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28 žmones žuvo ir šimtai sužeistų audroj trijose valstijose
W»WĮ,niW"f»Į“!

SO

e-pa verstas įVIESULAI PERĖJUS IRVINGTON, ILL. — Keturi žmonės liko užmušti ir -mažiausia 35 žmonės liko sužeisti viesulai užvakar perėjus per Irvington miesteli. Veik visas įmes 
sius, kaip rado paveikslėlis. Viesulą ir audra palietė ir kitus Illinois ir kitų valstijų miestelius, visur pridarydama didelių nuostcLių. 28 žmonės žuvo lesė viesulose.

Vokiečiai šalinamijiš konferencijos 
Rusijos reikalais

Talkininkai labai nepatenkinti

Pašalino Vokietiją iš tary 
bu su Rusija

Vokietija nebcdalyvaus talkinin
kų tarybose. Gręsiąs suskili
mas y konferencijos paįri-
mas.

tiek 
jog 
yra 
Eu-

GENOA, bal. 18. — Talki- 
ninkai nutarė kad Vokieija, pa
darydama atskirą sutartį su 
Rusija, kuri tapo pasirašyta 
Rapollo pereitą nedėldienį, ne
begali daugiau dalyvauti svars
tymuose sąlygų susitarimo 
tarp Rusijos ir įvairių kilų ša
lių, kurios yra atstovaujamos 
ekonominėj komisijoj.

Tuoju talkininkų nuospren
džiu Vokietija bus pašalinta iš 

konfcrenCi j os subkomisii j ois,
kuri svarsto Rusijos reikalus. 
Pranešimas apie tą pašalinimą 
jau tapo pasiųstas Vokietijos 
delegacijos galvai.

Lloyd George šiandie 
toli nuėjo, kad pareiškė, 
Rusijos-Vokietijos sutartis 
žingsnis prie padalinimo
ropos į atskiras grupes, ko rū
pinosi ši konferencija išvengti. 
Susidomėjimas padarytąją su
tartimi nė kiek nemažėja ir
šiandie. Priešingai, atskiros
šalių grupės gilinasi į naujos 
sutarties tekstą ir svarsto tai, 
kaip ji atsilieps į Europos vals
tybių spėkos balansą ateityje. 
Visi skaito, kad sutartis pada
rys didelės įtakos į abelną po
litinę padėtį.

Tie, kurie pirmiau tvirtino, 
kad ekonominė konferencija 
gali atnešti Europai arba daug 
gero, arba didelę nepalaimą, 
dabar sako, kad konferencija 
skubiai žengia prie nepalai
mos, kurios išvengti gali tik 
konferencijos vadovų šaltu
mas. Niekurie talkininkų nu
mato, kad Rusijos-Vokietijos 
sutartis ilgainiui prives prie 
sąjurtgos tarp tų dviejų šalių.

Matyt, kad vokiečiai susivy- 
lė tuo, kad juos nepakviesta 
dalyvauti privatinėse talkinin
kų konferencijose su Imlševi- 
kais, kur jie butų galėję išdės
tyti abelnas sutarties sąlygas 
pirm negu ta sutartis tapo pa
sirašyta ir pirm negu susitaiki- 
mo sąlygos pasieks pilną komi
siją, tuo sumažinant skilimo 
pavojų. 

■* .... ........
talkininkai bando

Premjeras Poincare sušaukė 
kabineto susirinkimą, kad ap
svarsčius kokią poziciją Fran
ci ja turi užimti linkui Rusijos- 
Vokietijos sutarties. Nutarta 
nusistatymo neskelbti iki ne
nuspręs pati Fraricijos delega
cija Genimu konferencijoje. 
Retgi visi ministeriai mano, 
kad Rusijos-Vokietijos sutartis 
yra laužymas Versailles sutar
ties ir Cannes konferencijos 
sąlygų. Betgi franeuzai veiks 
labai atsargiai ir nieko griežto 
nedarys iki nepatirs apie kitų 
talkininkų nusistatymą.

kas negali neprileisti Vokieti
jai ir Rusijai užmegsti arti
miausius prekybinius ryšius, 
kaip niekas negali pastoti kelią 
Thames upės plaukimui į van
denyną”.

