęs į šalį
kaldrų atsistojo. — Ačiū. Jus dėl manęs vie
natinis žmogus. Rytoj vėl ateisiu ir męs galė
sime apsvarstyti smulkmenas.
— Gal dar išgersile arbatos?
Gordonas dirstelėjo į laikrodį.
— Jau ketvirta valanda, bet aš noriai pasi
liksiu ir pasikalbėsime.
Ir jisai vėl atsisėdo.
— Jus mylite filosofijų?
— Aš myliu galvoti.
Gartmanas^vnikščiojo po kambarį, laike nuo
laiko žiurėjo į Gordona ir, jieškojo žodžių.
— Kų jus ypatingai branginate pas Nittcšę?
filosofijų? — staiga jis užklausė.
— Filosofijų? Visiškai ne. Bet Nitcšės
dailę aš statau labai aukštai.
— O jo filosofijų statote niekais? — už
klausė Gartmanas nustebęs, ir atsisėdo.
— Taip. Jo filosofija nei kiek manęs ne
užima. Nes kų-gi naujo, palyginant su paprastu
buržuaziniu filosofu, jisai padare? Juk Nitcšefilosofos — grynai buržuazinis protas. Bet ir
kas aplamai yra visa dabartinė iflosofija? Men
ka buržuazinė etika, vienatinė etika, kokių ap
lamai pripažįsta buržuazija, etika, garsinanti
šventumų ir neliečiamumų nuosavybės. Kokiu
budu, anot jūsų, daėjo prie to, kad gyvenimas
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nieko nevertas? Juk visi įrodymai, kuriuos fi
losofai priveda patvirtinimui tos pažiūros, nu
eina galų gale prie ekonominių priežasčių. Utopininkas, priėjęs prie to, stengiasi sutverti nau
jas gyvenimo sąlygas; bet buržuazinis filosofas
negali padaryti tokio išvedimo, nes savastis yra
nepaliečiama. Kur gi išvedimas? Jūsų gar
susis bendravardis jieško atsiliuosavimo savi
žudybės keliu. O Nitcčė? Juk ir jisai pradėjo8
nuo pessimistinės pažvalgos j gyvenimų, juk
ir jisai aiškiai vaizdavos, kad gyvastis nieko ne
ADVOKATAS
verta; bet jisai nenorėjo kreiptis įprie banalinio
išsiliuosavimo per mirtį, ir todėl šaukia žmo
nėms: bukite viršžmogiais! Bet kodėl mes tu
Namu Ofitaa
Mioato Ofisai
rime tapti viršžmogiais? Dėlto, kad pakilti
virš menkniekių, sutvertų savasties. He, he,
3323 S. Halsfod SI. 127 M. Dearborn St.
hel Nėra nė gero, nū blogo, — bet Nitcše to
Tol. Boulevard 1310
Tel. Central 4411
lydžio kalba apie anarchistus, kaipo apie šu
nis, apiaksiančius visas Europos prekyvietes...
DR. Ai MONTVID "
He, he... Bukite viršžmogiais — tai reiškia,
CHICAGO
bukite išmintingi ir prakilnus, dirbkite su pa
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
galba supratimų, ncsirujnnkite buržauziniu vi
25 East Waahington St.
suomenės surėdimu, bet griaukite jo prisaky
Marshall Field Annex
mus, — žinoma, tik ant popicros, — ir niekin
18th fl. Ruimas 1827
Valandos:
nuo 10 iki 12 ryto.
kite jį... He, be, he... Dar niekuome buržua
Telephone Central 3362
zinė nerimastis, drebėjimas dėl nuosavybės tei
sių neliečiamybės, nesislėpė taip gerai. Po tei
2121 North Western Avė.
sybės, juk tai ne kas kita, kaip krikščioniškas
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
X-Spįnduliai. Phone Armitage 2010
mokslas: nesirūpinkite turtais, nes jis surūdys...
Rezidencijos tel. Albany 8710
Ha, ha... Vieni smelkiasi Indijon ir gėrisi bra k----- ----------------- Z--------------------- J
ndinu mokslu... Kili nori. apsivalyti ir tapti
Telephone Drover 5052
prakilniais įrankiais tyros žmonijos, kiti net
Dr. A. Juozaitis
tampa viršžmogiais!..
<
DENTISTAS
Gordonas baisiai įniršo^/
Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vaka

Kazimieras Gugis

(Bus daugiau)

re. Nedaliomis pagal sutarimo.
3261 So. Halsted St., Chicago, I1L

Trys mergaitės dingo.

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::
Gatvekarių fėrų nupiginimas.
Advokatai, kurie spiriasi,
kad padarius 5c. Chicagos gat
vekarių fėrus panedėlyj gavo
daugiau drųsos savo kovoje,
kuomet ištyrė teiksiu S. V. viršininko teismo nuosprendžio
linkui Iowa elektrinių šviesų
kainos nustatymo.

Panedėlio vakare tapo pra
nešta, kad trys mergaitės augštosios mokyklos dingo.
Bū
tent, Ilelen Jeiubins, 16 metų,
Gladys Casey ir Mario Brady.

Tėvų rado negyvų.
Edwardų J. Welkey, 530
Clarence avė., šešiolikos metų
jo sūnūs rado negyva darži
nėje. Jis nušautas per galvų
ir revolveris rastas prie jo ša
lies. Manoma, kad jis papildęs
saužlidystę.

Chicagietis areštuotas.
Thomas F. Samon,
kuris
Chicagoje susihankrutijo ir iš
Nuomų komitetas.
važiavo sau žinomom vieton,
Specialia komitetas, žinomas praeitų i>anedėlj tapo areštuo
kaipo komitetas ant brangaus tas New Yorke.
pragyvenimo ir brangių nuo
mų, scredoje tapo sudalytas.
Gazas nudegino vaikus.
Nuo sekančio panedėlio jis im Du vaikai tapo sunkiai nu
sis savo darbo ir žiūrėsiąs, kad deginti gazo ekspliozijos 2010
apsaugojus nuomininkus nuo N. Western avė. namie, ienai
išnaudojimo. Ir dabar tuojau bėgo gazas, gi vaikai degantį
bus išdirbti pienai, kaip tasai degtukų prikišo ir taip ištiko
darbas galima sėkmingai nu maža ekspliožija.
veikti.
Policistas nušautas.
Atsibodo gyventi.
Policistas Edward McNaniaMrs.’ Julia Hoffman, 4823
Beldeh avė. jau nuo senai sa ra tapo nušautas iš panedėlio
kius, kad ji nenorinti gyventi į utaminkų naktį kito policisilgiau kaip 76 metus. Praeitų to, E. Hefferman, kuris pabė
seredų gi jos duktė nunešus go. Policistai smuklėje susigin
dovanų kaipo paminėjimo mo čijo ir paskesnis pavartojo re
tinos gimimo dienos, rado ja volveri.
gu^u nusinuodinusių.
Komitetas rūpinsis rinka.
Vaisių ir daržovių rinka šių
Sužeisti automobiliais.
Automobiliams susidūrus ta vasarų rūpinsis miesto komite
Ūkininkams bus leista
po sužeisti trys žmonės: D. tas.
Parenti, James Purenti ir Miss parduoti savo daiktus naudo
tojams be visokių tarpininkų
Esther Parenti.

Apielinkcj pigiųjų nuomų.

Turner Bros. Clothing Co.
Didžiausia Krautuvė Gatavu Vyrišky Rūbą
Šioj Lietuviu Kolonijoj.
12th and Halsted St.
Telephone Canal ^270.

Šimtai Pavasariniu Siutų
■'

ir

2,000 siutų, 25 skirtingos
mados. Žinomų išdirbėjų:
Kuppenhiemer, Hart Schaf^ner Marx, S^radford, taip
jau musų nuosavo darbo.
Siutai su ekstra

pora keli

nių, čystų vilnų, po

$27.50
ir augščiau.