Didelė Audra
tokios minties mes visai netu
rėjome. Mes tik bandėm pa
skubinti konferencijos darbą, 
ypač darant viską, kad pada
rius Genoa konferenciją sėk
minga. Anglija, kaip ir kiek
viena išmintinga šalis .žino, 
kad Genoa turi duoti ka-nors 
naudingo.”

Talkininkų teisių ekspertai' 
susirinko šiandie apsvarstyti 
ar kartads Rusijos-Vokiietijcs 
sutartis neperžengia Versailles __________  „ „
sutarties sąlygas ir ar nėra ■ tcrnacionalinė konferencija dar 
priešinga Cannes konferenci- tęsis, ar ji visai pairs. To 
jos režoli nei joms, kurių są- priežastim yra padarymas Vo- 
lygoms ši konferencija tapo 
sušaukta ir kurias turėjo pri
imti kiekviena dalyvaujančioji 
valstybe.

Paskui tie ekspertai turės ra
portuoti talkininkų susirinki
mui, kuriame taipjau dalyvaus 
ir mažosios entente 
kurie irgi dabar tapo 
t i, nes klausimas esąs 
ir galįs turėti didelę 
centralinę Europą.

Visų šalių delegatai 
sidomėję tuo, kokią įtaką nau- 

padarys į pačią

28 žmonės žuvo viesulose 
ir audrose

11 Illinois

atstovai, 
pakvies- 
svarbus 
įtaką į

yra su-

Suartino Francija ir 
Angliją

žmonių užmušta 
valstijoje. Viste pridaryta di
delių nuostolių.

I klonyj yra apsemti vandeni. 
Gyventojai turėjo apleisti savo 
namus ir bėgti į tolimesnes vie
tas. Nuostoiai ūkiams ir mies
tams yra dideli. Pabėgėliais 
rūpinasi Raudonasis Kryžius. 
Su niekuriais miesteliais viso
kis susižinojimas yra pertrauk
tas.

Vanduo upėse netik neslūgs
ta, bet 'dar nickuriems mieste
liam grūmoja dideliu pavoju- 
nes vietomis dambos vos L. 
kes ir joms pratrukus tie mies
teliai liktų urnai užlieti van
dens.

Didesnių ar mažesnių palvi
nių yra dvylikoj •valstijų.

Antracito angliakasiai s" S*’
atnaujino derybas

jNEW YORK, bal. 18. — An
gliakasių ir antracito kasyklų 
savininkų derybos apie algas at
sinaujino šiandie. Nors kasyk
lų savininkai atsisakė išpildyti 
19 angliakasių reikalavimų, 
jie betgi dar nedavė savo paSiu- į

Jie sakosi, kad gal apie 
pabaigą savaitės galėsią pasa- 

i kyli kiek jie nori nukapoti an-

džios įsakymu, šiomis dieno
mis sulaikyti čekų slavokų va
gonai su prekėmis iš Lietuvos.

Nieko neatsako.

> ii, ;

lai- -ynuF

KAUNAS. E. Musų valdžios 
organai kreipėsi į Vokiečius 
paaiškinti, kodėl jie sulaikė 

: Lietuvos vagonus, bet Vokiečių 
1 valdžios organai į tai nieko ne
atsako.

Siunčia kareivius Siberijon

GENDA, bal. 18. — Dabar 
atviru klausimu čia yra ar in-

paaiškinimas.
delegacija išleido

ketijos-Rusijos sutarties, kuri 
yra daug daugiau negu preky
bos sutartis, nes ji kartu yra 
ir politinė sutartis ir veda prie 
RusijosA^okietjos sąjungos.

Rusijos ir Vokietijos sąjun
gos labiausia bijosi Franci ja ir 
Anglija ir todėl dėl padarymo 
naujos sutarties įyyko didesnis 
susiartinimas tarp Franci jos ir 
Anglijos.

(Nieku ric laikosi nuomonės, 
kad Poincare atšauks Franci- 
jos delegaciją. Bet kiti mano, 
kad jis to taip skubiai nedarys, 
ypač kad dabar Anglija veikia 
išvien su Franci j a.

Rusija dar nedavė savo at
sakymo ar ji priims Cannes 
konferncijos rezoliucijas apie 
skolas ir atlyginimą svetimša
liams nuostolių ir dėlei to kon
ferencija sukasi vis ant vietos 
jau nuo pėtnyčios.

Kapp sugrįžo Vokietijon

lordui

tarėsi 
dvare,

joji sutartis 
konferenciją.

Vokiečių
Vokietijos

sekamą pranešimą:
“Sutartis tapo pasirašyta ne- 

dėlioj, 3 v. po piet. Mes už
ginčijame tvirtinimams, kad 
mes buk esame gavę nuoLloyd 
George ar nuo kitų įspėjimą, 
kad jie skaitys tą žingsni pa
sitikėjimo sulaužymu. Tary
bos su rusais prasidėjo Berline 
dvi savaiti atgal ir tuo laiku 
buvo oficialiniai pranešta An
glijos ambasadoriui 
D’A-bernon.

“Kada Lloyd George 
su kitomis šalimis savo
pašalinant vokiečius, rusai at
ėjo pas mus ir pasiūlė tęsti su
tarties svarstymus. Mes pra
nešam anglams -ir italams. Ka
da sutartis buvo prirengta an
glai žinojo apie tai. Mes vėl 
pranešėm anglams ir italams ir 
todėl negalime suprasti Lloyd 
George nusistebėjimo”.

Reikalaus sutarties panaikinimo
PARYŽIUS, bal. 18. — Iš 

Genoa pranešama, kad talki
ninkai rengia notą Vokietijai 
ir Rusijai, pranešančia, kad ru
sai ir vokiečiai negalės daly- 

Galbut Vokietija manė, kad vauti svarstačioj Rusijos rei- 
. —1 bando padaryti kalus komisijoj, jei jie lai-ky- 

sflaptą sutartį su sovietais’, sa- sis 
ke Anglijos delegatas* “Bet ties.

Rusijos-Vokietijos sutar-

Vienas mieste-

Užgiria naująją sutartį
LONDONAS, bal. 18. —Nors 

Apglijos laikraščiai labai smar
kia šūkauja prieš naująją Vo- 
kietijos-Rufcijos sutartį, l>et ki
ti skaito ją gera. Taip vienas 
žynius valdžios ekonomikas se
kamai išsireiškė apie tą sutar-

“Pagalios, delegatai nuvyko 
į Genoa, kad padarius taiką ir 
kad praskinus kebą1 visuoti
nam atsinaujinimui prekybos. 
Išrodo, kad rusai ir vokiečiai 
veikė, kad kiti delegatai tik kal
bėjo. Jeigu rusai ir vokiečiai 
mena, ką jie sako, tai sunku 
numatyti kaip galima priešin
tis tam ką jie padarė. Jie ga
lėjo būti mandagesniais, nes 
lenva įspėti kaip jaučiasi kiti 
delegatai, pamatę, kad juos 
pralenkė.

“Mano nuomone, Rusijos-Vo
kietijos sutartis yra širdinga 
pastanga aitbuclavoti Europą. 
Yra aišku kiekvienam, kad nie-

CHICAGO. — Vėliausiomis 
žiniomis, užvakar ir užpereitą 
naktį siautusioj centralinėse 
valstijose audroje ir viešnioje 
žuvo mažiausia 28 žmonės ir 
keli šimtai liko sužeisti. Audra 
palietė Illinois, Indiana ir Mis
souri valstijas.
lis nukentėjo ir Michigano vals
tijoje.

Pagal miestelius sekamai žu
vo žmonių Indiana valstijoje: 
Hedrick 7, Wi'lliamsport, 3, 
Orcstcs 3, Brook 2, Sloan 2.

Illinois valstijoje: Irvington 
ir apielinkėje 4, Hidalgo 2, Og- 
den 2, Fithian 1.
Missouri vaisi.: Warshaw 2.

Šios Skaitlinės nėra pilnos, 
kadangi vėliausiomis skaitli
nėmis Indiana valst. žuvo 17 
žmonių, Illinojaus 11 ir Mis
souri 2.

Apskaitoma, kad sužeistųjų 
skaičius siekia tarp 300 ir 400. 
Ypač daug sužeistų yra India
na valstijoje. Ten vien Hcd- 
ridk yra virš 100 žmonių su
žeista. Daugely) kitų mieste
lių, kur nėra užmuštų, yra 
daug sužeistų.

Daugelis miestelių veik vi
sai yra sugriauti ir todėl nuo
stoliai yra milžiniški. Jie sie
kia milionus dolerių.