Pavasariniai overkočiai ii
geriausio materijolo ir ne
permirkstantis — gvaran
tuoti po
\

$31.50
Specialia kaina, augštos ruP sies siutai su ekstra pora ke
linių, ant vienos ir ant abieI jų pusių segiojimui buvo po
į $85.00, dabar po

$52.50
Tūkstančiai pirkėjų pasidarė musų draugais — jie persitikrino, kad
įneš parduodame siutus ir burnosus tiktai augščiausios rūšies, o kai
nos musų labai prieinamos.
Mes ypatingai stovime už tai, kad kiekvienas musų pirkėjas gautu
savo pinigų verčios ir pasiliktų pilnai pasitenkinęs.

Ateikite ir jus laiko turėdami, kad persitikrint mu
sų sakoma tiesa. Jeigu kame nepasitenkinsite, pi
nigus maloniai sugrąžina#*,

Neužmirština Dovana.
Pirkėjai važiuojantis Europon kiekvienas gauna pas mus su kožnu
siutu ar burnosu siutkeiaą dovanai
ši naudinga dovana pasiliks jums atminčių per daugybę metų

Atdara subatom iki 10 vai. vakaro,
Nedėldieniais iki pietų.

tuo išvengti agentų pasipi

Dr. A. R. Blumenthal

nigavimų.
Maurice Kavanagh, Aštuo
niolikto wardo aldermanas, seredoje tapo nuskirtas to komi
teto pirmininku.
Programas
tuojau bus pradėtas rengti.

Lietuviu Rateliuose
MUSŲ MIKO KONCERTAS.
Ir stiprusai piano °bam.”

AKIŲ SPECIALISTAS
Akto Egzamianoln Dykai

ertySto,

JO’E SH1MKU8
Gencralis, Lietuvis
pardavėjas No. 4

Gyvenimas yra
tuščias, kada pra •
nyksta regėjimas.
aOfc
Mes vartojam
PaKerintą
Ophtbalmometer. YERtinga doma atrelplame
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki
va k.
Nedaliomis, nuo 9 iki 12 dieną.
4049 S. Ashland Avė, kam p. 47 St
Telephono Yards 4317
Boulevard 6437
’

PATS MOKĖSIT MAŽIAU Už GĘRUS RAKANDUS
Lengvi išmokėjimai, jei norit

Geri žmonės sako: kų Dievas
myli, tam kryželį duoda.
Taip buvo scredoj, kada chicagiečiams teko vykti į “bo
hymų” svetainę Miko Petraus
ko koncertan.

Netikėtai susidarė proga pa
matyti-išgirsti musų Mikų, ku
ris, rodos, pirmasai mus pra
dėjo mokyti, kų reiškia tas ste
buklingas “domnifasolasido.’*
Ir kų tamstos manote? Ka
da chicagiečiams teko vykti
savo Mikų išgirsti — juos užklup tas neprietelis lietus!
Graikščios ĮMinytės, jauni ir
seni kavalieriai važiuoja koncertan ir bažijasi:
—Ak tu, Dieve! Ak tu,
ve! Šulijom, sumirkom,
žiurkės...
Bet nėra žiūrėta. Miko kon
certan važiuoja visi. Važiuoju
ir aš, nes Ji liepia... Girdi, “ne
ištesi.”
Svietelio, gražaus-margo svie
telio pilnu lėlė “‘bohymų” sve
tainė. Nugi, i komunistiško
ir socialistiško ir socialpatrio
tiško,
patriotiško, ir kata Ii
kiško
klerikališko, ir kimi
kas čia visa suro
kuos!
nori pamatyt i-išgirsti
musų Mikų, ir visi suvažiavo,
turbūt nusmanydami, kad “neišloš.”
Susėdome ir laukiame “kas
čia bus.”
Pirmasai, suprantama, pasi
rodo musų Mikas, pianų kara
liaus Pociaus lydimas. Ploja
mo kiek galime. Ir kasgi musų
Mikui neplotų? Musų plojimų
sustabdė tik stiprus granpiano
“bam!”
Mikas, vadinas, turi pralieti.
Bet Mikas klausos ir žiuri
savo palydovų, o tas — į Mi
kų. Dar vienas stiprus “bam!”
Pamanėm, kad Pocius “fulina” ir mus ir musų Mikų.
Bet ne — tas grunpianas dau

DR. M. HERZMAN

Simmon’o dubeltavos lovos.
Plieno reniai; puikaus walnut bai
gimo, tolydžiais stulpeliais ir sto
rais virbalais; apatinė dalis leng
vai slankioja, kuomi pasidaro pil
nos mieros lova; storas, balto j va
tos matrasas; apvilktas gražiu crctonnc su giliais įlenkimais šonai.
Didžiausios vertės, kada norsH/uvo siutinama, .

$26.75

Iš RUSIJOS
Gerai Hetuviam,s žinomas per 22
motu kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akušeris.
t Gydo aštrias ir chroniškas ligas,
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausias metodas X-Ray Ir kitokius
elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fiak St.
V.ALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.
( Dienomis: Canal
Tdephonai: J
3110 arba 357
I Naktimis: Dj*exel
’ 950 - Drover 4136
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted St.
V A L.: 9—10 ryto ir 8-—9 vai. vak.

StalaH uuarter sa.ved aržuolo; 48
colių, moldinguotais kraštais vir
šus; išlcidžiani'as iki 6 pėdų, kuo
met atidarai, turtingai tekintos
kojos ir skėstu vai; rudo Jacobean
baigimo. Specialiai apkainouota šia
r,„i5pnr<luvi,ne

$45,QQ

Parankus lendriniai fruntinSs setai
Antiųue rudo injaliogany rėmai; di
deli šmotai;; puikiausi Queen Anne
išdlrbimo; springsai kraštuose ir
ant plėškių uždėta; turtingo vclou-iro upholstary; palaidos paduškaitės; dvi sunburs paduškaitęs irC
Labai specialiai 3
sumber rolis
šmotų siutas
tiktai

$145.00

Valdytojai (refrigerators)
kieto
Wiiliam ir Mary Librury Stalas.
30
svarų
medžio
42 colių viršus; gilus stalčius; sto
tolo telpa moksros ištekintos kojos ir plačia apa
i“i’
Kapok (šilko pūkų) mat- liško išuirbimo;
čia lentynėle: rudo mahogany bai Japara —
sutaunins maistą.
rasai. Tikrai „gerinusi iniegojiihui;
- r
gimo. Specialiai
’
>: iškimšta ir ap- Specialiai dabar
30 svrų sunkumo:
vilk ' įraiiaUBiai.
Spedlalo kainu
L. Klein, trečias floras.

$24.75

Kėdės rankomis
pintos lendrėmis
užpakalis
plati
slip sėdynė tik
ros
ispaniškos
odos; viena

$ f g.50 $10.85

Mes turimo parduoti už neužmik ė jimą rendos palaikymui dvi
dešimts augštos rųšies Victorolų (kalbančių mašinų) už kurių
reikėtų mokėti net iki $200, parsiduoda už $35 ir duosim# veltui
24 rekordų pasirinkime ir 200 adatų. Dauguma mašinų naujos ir
užtikrintos ant dešimtis metų. Reikia jas pamatyt, kad apkainavus. Nepraleisk šios progos kaipo, tikrą atsitikimą, kuris visame
gyvenime negali kitą syk atsitikti. Pamąstyk pats, tik už $35 augštos rųšies gvarantuotą kalbamąją mašiną. Taipgi, mes turime
parduoti dešimtį augštos rųšies tikros odos seklyčiai setų, lovų ir
karpetų. Šie setai yra visai nauji ir vėliausio išdirbinio. Mes par
duosime už pirmą pasiūlymą, nes norime padaryt daugiau vietos.
Tai apsimokės ateiti, nežiūrint kur gyveni. Mes pristatėm veltui
į visas miesto dalis ir apielinkes, taipgi pasiunčiame C. O. D. ir
daleidžiame peržiūrėti arba užsimokėti nulaikęs siuntinį.
Liberty Bondsai priimami.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakari). Savaitdicniais iki 4 vai. po pietų.