Į visas nelaimės išliktas vie
tas siunčiama skubi pagelba. 
Taipjau siunčiamas ir maistas.

i

Potviniai.

BERLINAS, bal. 18. — Va
dovas 1920 m. kontr-revoliu'ci- 
jos, l)r Wolfgang Kapp atvyko 
į ILieipzigą, kur tapo sulaikytas 
iki augščiausiai tesimas nenu
spręs apie jo reikalaujamą by
los nagrinėjimą.

Esperanto kongresas
GENEVA, bal. 18. — šiandie 

čia atsidarė internacionalinis 
Esperanto kongresas, kurį su
šaukė tautų sąjunga. Kongre
są atidarė tautų sąjungos pir
mininkas Eric Drummond. 
Kongrese dalyvauja 24 šalįs. 
Jungti, Valstijos nėra atstovau
jamos.

TRJS AVIATORIAI UŽMUŠTI.
WASHINGT()N, b. 18. — 

Trįs kariniai aviatoriai liko už
mušti Quandito, 

praktikoj dviems
susirakinus sparnais ir nukri
tus žemėn.

Va., mūšių 
aeroplanams

NUPLAKĖ REDAKTORIŲ.
OAKLAND, Gal., bal., 18.—

Trįs žmonės pastvėrė Frce 
Press redaktorių Philip Ril'ley, 
uėrišo jam jo akis, išgabeno į 
kalnus ir iten jį nuplakė ir pas
kui 1 išsmalavo ir apibėre 
plnksnomis.

Kas ten dedas
KLAIPĖDA. E. Pasinaudo

dami pakeltu Vyriausiojo Ko
misaro trukšmu dėl IJetuvos

TOKIO, bal. 18. — Nq>avy-' pasienio sargybų sustiprinimo, 
kus Daipeno taryboms su Toli- vietos bermontininkai, 
mųjų Rytų respublika, Japoni- chistai 
ja nutarė pasiųsti į Siberiją uoliai bruzda, ginkluojasi ka- • 
dar daugiau kareivių. žin kuriam tikslui ir grūmoja

monar-
ir heimatbundininkai

žin kuriam tikslui ir grūmoja 
vietos lietuviams. Panemunių 

OKMULGEE, Okla., b. 17.— gyventojai praneša, kad nakti- 
Oklahomos gubernatorius J. B. į mis per Nemuną iš Vokietijos 
Robertson, kuris kaltinamas pusės kažin kas slapta gabena- 
yra ėmime kyšių, bus teisia-' ma į šio krašto pusę. Spėjama, 
mas gegužės 3 d. j kad tai ginklai.

Illinois valstiją paliete ne tik 
viesulą ir audra, bet ji labai 
nukentėjo ir nuo pavasarinių 
potvinių. Veik visi miesteliai 
palei Illinois upę ir Missouri

PINIGŲ KURSAS
Vakar, bal. 18 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skah 
tom-a Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4 42
Austrijos 100 kronų .............. l%c
Belgijos 100 frankų .......... $8.60
Danijos 100 frankų .......... $21.83
Finų 100 m-arkių .................... $1.94
Franci jos 100 frankų ......  $9.30
Italijos 100 lirų ................. $5.49
Lietuvos 100 auksinų ................ 35c
T»enkų 100 markių .............. 2%c

' Norvegų 100 kronų .......... $19.00
Olandų 100 guldenų ................. $37.98
Švedų 100 guldenų .............. $26.08
Šveicaru 100 markiu ..........  $19.47
Vokietijos 10Ū markių ........... 35o

Romanovai savinasi ambasadą.
BERlLNAS, bal. 18. — Ro

manovų šeimynos atstovai pa
traukė teisman Vokietijos res
publiką, kad atgavus buvusią 
Rusijos ambasadą Berline. Ro
manovai sako, kad namas yra 
privatinė nuosavybė buvusio 
caro ir todėl priklausantis vien 
Romanovams. Nesenai namą 
Vokietijos valdžia atidavė Ru
sijos sovietų valdžiai.