BRIDGEPORT

Importuotoja*

riaušių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti . Dykai lekcijos pirkėjams.
Rašykt angliškai dėl informacijų.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyrišką Ir
Vaiky Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai
vakaro.
?’
___nuo 10 vaL
__
Nedaliomis
valandos ryto iki- F
po piet.
piet.
_ vai.
J. po
Telefonas Drexel 2880

; DR. G. M. GLASER j
B

9
1
■
g
w

■

Praktikuoja 30 metai
Ofisas:
3149 S. Morgarf St., kertė 32 St.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:
Moteriškų ir Vyriškų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 6—8 I
vakare. Nedėlionvis nuo 9—2 1
po piet.
I
Telephone Yards 687

I

Canal 257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS

ŠTAI, DAR GERIAU!
ir

Praktikuoja 15 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois.

$8.75

Iškirpk šį apgarsinimą, atnešk mums už ka gausi $3.00 vertes mipiginimą
PALIKTI STORAGIUJ
Atsišaukite kuogreičiausiai. Didelis išparda__ .
77 ‘į]
vimas fonografų, lovų, parior rakandų, divonų ir
HHll
pečių, — kaip nauji.
WESTERN FURNITURE STORAGE CO.
2810 W. Harrison St.,
Chicago, III.

Dirbėjas

DR. CHARLES SEGAL

. Praėjusią savaitę mes skelbė

giau ir negali duot, kaip stiprų
me. tik šio laikraščio skaityto
Vakaras moksleivių lietuvaičiu
“bam.”
jams dovana — 50 centų kiek
naudai.
Šalia
vienam, kurs tik pas mus pirko
vyriškus ar moteriškus čeveryĮdomus žada būti vakaras
— Tikras skrepas...
kus. Geras skaičius pasinaudorytoj lietuviams — bent bridSkrcpas-ncskrepas, bet Miku:: geportiečiams — jau žinomoj
jo; taje proga, kas parodė, jog
dainuoti reikia, ir jis dainuoja. Baymond Čapelėj, 816 W. 31
sekate musų skelbimus ir pripa
Tik po tam tasai “skrepas” gatve. Įdomus tuo, kad be kon
žįstate musų krautuvę už pui
nutempta už “slečiaus,” ir ten certines dalies, taigi dainų ir
kausią ant Bridgeporto, ir musų
jį “pafiksino.”
parduodamus čeverykus už ge
muzikos, bus dar ypatingas
Paskui jis davė šiek tiek žaislas —- vadinamas be žo
riausius. Už tą Tamstoms ačiū.
Ruatta & Serenelli
daugiau nei tų “bam.”
Mes visuomet stengsimės, kad
džių, ir lėlių šokis. Tas įdomy
817
Blue
Island
Are.
Dainuoja Sabonis, sena-sena bes parodys lietuviams šokėja
išpildyt ką sakome.
chicagiečių mėgiama daininin p-lė Narmontaitė. Pp-lės Ona
Ateinančią savaitę mes paleikė Mariutė Janušauskienė, Kar Budauskaitė ir Salome Staniu- apielinkėje. Kaip kad paska-1 sime skelbmus visiems musų
las Sarpalius, “sopranų lakštu liutė bus vakaro dainininkės, tinti kilų kolonijų japnimų už- Kaimynams ant Bridgeporto ku
tė” Pocienė, pats Mikas, Nora p. B. Kalkins smuikininkas ir si imt i atletika? Kliubas
riuose bus kuponai verti 50 cenGugienė, “musų Mariutė” Bu k. Visas to vakaro pelnas'eina tikslu sumanė parengti atletų tų perkant pas mus čeverykus,
kauskai te, Valerija Bručicnč. naudai lietuvaičių moksleivių, lenktynes, kuriose visi musų vyriškus arba moteriškus. Kuo
o priedais — Pocius granpia- tatai visuomenė, atsilankyda atletai, ypač jaunieji, galėtų met mokėsite prie kasos, paduo
nas ir Sabonienės smuikas.
ma į jį, netik turės sau malo pasirodyti savo spėka ir išsila kite tą kuponą iš skelbimo, o
— Je, bra, koncertas! —. sa nios pramogos, bet ir paroms vinimu. Tuo tikslu tapo pa gausite 50 centų pigiau. Kodėl
ko mano pudeliai ir ploja, plo mokslo besisiekiančias savo kviesti dalyvauti tose lenktynė mes tai darome? Paklauskite
se visi kili atletų kliubai, o pas mus.
ja, ploja,
jaunas sesutes. —
geriausiai atsižymėjusiems yra TETEK BROS. SHOE STORE
Ploju
Ploju musų Mi
skiriamos keturios dovanos—
kui ploj
toniųi, Norai ii
3415 So. Halsted St.
ijtsižymėjimo
ženklai.
Lenkty

kiliems. Man ypač tiko tas Sa
nės bus kilnojimu sunkumų ir
bonius “Kalvis.”
Atletų lenktynės
jose galės dalyvauti lengves
—O, tai ballada! — gardLietuviai turi daug drutuolių. nio svorio (jaunieji) atletai.
žiuojasi pridelis X., ir ploja.
Tokia jau gera buvo “musų Tik daugelis tų drutuolių ne Juos padalinta į dvi rųšis: į
Mariutės” Nuožmioji mergelė, žino savo spėkos ir jiems ypač sverenčius nuo 150 iki 170
Pocienės — Pasakyk Lietuva stoka .tinkamo išsilavinimo svarų. Labiausiai atsižymėju
ANTANAS BERTAŠKA
mylimoji, ir visa kita.
taip tų savo spėkų valdyti. siems dviems kiekvienoje tų
Persiskyrė su šiuoin pasauliu
balandžio
20 d., 11:30 vai. va
Bet aš ir kiti mano priete- Tokios yra nuomones žinomas grupių bus duoti prizai, po
kare; Kauno rčd., Raseinių ap.,
liai, vis dėlto, norime protes Chicagos lietuviams druluolis auksinį ir sidabrinį atsižymejiAiriogalos parapijos, Pąulinuvos
palivarko. Turėjo 29 metus am
tuoti: kodd Norų mus provo .Tanas Norkus. Kad paskati mo ženklų.
žiaus. Amerikoje išgyveno 10
kavo tuo “prirodiuo seni žmo nis lietuvius lavinti savo spė
dalyvausiu
ir
metų,
seninus gyveno WuukeLenktynėse
gan,
III.,
paskutinius 3 metus
nes man jaunai”...?
tų jis turi įkūręs Boselende svetimtaučių atletai
jų bus
Chlcagoj.
Samsono Atletini Kimbu, prie nemažai kadangi yra pakviesti
Kviečiame gimines, draugus
ir
pažįstamus dalyvauti laido
- kad norite, įžeidimas musų tūrio priklauso nemažas bū r keli jų kliuba
prisiųsti į
tuvėse.
Laidotuvės |vyks susenatvei.
relis lietuvių jaunimo. Norkus lenki jhies geriausius savo albatoj 8 vai. ryto iš namų, po
num. 7735 So. Blackstone Avė.,
avina savo narius ne rislynių elus Bel Norkus sako, kad
Ji turi pasi pro vyti.
S. Grand Crossing, 111. į švento
šiaip vięa buvo all right. Ir ar kniųšlynių, įi kaip ■ paprastai Kirs /elimlaučiai yra gerinus
Juozapo bažnyčią So. Chicago],
iš bažnyčios į šv. Kazimiero ka
aš ir kiti mano prietikiai šitų daroma tokiuose klitibuose, bet išsilavinę, lietuviai v ištiek juos
pines.
r <t .
musų koncertų ilgai-iigi
ne- gimnastikos ir kilnojimo sun iralenks i r visi prizai atiteks
Pasilieka nuliudime nvoteris
užmiršime, suprantama, pasi- iurnu, nes tik tokia gminas ti- iduviams i ei lietuviai atletai
J. Bartaškienč ir: sūnus 1 met.
Kiizimieras ir pusbrolis su pu<a galima išvystyti visas kūno jabandys kiek kiečiau įtempti
liekant sau -teisės neužmiršti
sesere Kaz. Jueiulis ir Zofija
jiegas.
stiprųjį granpiano “bam.”
Andrijauskiene.
Kliubas veikia lik vienoje
—Tipu-Tapu.

a.

ižJiLdž

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 po
piet. 6 iki 9 vakare.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1821 S. Halsted St.,
Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Canal 4914 Ofiso v. 1-4 7-9 v,
Tel. Oak Park 8423
Res. 615 So. Hum >herey Avė.,
DR. ABIGAIL
1______
RAXLER
I'hysician and Surgeon
Specialiste moterų ir vaikų ligų.
1669 Blue Island Avė.,
Kampas 18-tos
CHICAGO.
Tel. Austin 737

DR. MARYA
D0WIATT—SASS.
Kųtik sugrįžo iŠ Califomijos ir
vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos: 8—12 kasdieną ir'6—9
vakare išskiriant nedčldienius.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš
ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicųgą, UI.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, I1L
kampas 18th St.
Valandos: 9—12 ryto ir 1—9 vak.
Phone Canal 257
Telefonas l’ullnr?an 856

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvys Dentisloa
10801 So. Michigan A v., Roseland.
Valandos: 9 ryto iki 12 dieną
Nuo 1 po pietų iki 9 vakare.
Ofiso Tel. McKinlcy 76

DR. L H. GINDICH
DENTISTAS
Mes savo darbą gvarantuojame
Kalbame visas Europiškas kalbas,
3804 So. Kedzie Avė., Chicago, Iii,
Arti 88th Street. .■

DR. JOHN N. THORPE
Gydytojas ir Chirurgas
1637 W. 51 st. kanip. Marshfield av
Valandos: iki 9 ryto, nuo 3 iki
4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Tel. Prospect 1157

tai

Pčtnyčia, Balandžio 22,1921
Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė— lioj 24 d. balandžio Mark White
S<|uare svet., tuoj po dainų repeticisavo spėkas ir parodyti fca* 1 jos.
Kaip žinot, esam nutarę Lietu
PARDAVIMUI už bargena eleetrie
VYRŲ
Ir veikiausia jis sako vos Dukterų Draugijos koncerte (ku
lianas (self player) taip kaip nauris tą patį vakarą įvyks) dainuoti.
REIKIA automobilių malevotojų | J«a> tinkąs į salhiną arba Ice Cream
tiesą. Lenktynės atviros yra Taigi
visi malonėkit atsilankyti. Gei bei spalvinių vamišiuotojų. Gera ai-1
Pą™u*u°da pifęiai.
visiems ir jose galės daly va ti stina, kad ir tėvai sykiu su savo vai
ga,
pirmos
’
klesos
vyrams
—
pašto-1
AtsIfla
JL„}e h
.
I
3925 So. Kedzie Avė.
ti visi, kas norės, pažymėto kais atvyktų. — Rašt. Pr. šniukaitė. vus darbas
HARRIS & ROTH CORP
svarumo žmonės.
PARDAVIMUI SALIUNAS.
2909 Indiana Avė.,
Gvardija D. L. K. Vytauto No. 1.
PARDUOSIU pigiai ir greitai.
šios atletų lenktynės bus šią laikys savo mėnesinį susirinkimą ne
3 fl.
Priežastis pardavimo: Palikau našlė,
suimtą, bal. 23 d., Strumilo dėlioj, bal. 24, 2 vai. po pietų šv.
negaliu
viena laikyti.
REIKALINGA patyręs barberis.
Kryžiaus par. svetainėj, 46ta ir Wood
Atsišaukite greit.
svetainėj, 158 E. 707 St., Bose-1 gatv.■ Visi nariai susirinkite laiku, Darbas ant visados. Turėtų pradėt
P. G.,
Gera mokes
yra svarbių reikalų svarstyti. Be to,. dirbti nuo panedėlio.
landė.
4107
So.
Ashland Avė.
tis.
Gvardijos pirmininkas p. Juozas Le- 1
Po lenktynių ir pats P. Nor tukas
A. STASULAITIS,
išvažiuoja Lietuvon vakacijoms, j
1405 So. 49 Avė.,
kus rodys savo “štukas” o jis reikia išrinkti laikinas jo vietininkas.
Cicero, III.
—Rašt. W. šarka, 4512 S. Talman Av.
į

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

daug “štukų’’ gali padaryti su
sunkumais ir nemažai akmenų
savo rankose sutrupinti.
Jeigu gi bus matyt, kad lie
tuviai įdomauja atletika ir no
ri joje lavintis, tai p. Norkus
vėliau . ketina surengti tokias
pat lenktynes ir didesnio svaru
mo žmonėms -r tikricmsioms
musų drutuoliams, kad ir jie
galėtų pasirodyti, kuris jų yra
drūčiausias.
Ųii geras darbas. Lietuviai
nors prigimimu yra tvirti žmo
nės, bet užmiršta, kad nelavi
namoji spėka pamaži išnyks
ta. Reikia juos pažadinti prie
atletikos. Ir jeigu p. Norkui
pasiseks tokiomis lenktynėmis
patraukti juos prie to, jis bus
atlikęs savo {kirbą.
—Ne atletas.
I

I

..rwi

—I

Pranešimai
Bridgeport. — Apveizdos Dievo
Draugija laikys savo mėnesinį susi
rinkimą nedėlioj, baL 24 d., šv. Jur
gio parapijos svetainėje, Auburn Avc.
ir 32 PI., kaip 1 vai. po pietų. Teik
sitės susirinkti visi nariai ir savo
draugų

valdybą.

atsivesti

prisirašyti. — Už

— A. Bugailiškis.

Town of Lake. — L. S. S. 234 kp.

mėnesinis susirinkimas bus laikomas,

nedėlioj, bal. 24, 10:80 v. ryto. Uni-

Dešimts tūkstančių.

REIKIA barberio vakarais ir subatomis, arba tik subatonvis. Turi būt
Jardų šviesių, skaisčių kaurų, pirk
patyręs. Iš mokyklos neatsišaukit. tų iš Puilman Company, su , pasaulio
Kreikitės Naujienų ofisan, po No. tvirtumu ir dėvėįin^u, bus pardavoia252.
mi mieroms ir daugumais patenki
JIEŠKAU brolio Juozapo Samulio,
nanti
pirkėją už tokias kainas, kokių
Starkonių kaimo. Pašvintinio par.
niekad
nebuvo savo žemume — ateik
Apie 30 metų Amerikoj. Apie 8 me
tai atgal, gyvno Elizabeth, N. J.
L. COHEN,
Esu nesenai atvažiavusi iš Lietuvos,
tad norėčia susižinoti.
4614 So. Ashland Avė.
ELENA MALIŠAUSKIENE
REIKIA siuvėjų prie siuvamų PARDAVIMUI pirmos klesos bar10806 S. Prairie Avė., Roseland, 111.
mašinų, stuboje dėvimų dresių bernė, 4 balti krėslai ir kiti visi rei
--------- S .g,»UI,lM. .11.... MM.
įtaisymai. Priežastis parda
darbui. Nuolatinis darbas, gera kalingi
vimo — einu į kitą biznį. Mane ga
alga ir darbo sąlygos.
lima matyt vakarais nuo 8 iki 10.
K. ZAKARAS,
A. MELTZER,
Brighton Park. — L. S. S. VIII Ra2707 W. 47 St.
t'onas Šiandie, balandžio 22, Liuosy1056 N. Wood St.,
•ės svetainėj 3925 So. Kedzie Avė.
PARDAVIMUI saliunas, lietuvių ir
rengia dideles prakalbas,.
Kalbės
kitų tautų apgyventoj apielinkėj .biz
stud. T. J. Kučinskas. Pn
Pradžia kaip
nis per daugel metų. Priežastis par
7:30 v. v. Visi vietos lietuviai pradavimo; savininkas išvažiuoja Lietu
šomi atsilankyti. — Agit. Komitetas.
von.
GEO. NORBUTAS,
3601
So. Union Avė.
18 .gatvė. — Ryto, balandžio 23 d
REIKIA patyrusių pardavėjų į dry
Malinausko
svetainėje,
kampas goods kratuuvę. Gera mokestis, pa
PARDAVIMUI saliunas labai geroj
19 ir Halsted gatvių, L. S. S. VIII stovus darbas.
vietoj,
lietuvių ir lenkų apgyventa.
Rajonas rengia svarbias prakalbas.
Atsišaukit.
Randasi
pigus 4 ruimai iš užpaka
Kalbės stud. T. J. Kučinskas. Visi
BACH,
lio.
• | '
vietos lietuviai prašomi atsilankyti.
3645 So. Halsted St.
3404
So.
Morgan
St.
— Agit. Komitetas.
Phone Yards 1322.
Chicago, III.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI

APSIVEDIMAI.