Bulgarija neįsileis Vrangelio.
SOFIJA, bal. 17. — Gen. ba

ronui Vrangeliui neleista ap
silankyti BuligaAjjoj. Valdžia 
prisibijo, kad jo apsilankymas 
gali iššauti priešingas demon- 
stracijas.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laikų rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimų Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO ŠEŠIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St., * Chicago, BĮ.
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted St., Chicago, BĮ.
Town of Lake Skyrius

1614 West 46th Street, Tel. BoulČvard 0672 
Brighton Park Skyrius

4138 Archer Avė., Chicago, UI.
West Pullmano Skyrius

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

233 East 115th St., Roseland, UI.



Tikrasis Pavojus 
RespublikaiWHITE STAR LINE

Nauja, visa vandeniu kelione tiesiai į

Danzigą ir Libavą 
per Southamptoną.

Didžiausi laivai — smagus kamba
riai — greita kelionę.

Didžiausia pasaulyj laivas •

MAJESTIC 960 p5dų i,gio 
Įžymiausia plaukiojantis laivas

(46,000 tonų) OLYMPIC 880 pėdų ilgio

Tuoj pribuvus į Southamptoną, keleiviai yra perkeliami ant kito 
laivo, kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Liopojų su užtikrinimu smagų 
pervežimą ir teisingą bagažo pervežimų. *

Stab ima*
F. C. BROWN, VVESTEKN PASSENGER MGR.

14 No. Dearborn Street, ' Chicago, Illinois.

(56,000 tonų)

RALTIJO8AMERIKOC
U? LINIJA 9Bi‘oačlvay, NeverkNYU 

BILIETU.
PeR

VpSiuokit visi parankiu ir tiesiu kelių 
Lietuviai važiuoja j Piliayą

aplenkia Lenkų juostų (ksridorių) j 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN- 1 

x ■ TA Į KAMBARIUS
ANT 2-jų, 4-rių, ‘ 6-sių ir 8-nių LOVŲ ■ 

L1TUANIA .................................. ........... Geg. 3
LATVI A ............................................ Geg. 10 j
POLONIA .................................. ........ Geg. 17

TRECIOS KLĄSOS KAINOS Į:
11 HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 ! 

—LIEPOJ V IK MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų {

BULLDOG BLUE4 t-

LAZURKOS
. Dabar' geriausios

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

Ptfikiai
• / 5 ' * ' • • M 5.

sutaisytos/dvidešimts kartų j 
smarkesnėms, negu papras-’« 
tos lazurkos; tik keletas la^ j 
šų reikia, kad aplaikius goJ 
riausius rezultatus.

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.BULLDOG BLU

Prašyk savo groseminko Bull Dog 
lazurkų.

J. L. PRESCOTT CO., 
Neto York

Best—y£f ?

>=■--____________

iPasiskubinkit!
lllllllllllllllllffllIlIlIlIlIlIM
Lietuvos Steigiamojo Seimo Narys ir Sekretorius 
Kapitonas Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie 
šiuos dalykus: 1) Steigiamojo Seimo darbuote. 2) 
Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstiečių Sąjunga atšau
kė savo narius iš Kabineto Ministerių? 3) Ar kuni
gai gali būti užsienių Ministeriai? 4) Kaip greitai 
Lietuvos Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus? 
5) Kaip greitai Lietuva turės savo pinigus? Ir tt. 
ir tt. •

Tiems klausimams nušviesti Kap. NATKEVI
ČIUS turi labai daug medžiagos, kuri jokiame laik
raštyje dar nebuvo naudota. TODĖL PASISKU
BINKITE UŽSIPRENUMERUOTI “SANDARĄ”, 
tie straipsniai tilps tiktai “SANDAROJE”. Prenu
merata metams —- $2.50. Pusei metų — $1.25. Pi
nigus siųsdami adresuokite:

SANDARA
327 E Street, So. Boston. Mass.

I

. ..

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

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

“Visokis Lumberis’*

Morgan Park Lumber Co., b
I Te!.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatoni. 1955 W. Hlth St. ji I

Republikai nėra didesnio pa
vojaus, kaip didelė stovimoji 
armija. Šitą sakydami mes sup
rantam didelę ginkluotą armi
ją, kurios svarbiausiu 'tikslu 
nuslopinti visokį žmonių veik
lumą, jų 'laikomą geru jiems. 
Tas anai Į) tol nereiškia, kad ša
lis turėtų būti be apgynimo.

Jungtinių Valstijų konstitu
cija savo teisių sąraše sako, 
“kad teisė ginklus nešioti ne
turi būti siaurinama”.