REIKIA 8 solicitorių su ban ' PARDAVIMUI geras saliunas
kų patyrimu. Patraukianti vie lietuvių apgyventoj vietoj. At
ta, gera alga. Atsišaukte Nau sišaukite
8200 So. Halsted St.
jienų ofisan pažymėdami num.
256.
PARDAVIMUI grosernė ir
bučernė lietuvių kolionijoj, biz
A. KLEVAS,
REIKALINGAS
patyręs
bučeris.
Cunrad Drug Store,
nis senas.
Pastovus darbas, gera mokestis.
3795 Archer Avė.,
Chicago, III.
Atsišaukite
1781 S. Union Avė.
J. VAIDŽIUNAS,
JIEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų, nuo 25 iki 35 me
tų senumo, geistina, kad butų su tur
tu ir mokanti angliškai. Esu 32 me
tų senumo, baigės augštą mokslą,
moku gražų darbą. Turto daug ne
turiu. Svaigalų ir tabako nevartoju.
Sutinkančios, teiksis atsiliepti.

JIEŠKAU apsivedimui merginos
tinkamos prie biznio, nuo 18 iki 25

versity of Chicago Sottlemento Kliub- metų amžiaus, mylinčios gražų ir pa
ruime.
Visi draugai ir draugės būti siturintį gyvenimą, malonėsite atsi
nai susirinkite,

nes turime svarbių

liepti; taipgi, geistina butų kad su

4350 S. Califomia Avė.,
Chicago, III.

AUTOMOBILIAI

— Sekr. I). Motuz. pirmu laišku ir paveikslą prisiųstumete * Platesnių informacijų, rašykite
Naujienų ofisan, pažymėdamos num.
NEGIRDĖTAI
Liet. Taut. Liuosybės draugystės 253.
mėnesinis susirinkim-as įvyks nedėlioj
ŽEMOMS KAINOMS
balandžio 24, l-ma vai. po pietų A.
AUTOMOBILIAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos aiValenčiaus svet. 1732 So. Union Av.
ba
našlės,
nuo
18
iki
27
metų
am-.
Malonėkit visi nariai atsilankyti, nes
yra daug svarbių reikalų aptarimui; žiaus. Esu 27 metų. Merginos my- Maxwell 1919 roadster .... $500
taipgi atsiveskite naujų narių drau linčios gražų šeimyniškų gyvenimų, Buick touring _________ $275
meldžiu atsišaukti ir su pirmu laišku i
...
.
.
gystei.
— Valdyba.
prisiųsti savo paveikslą, ant parei- Studebaker touring ........... $350
kalayimo grąžinsiu ir apie save su- Overland toutillg ............. $325
Moksleivių teiksiu laišku platesnes žinias.
Vakaras Lietuvaičių
,,
A
A.
Naudai. — 8 ubą toj e 28 balamižio,
S. V. GAUDlš,
Chandler touring —...... $1,100
7:30 vakaro Raymondo Chapelėie. 2346 W. 21 Pi.,
Chicago, iii. cieveland touring.......... . $1,100
816 W. 31ma gatvė, arti Halsted St
Programą išpildys p-lės, Rudauskaitė
~
Taipgi
kiti automobiliai
už
JIEŠKAU apsivedimui merginos,
„
”. . „
, .
,
Staniuliutė, Narmontaitės, ir pp. B.
Kalkius, T. Petrucci, R. Shirley ir ki nuo 19 iki 26 metų amžiaus. Geisti- pažymėtinai žemas kainas,
RAŠYK MUMS
ti. Bus veikalai dar pirmą sykį tarp na pilno kūno ir svertų nemažiau 140
svarų.
Jei
našlė,
kad
turėtų
kiek
_
..
.
,
.
,
lietuvių rodomi.
turto.
Esu
25
metų
vaikinas,
dailios
Reikalaudamas
vartotų
autoBilietus išanksto galima gauti pas
p. Valančauską, Universal State Ban išžiuros, turiu $1,700 turto ir gerą mobilių surašo ir paaiškinimų,
Tt a ir o
ke, pas L. Narmontaitę 3223 Parnell darbą; nerūkau ir karciamų nelankau.
TOM HAY & SON,
Avė. ir pas p. V. Mišciką, Aušroj, šliubą galiu imt bile kur.
3001 S. Halsted Stx
732 W. 18th St.,
Clncago, 111. Į
lg6 N Michigan gt

reikalų.

Bridgeport. — L. S. S. 4tos kuopos
mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj,
bal. 24, kaip 10 vai. ryto Fellowshin
svetainėj, 831 W. 33 PI. Visi drau
gai ir draugės prašomi atvykti — bū
tinai. Turime daug svarbių klausi
mų išrišti.
Kviečiama ir tie, kur
nori įstoti kuopon ir kartu veikti.
— A. F. Kazlauskas, Org.

JIEŠKAU apsivedimui merginos----------------------------------------------arba našlės nuo 18 iki 27 metų amPARDAVIMUI Fordas, vasarinė
žiaus. Esu veikinas 30 metų am body, pirmos klesos padėjime, su spežiaus; turiu $2,000.00. . Malonėkite ciale “Magneto”, turi būt parduotas
atsišaukti netoliau, kaip Chicagos greitai.
Savininkas apleidžia miesapielinkės .
F. MILENT,
J. KING,
4642 So. Mozart St.,
Chicago, III.
3136 So. Emerald Avė.

Bridgeport. — D-ro Alseikos atsi
IR VĖL ŽEMOS KAINOS
sveikinamoji prakalba pėtnyčioj, bal.
22 d., Mildos salėj. Pradžia kaip
7:30 v. v. Dras Alseika kalbės čia
NORIU atiduoti geriems žmonėms
Parduodame gerus naudotus dvirapaskutinį kartą prieš išvažiavimą at
gal į Lietuvą. Tatai kviečiame Chi savo 9 mėnesių sūnų užlaikymui. Aš čius (bicycle), brekė, nuo purvo priecagos lietuvius skaitmeningai susi užmokėsiu už tai. Aš esu našlė ir danga .nauji tajeriai. Gvarantuojaturiu eiti dirbti. Kreipkitės į Nau- me, kad gerai bėgs, už penkioliką dorinkti.
— Komitetas.
jienas num. 251.
lenų >r augščiau. Siutiname puikiauii
—
—
t-u.
---------I
šio
išdirbinio
nauji dviračiai už stebė
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 22-ra
tinai
žemą
kainą; namų paskyrimas
kuopa rengia išleistuvėms Dr. D.
didelis;
ateikite,
o pasirinksite geriau
Alseikos draugišką vakarėli, kuris
sius.
Pralenksime
pasaulį savo žeįvyks subatoj, bal. 23 d. Mildos sve
tainėj, ant antrų lubų. Pradžia 7:30
ANT RENDOS 6 kambari., Ratas, I
mU81J
v. v. Draugijos nariai ir prieteliai visi parankamai yra, elektros Šviesa,
CHICAGO BICYCLE SHOP,
prašomi atsilankyti.
— Valdyba.
vanos ir garu apšildoma. Visi kamSupHeg & Repairs>
bariai šviesus
Tel.: Yards 2762, 3406 S. Halsted St.
6743 Eberhart Avė.
ELIZABETH, N. J. — Lietuvos
Laisvės išgavimo komiteto metinis
PARDAVIMUI automobilius
susirinkimas įvyks nedėlioj, balandžio
24, 6:30 vakare, A. Liutvino svetai
Kessel, 5 pasažierių, turi būt
nėj, 69 So. Park St. Kviečia visus
parduotas greitai ir pigiai. Ga
susirinkti.
L. L. L Kom. Rašt. D. Petručionis.
VYRŲ
lima matyt vakarais.