Tas reiškia apsiginklavisius 
žmones. Kada rašantis šituos 
Žodžius buvo vaiku, mažne 
kiekvienas turėjo kokius gink
lus. Kiekvienas kaimas, kiek
vienas miestelis ir inkstais tu
rėjo savo šaulių kuopas. Jos 
lavinosi, rinko savo' viršinin
kus, žiemą rengė šokius, vasa
rą gegužines su šaudymais re- 
gėn. ■

Tai buvo tikroji šalies ap
sauga piliečių karui prasidėjus; 
iš šito šaltinio rados tikrieji 
vienybes gynėjai.

Stovimoji armija buvo ma
ža, buvo mažiau negu 10,000 
kareivių apie iš 32 milionų gy
ventojų.

Jiems vadovavo West Pointo 
karo mokyklos auklėtiniai. Kri
zini ištikus didžiuma šitų ka
rių sukilo prieš tą valdžią, ku
ri juos auklėjo. *

Žinoma, buvo Wcst Pointo 
auklėtinių, kurie buvo ištikimi 
valdžiai; bet didžiuma jų ap
leido armiją (Grant karui iški
lus buvo raštininku odaminyk- 
loj Galenoje, III.; McClellan 
buvo gelžkelio tarnyboj) ir 
prisidėjo prie šalies piliečių. 
Įžymiausiais išdavikais buvo B. 
E. Lee, kuris buvo vyriausio 
vado žinyboj; Winfieki Scott; 
trečiu buvo generolas T\vigs, 
kuris vedė didžiausią mažosios 
■kariuomenes vienetą, mažne tš 
4,000 kareivių Tonuso ■Depart
ment e. Texasui atsiskyrus jis 
tuojaus pasidavė. (Virginija 
Lee’o stovyilą pasiuntė Garbės 
Ga'lcrijon, kbde'l Texas nepa
siuntė Tvvigso stovylos ten?)

Didelė West. Pointo auklėti
nių didžiuma stojo su ginklais 
prieš valdžią, kuri juos Auklė
jo. Daugelis net iš šiaurinių val
stijų, būtent Ncw Yorko miesto 
gatvių komisininkas ir jo padė
jėjas, Smith ir Mansfield Lo- 
wel (kuris vedė sukilėlius, ku
rie apleido Ne\v Orleansą įė
jus į jį Jungt. Valstijų kariuo
menei vedamai generolo But- 
lero).

Kiti gal paklaus, ką 
bendro ,su klausimu? 
vestieji faktai įrodo, 
džiuma tų, kurie yra 
niais kariais, užjautė 
la i k ančiai oi i ga re 11 i j a i 
taip, kaip šanden jie užjaučia 
turčių klasei ir eina prieš dar
bininkus. Jie yra prisaikinti lai
kytis Jungt. Valstijų konstitu
cijos veikiant prieš darbinin
kus, o ką jie sako? “Į pragarą 
su konstitucija!” sako genero
las Bell Coloradoje.

Arba su kokia pajiieka jie 
žiuri į nekarininkus ir kaip 
žiauriai 
kareiviais 
džiotojai. Kongreso tyrinėjimas 
prieš pat Amerikos karą su Is
panija tą aiškiai parode. Ir bu
vo skandalų prieš prasidedant 
pasaulio karui už demokratijos 
sveikumą.

Didžiuma karių kariuomenė
se ir visose šalyse klasiniai jau
čiasi aukštesniais. Jie niekina 
minias, kurios maitina'juos.

Gal šitie junkeriai jaučiasi 
aukščiausiais dėlto, kad minios 
yra per kvailos susivienyti ir 
pašalinti juos. Tame yra dalis

tas turi 
čia pri- 
kad di- 
profesi- 
vergus

jie elgias su eiliniais 
šitie junkerių mėg-

Telefonas Boulevard 8674

JUOZO GRUŠO
ORKESTRĄ IR BENAS’ 

3147 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

teisybės; bet tas nereiškia, kad 
minios visuomet pasiliks kvai
los. Kada nors poetų svajonės 
įsikunia ir stovimos kariuome
nės nebus minioms slopinti ir 
slėgti. • • I

Kada toji diena ateis junke
rių amatas bus pasibaigęs ir

............  .......... ................ .............. i ■■ 

socialistai pamali s savo svajo
nes įsikūnijusiomis.