REIKIA TĖVU

ISRENDAVŪJIMUI

REIKIA DARBININKĮĮ

REIKALINGAS patyręs aptiekorius, kuris norėtų atidaryti su manim Į
iš pusės aptieką.
Turiu labai pui
kią vietą ir duosiu dalį pinigų. Part
neris turi būti registruotas aptiekorius ir turi turėti nors kiek pinigą.
nes tai bus žingeidžiausios prakalbos. Atsišaukite . laišku arba ypatiškai,

Pėtnyčioje, 22 d. balandžio, Įvyks
prakalbos, Raymond Chapel svet.,
816 W. 31 gat., kurias rengia Liet.
Šviet. Dr-ja. Kalbės drg. P. Grigai
tis tėmoje “Lituvos darbininkų reika
lai”.
Kas tik gyvas, Idi atsilanko,
Nepraleiskite progos.
Kviečia Komitetas.

nuo ugnies
Lietuviai, apsaugokit

savo namus ir turtą
Lietuviu kompanijoj

OF AMERICA
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Šią didelę kompaniją
valdo Lietuviai

musų nauja tvirtovė

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKĮĮ

1789 S. Halsted St., pažymėdami num.
247.

REIKIA

patyrusių

audėjų

.

3232 S. Union Av., ant 2 lubų,

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI bučemS ir groser

nė visokių tautų apgyventoj vietoj,
daugiausiai lietuvių. Biznis įdirbtas
per 5 metus. Turi būt parduota grei
tai. Savininkas išvažiuoja Lietuvon.
Platesnių informacijų klauskite tele
fonu.
Tel. Lafayette 1082.

■
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PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė lietuvių ir kinf tautų apgyventoj
vietoj. Biznis išdirbtas per daug me
tų. Parduosiu (pigiai. Pardavimo
priežastį patirsite ant vietos. Atsi
šaukite Naujienų ofisan pažymint
No. 250.

PARDAVIMAI saliunas ir 4
kambariai p/dįyvenimui $20 J
mėnesį. Lysas ant 8 metų, prie
žastis pardavimo pitirsit ant
vietos.
501 W. 38 St.
PARDAVlMtJJ saliunas lietu
vių ir kitokių tautų apgyven
ta.
6915 So. Westem St.
PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų apielinkėj. Biznis jau
gyvuoja keletą metų. Parduo
siu pigiai.
828 W. 14 St.
PARDAVIMUI saliunas lietuvių ii
kitų tautų apgyventoj vietoj.
Par
duoda pigiai.
Pardavimo priežas
tis apleidžia šj miestą, labai trumpa
me laike.
2819 W. 28th St.
PARDAVIMUI barbernė su 2-m
krėslais. Lietuvių pusėtinai apgy
ventoj vietoj. Tiktai viena barbernė
randasi tame nviestelyje.
PETER BALCHUL,
728 Wash Avė.,
Racine, Wis.

PARDAVIMUI saliunas, daugiausia
lietuviais apgyventa.
Parduodu la
bai pigiai. Pardavimo priežastį, pa
tirsite ant vietos.
Atsišaukite.
1942 Canalport Avė.
PARDAVIMUI barbernė, puikiai
įrengta; 3 krėslai, pelninga vieta.
Turi būt parduota greitai ir pigiai.
Savininkas apleidžia miestą.
Atsi
šaukite į Naujienas po num. 204.
PARDAVIMUI pusė saliuno. Biz
nis gerai išdirbtas per daugelį metų,
lietuviu apgyventa vieta.
MARTIN TAMULIUNAS,
784 West 35th St.,
______ kampas Emerald Avė.______

saliunas labai ge
PARDAVIMUI garadžius dėl rojPARDAVIMUI
vietoj, biznis išdirbtas per dau
55 automobilių. Pardavimo prie gelį metų; lietuvių ir lenkų apgyven
toj vietoj. Yra 4 kambariai ir vana
žastis — važiuoju Lietuvon.
ir elektra. Parsiduos pigiai. Par
FR. KLEIVIN,
davimo priežastis — išvažiuoju į Lie
tuvą.
6905-7 So. State St.
4544 So. Califomia Ave^
PAĖDAVIMUt bučernė ir groserPARDAVIMUI krautuvė ir n5 lietuvių apgyventoj vietoj. Vieta
Pardavimo
saliunas ir kambarai (flatai) 5, išdirbta per 8 metus.
priežastis — liga. $5,000 vertės par
Pigiai. 8658 S. Union Avė. Ren- duosiu pigiai.
Atsišaukite Naujienų ofisan, pažy
dos neša mėnesiui $125.00.
mėdami num. 255.

prie gero darbo.
SOUTH BEND W00LEN CO.,
South Bend, Ind.
Phone Englewood 782.

PARDAVIMUI saliunas lietu
vių ir lenkų apgyventa vieta.
3415 Wallace St.
REIKIA patyrusio iškabų
(sings )malevotojo. Geistina lie
PARDAVIMUI kriaučių šapa
tuvis.
su visais įrankiais. Geras biz
CHARLES SIGN CO.,
nis išdirbtas per daugelį metų.
,
32nd & Halsted St.,
1414 N. Paulina St.
Tel.: Yards 7282.

PARDAVIMUI

N1MAI-ŽEME.

NAMtl-ŽEME ~

1 PARDAVIMUI taisymo ir PARDAVIMUI bizniavas namas,
BUNGALOWS.
ant 2 augštų, geram stovyje, netoli
naujų siuvimo kriaučių šapa
5 šviesus kambariai $3,250,
lietuviškos bažnyčios, rendos nešąs
apie
$120.00
į
mėnesį.
Turi
būt
par

visai pigiai.
įmokčt reikia $650.
duotas greitai iš priežasties ligos.
J. KAZECKIS,
Klauskite ant antro augšto iš fronto.
7855 Normai Avė.,
P. B.,
6 šviesus kambariai $3,950,
1737
So.
Union
Avė., prie 18 gatv.
Tel. Stewart 8026.
įmokėt reikia $65(^

PARDAVIMUI grosemė lie
tuvių kolonijoj. Biznis senas. Jei
kas norės, mainysiu ant namo
arba ant loto.
2002 Canalport Avė.
PARDAVIMUI saliunas lietuviais
ir rusais apgyventoj vietoj labai grei
tu laiku.
Esu priverstas išvažiuoti
iš Chicagos dėl savo sveikatos. To
dėl saliunas dabar yra uždarytas ir no
rinti pirkti, kreipkitės
JUOZAS NAVICKAS,
719 W. 14th St. iš užpakalio 1 flatas
Lysas yra ant trijų metų.

PARDUODU rašomą mašinėlę (Typew?iter) No. 10 Remington Standard
kurią naudoja didžiausiuose ofisuose;
aš turėjau tik dėl savo privatiško ra
šinėjimo, tai yra geriausiam stovyj.
Taipgi yra prirengti visi lietuviški
akcentai. Nauja kainuoja $110.00,
parduodu už $55.00, nes išvažiuoju į
Lietuvą. Kreipkitės šiuo antrašu:
P. G. JUSTUS,
P. O. Box 563,
St. Joseph, Mo.

PARDAVIMUI delicatassen ir gro
semė, tirštai apgyventoj vietoj. Biz
nio daroma nuo $60 iki $70 į dieną.
Daug groserio stako. Naujausi įren
gimai ,fixtures tinka bučemei. Par
duoda iš priežasties nesveikatos. Kai
na $1,450. Asišaukite.
1858 Larabee St.,
3 blokai į šiaurius nuo Nortb Avė. į
rytus nuo Halsted St.

PARDAVIMUI stuba, tikras bargenas. Turi būt tuojau parduota 5
kambariai, didelis antaugstis, elektros
šviesa, kietmedžio grindys ir 4 lotai
— pardavimui labai pigiai.
N. SIMON,
5525 So. Kolin Av.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 5
gyvenimu ir iš fronto biznis. Po 4
ir 6 kambarius. Gasas, vanos ir kiti
parankumai. Kaina tik $8,000. Ren
dos mėnesiui $100.00. Savininkas
gyvena ant 3 augšto, iš užpakalio.
2844 W. 38th St.,
Brighton Parke.
Puiki proga kas nori prie Jackson
Parku gyvent, naujas mūrinis namas
6 pagyvenimų po 5 didelius kambarius
vęliausios mados intaisymai, kieto
medžio trimingai. štimu apšildomas,
saulės porčiai iš fronto ir miegami
porčiai iš užpakalio dratais apdengti.
Rendos metams $5409.00, galima pa
kelti iki; $6000.00, renda už tam pa
našius namus toj apielinkėj moka po
$45.000. Greitu laiku parsiduoda tik
už $27,500, su $8,000 iųmokėjimu ga
lima pirkti, likusius rendos išmokės.
Namas randasi apie Midway ir ma
žiau kaip pusė bloko nuo Jackson
Parko. Yra gera proga pelnit $5000.
Parduodant į porą mėnesių.
Atsi
šaukit greitai pas
J. ZACKER,
3301 So. Halsted St.
Chicago, III.

Su $7,000.00 inmokėjimu greitu lai
ku galima nupirkti puikų naują mū
rinį namą ant kampo 6 pagyvenimų
NORIU pirkti butehers scale, kuri po 5 ir 4 didelius kambarius vėliau
svertų 30 svarų ir kad rodytų nuo 4 sios mados intaisymai, automatiškos
iki 60 centų. Turinti tokią scale,
i " , lovos sienose inbudavota su zerkolais,
malonėkite pranešti.
štimu apšildoma, naujos mados selS. RUMCHAKS,
feder boileris, saulės porčiai.
Ren
3500 So. Union Avė.,
dos $3500. Metams, tokį namą nei
Tel.: Boulevard 1001.
už $40,000 dabar nepabudavotum
greitu laiku parsiduoda tik už $23,500

RAKANDAI
IŠVAŽIUOJU Iš MIESTO.
Stebuklinga proga porai užvedan

8 šviesus rezidencijai kamba
riai $4,800, įmokėt $8,600.

5 šviesus kambariai bungalow,
$6,500, įmokėt $2,000.
JOHN W. TOMPSON CO.,
7191 W. Grand Avė.,
Tel.: Columbus 9906.
PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis
namas, labai gražioj vietoj, prie Jack
son Blvd. ir Wood St. Parduosiu už
pusę kainos ir su mažu {mokėjimu;
nes turi būt parduota į 5 dienas. At
sišaukite greitai.
JOHN JANUSZKA,
3131 Archer Avė. Tel. Lafayette 3905

’

FARMOS

Garbus Lietuviai, kurie manote apie
pirkimą žemės ir pagerinimą,savo bū
vio, tai dabar geras laikas pasiteiraut.
Mes patariam kaip geriau jieškot
ūkių.
Netik reikia jieškot ūkių,
bet
teisingų
žmonų.
O
tai
šidip. Išeina ūkiškas laikraštis Ame
rikos Ūkininkas iš Lietuvių kolonijos,
kuris darbuojasi tik dėl ūkininkų ge
rovės. Ten rašykit arba tiesiog at
važiuokit, o nebūsit nuskriausti. Pas
mus atvažiavusiam aprodom visokių
ūkių, o kas panorės pavažiuosim į
Scottvillės apielinkę, nes netoli nuo
mus. Mes atidarėm šaką Scottvilėj
ir svrinkom keletą gerų ūkių ir patar
nausim geriau negu ten pirmiau buvo.
Ūkininkas Laikraštis eina jau 4-tai
met&s ir patarnauja teisingai, dar nė
vienas nieko nepasakė blogo, taip

kaip tūlas išleido porą, numerių,
pabaigs mokėt, priežastis pardavimo, tik-dėl išnaudojim'., surinkęs pinigus,

dabartinio savininko senatvė ir ne puUgo į Chicago.
sveikata priverčia apleisti miestą.
Parašyk, o mes prisiusim Ūkininką
Namas randasi apie Marciuitte Boulevardo ir Ashland Avė.

Atsišaukite ir farmų listą iš mus puikios tirštai

greitai pas

NAMAI-2EME.

faunas ir yra jau apgyventa 5 kai
mai lietuviais Fountain apielinkėj.

ILLINOIS FARMA.
Tiktai viena myliai nuo miesto, juodžemė, gražus budinkai, 6 kamabriu
namas ant cemento fundamento. Geri
gyvuliai ir mašinos. Parduosiu už
cash labai pigiai, arba mainysiu ant
gero namo. Pardavimo priežastis —
Atsišaukite.
PARDAVIMUI teatras su 300 sė senatvė ir liga.
C.
Z.
URNIK,
dynių, pelninga vieta. Turi būt par Gen. Delivery,
Rockford, III.
duotas. šią savaitę. Pardavimo prie
žastis liga. Galima matytis tik nedė
MICHIGAN BARGENAS.
lioj nuo 2 iki 9 vai.
160
akerių lygios žemės, 75 page
4140 West 26 St.
rintos, puikus dideli budinkai, didysis
kelias, pašto kelias, 6 mylios iki
PARDAVIMUI geras saliunas, ge White Cloud. Pardavimo priežastis
roj vietoj, lietuviais ir rusais apgy — senatvė. $25 už akerį, pusę įmoventoj. Pardavimo priežastis — sa kėt, ir lengvais išmokėjimais. Atsi
vininkė našlė. Galima matyt nuo 7 šaukite angliškai.
iki 9 vai. vak.
.
BRANCH BROS. & SONS,
White Cloud, Mich.
1436 Sų., {Morgan St.

$4,750

su $7000 inmokėjimu, likusius rendos

J. ZACKER,
čiai gyvenimą, paaukausiu savo pui
3301
So. Halsted St.
kius 4 kambarių rakandus, visus sy
Chicago, III.
kiu arba atskirai, kaip nauji suside
da iš trijų šmotų seklyčios seto, bu
vo užmokėta $200, parduosius už $75.AR NORI PASTOVAUS DARBO
00, indų, kaurų, lovų, taipgi didelis
IR GERAI APMOKAMO?
Victrola, už kuri buvo užmokėta $225
už $50, su rekordais ir deimanto špil
Ilgai nelaukęs nusipirk farmą di
ka... Ateikit tuojaus,.. galite matyti
džiulėj
Lietuvių kolionijoj, esančioj
kasdien nuo 9 ryto iki 9 vakare ir ne
garsioj
javų derlingumu Oneida
dėlioj.
County, Wis. žemė gera, viskas ką
2810 W. Harrison St.
pasčįi ar pasodini, uždera, ypatin
gai bulvės, rugiai, žirniai ir dobilai.
Kainos nuo $15 ir augščiau už akrą.
RAKANUU RĄRGENAS.
$250 ir lengvais išmokėjimais busi
Pirma negu pirksit rakandus, atei Su
fuikios
farmos savininku. Platesnių
kite ir persitikrinkite musų dideliame
inių
ateik
šiandie.
pasiulijime. $200 saiza tikras mahaLIBERTY
LAND & INVESTMENT
gony fonografas, su dviem sprenžiCOMPANY,
nom, grajija visokius rekordus, pilnai
3301
So. Halsted Str.,
gvarantuotas, parsiduoda tik už $55
Chicago,
III.
su rekordais ir deimantine adata. Davenport pianas. Vėliausios mados
PARDAVIMUI namas, mūrinis, 2
Earlor (fruntinės) setas. Valgomojo
augštų,
3 flatų, saliunas iš fronto,
kambario
ambario setas, miegi
miegamojo (bedtinkanti
vieta aptiekai ir garadžius
room) setas, karpetai (kaurai) ir ant
Netoli Douglas Park.
frindų pastatomą lempą, etc., visi užpakalyj.
1600
So.
Wasthenaw Avė.
aip nauji. Parsiduos jums prieinamom kainom. Nepraleiskite šito bargeno.
NEPRALEISKITE PROGOS
Gyvenimo vieta
PARDAVIMUI pigiai du geri mū
1922 So. Kedzie Avė.
riniai namai iš priežasties išvažiavi
mo ant farmij, nėra agento.
PARDAVIMUI dalis rakandų, augAtsišaukite pas savininka
štos rūšies gramafonas, stalas, kau
3730 So. Wallace St.,
rai ir lova. Pardavimo priežastis —
ant 2-ro flato
apleidžiu miestą.
Atsišaukite po 5
vai. vakarais.
MICHIGAN FARMOS
A. VARKALIS,
šioj
lietuvių
kolonijoj, žinau kurio?
2956 So. Union Avė. •
/armos yra pardavimui.
Norintieji
surast jas, ir kame savininkas gyve
na, rašykite man. Aš pagelbėsiu vi
są, kas tik bus reikalinga.
JOE GERIBO,
Box
142,
Scottville, Mich
DIDELIS BARGENAS.
160 akerių puiki farma.
Gražus
EXTRA
sodas ir namai, arti dviejų miestelių
PARDAVIMUI labai pigiai 4 lotai
Michigane. Kaina $3,500.00. Taip
gi turiu kita farmą išmainymui ant ir 5 kambarių stuba: garu apšildoma,
elektros šviesa, toiletas, vana ir kiti
savasties.
rengimai; 2 šuliniai, muro bam’ė ,iš
JOE STRESKA,
eurio galima padaryti vienas pagyve
2652 So. Springfield Avė.
nimas ir kūtės karvės ir šantės ang
PARDAVIMUI dviejų augštų mu ims. Žemė tvora aptverta ir mero namas, 5 ir 5 kambarių; elektros Ižiais apsodinta, netoli nuo lietuviškų
Norintieji pirkti, kreipki
šviesa, vanos ir gasas, visa moderniš capinių.
ka pagal šių dienų reikalavimą.
3 ės tuojaus, nes trumpame laike turi
metai statyta. Arti gatvekarių lini jut parduota. Pardavimo priežastis
jos, bažnyčios ir mokyklos.
$1,209 — važiuoju Lietuvon.
VINCAS GAUDIEŠIUS,
įmokėt, likusią sumą, kaipo renda.
11130 Sawer Avė. ,
Atsišaukite, 4400 S. Kedzie Avė.
Mt. Greenwood, III.
Matykite MR. MATZ,
Pusė bloko nuo 111 gatv. į pietus
FARMOS! FARMOS!
Nepirkit prastų farmų, arba pusPARDAVIMUI namas vieno pagy
tynėse, pakol nepamatysit musų kolo venimo,
labai gražioj apielinkėj: me
nijos žemių. Čia yra geriausio ga- džiais apaugęs, galima laikyt karvę
tunko žemės ir viršija visas kitas že ir visokių paukščių; elektros šviesa,
mes, kokios tik yra pardavinėjamos
didžiojoj Lietuvių Ūkininkų Kolonijoj. steam heat.
5529 Wiscohsin Avė.,
čia yra suvirš 400 lietuvių pirkę pusė bloko
į pietus nuo Archer Avė.
Skaitlius čia apsigyvenusių lietuvių
aiškiai parodo, kad yra tinkamiausias
kraštas ukininkystei. Reikalauk far
mų Katalogo.
J. A. ŽEMAITIS,
R. 1,
Fountain, Mich.

6 švesųs kambariai
įmokėt reikia $800.

PARDAVIMUI du mūriniai namai,
2 pagyveninvų, po 5 kambarius, lotas
33 pėdų, vidui viskas naujausios ma
dos. 4449-4453 S. Francisco Avė.
Savininkas gyvena 4401 S. Richmond.
Lafayette 2797.

apgyventos Lietuvių kolonijos, su pa
garba,
, M. WALENČ(US,
119 Washington St., Hart Michigan

ONEIDA WISCONSIN FARMOS.
Jei reikalauji puikių farmų už pri
einamą kainą, tai kreipkitės prie mu
sų, o mes jum patamausim. Jei nori
biznį užsidėti kur gali palikti turtingas
ir laimingas, tai rašykit mums, mes
jums pristatysim visus davadus. Mes
esam tiktai vienatini lietuviai parda
vėjai visoj Oneida pavietoj, kurie at
sako už savo darbus. Neapsigaukft
per tuos, katrie mieste būdami jums
pataria apie farmas, nes jie patys ne
išskirtų beržo nuo klevo.
Mes dabar.turim ant pardavimo ma
žų ir didelių farmų, taipgi turim ge
rų bizniui vietų, kur labai reikia lie
tuvių. Parašykit mums laišką arba
galit stačiai patys atvažiuoti, o mes
jums aprodysim kaip gali savo ateitį
pagerinti.
ONEIDA LAND CO.,
McNaughton, Wis.

STOCKAI-SEROS
PARDAVIMUI Co-operative Society of America Šerai. Parsiduoda
pigiai; pardavinvo priežastis savinin
kas išvažiuoja į Lietuvą.
K. Z
1415 So. Halsted St.,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Pasakykit mums mierą savo
kambario, o mes suteiksime
maž-daug apskaitliavę kiek at
sieitų “KIETMEDŽIO GRIN
DYS”. Tel. Victory 2400.
GEORGE GREEN LUMBER CO
22nd St. Bridge

MOKYKLOS
SYSTEM
VyrųTr Moterų Rūbų Kirpi
mo ir Designing, Mokykla.
Musų sistema ir nrokymo budu jus
trumpu laiku išmoksite viso amato.
Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo
skyrius, aur kiekvienas gauna geros
praktikos besimokindamas.
Visuose siuvimo skyriuose maiinos
varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekrineą ateiti by-kuriuo laiku, dieną ar vakarais, pasižiū
rėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.
Paterns daromos sulig mieros, vi
sokio stiliaus ir didžio iš bet kurios
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL,
PARDAVIMUI arba išmainymui 190 N. STATE STREET, CHICACO.
Kampas Lake St., ant 4-tų lubų.
'arma ant mieste savaites. 78 ake
liai, visa dirbama gyvuliai ir maši
nos, 3 arkliai, 5 karvės, 2 veršiai, viš
VALENTINE DRESMAKING
tos, žąsys ir kiaulės. Visi reikalingi
COLLEGES
daiktai Illinois valstijoj, 1% nuo mie
sto, kur galima viską parduoti ir pirk
6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,
ti. Visi budinkai nauji, randasi Eng1850 N. Wells St.
lewood, III.'Kreipkitės pas savininką.
P. PAULAUSKY,
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
3000 So. Union Avė.,
Chicago, UI.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namair.’s.
duodamos dykai, Diplomai.
PARDAVIMUI namas pigiai. Vietos
Mokslas lengvais atmokėjimais.
Pardavimo priežastis — aplei Klesos dienomis ir vakarais. Padžiu miestą. Atsišaukite ant 1-ų reikalaukit knygėlės.
Tel. Seeley 1643.
lubų iš užpakalio.
SARA PATEK, pirmininkė.

1824 Ruble St.

-u.