įPastaba. — Nuo 1875 m, įs
tatymas siaurinti žmonių teisę 
ginklus nešioti tapo išleistas 
atskirų valstijų ir įstatymų ir 
dabar šitas musų Teisių Sąra
šo Skyrius yra negyva raide.

Atvažiuoja iš ag

LIETUVOS CHICAGON
Steigiamojo Seimo nariaiV.

k

“Jy žodžiai kaip 
žaibas trenkia į 
klausytoją šir 
dis” — sako

s=ssl

pranešimai.
Kapitonas Ladasv Natkevi
čius, St. ;Seimo generalis se
kretorius1, garsaus “Geleži
nio Vilko” organizatorius.

Mokytojas Balys žygelis, 
Lietuvos Mokytojų Profesi
nės Sąjungos pirmininkas, 
Šaulių organizatorius.

Jiedu atstovauja Lietuvos Valstiečių Sąjungą, 
Demokratus ir kitas politines bei kultūrines organizacijas. Kad tinkamai sve 
čius pagęrhti, su jais susipažinti ir iš girsti jų pirmus žodžius.

Lietuvos Social-Liaudininkus

CHICAGOS LIETUVIAI o

Am. L. Tąut. Sandara, Lietuvių Politinis iždas, Chicagos Lietuvių Taryba ir 
kiti, , . ' .

Rengia Svečiams Bankietą

Ned., Balandžio-Aprii 23-čia.4

Pradžią 5:30 vai. vakare

Morrison Hotely
Kampas Clark ir Madison gatvių.

Tikietus pirkite Daktaro Zimanto ofise, 3252 So. Halsted St., Lietuvių aptie 
koše ir pas Komiteto narius.

SVEČIAI KALBĖS SEKANČIOSE VIETOSE:
BRIDGEPORTA9 TOWN OF LAKE

Utarninke, Balandžio-April 25-tą 
PEOPLES TEATRE, 
Ashland Avė ir 47-ta

Panedėly? Balandžio April 24-ta d 
MILDOS TEATRE, 
32-ra ir Halsted St.

Abiejose vietose, be kalbėtojų, bus dar puikus muzikalia programas ir kruta- 
mieji paveikslai. Kitos kolonijos tėmykite apgarsinimus ir plakatus.

, , SVEČIUS SUTIKTI KOMITETAS.

TEATRAS IR ŠOKIAI '
Rengia Liet. Naš. Šelp. Komitetas po globa Lietuvai Gelbėti Dr-jos

LIETUVIU SCENOS MYLĖTOJŲ RATELIO JIEGOMIS
Scenoje statoma labai juokinga vieno veiksmo komediją Tar

nas įpainiojo. , .
Nedėlioj, Balandžio 23 d., Pradžia 7:80 v. v.

M. MELDAŽIO SVET. 2242 W. 23 Pi.
To vakaro pelnas skiriamas sušelpimui nelaimingos V. Pečiu

lių šeimynos. Kviečia visus atsilankyti.
• Vakaro Rengimo Komisija.

d

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

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
'Nedčld taniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

Sereda, Balandžio 19, 1922*

K. GUGIS '
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarninką ir 
ketvergą. Ncdėlioms nuo 9 i^i 12 r.
----------  ■ ------------- J

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

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

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tek: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn SL 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676 
------ ----------------

v. w. Rutkauskas" 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
Te!.: Central 6390 

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare. 
---------------- -  7 -...... """------- " .. .--------- I<

S. W. BANES
j ADVOKATAS
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 

1311 Recter Building 
79 West Monroe Street, Chicago.

Phone Central 2560
Rez. ą203 So. Halsted St.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vaL

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

Room 479
Tel. Main 2593

Vak. 1645 IVabansia Avė.
Tel. Haymarket 3869 

-------------------  ——-__________ /

/------ — ’ -------

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų
Laivakortės
Real Estate
Morgičiai
EUROPEAN-AMERI-CAN BUREAU

S. L. FABIONAS CO. VEDĖJAI
809 W. 35th St., Chicago, 111.

Telefonas Boulevard 0611 
(Baltas Namas)

L------  _J

DR. A. MONTV1D 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Ąve.

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

JURGIS HRYNKEVIČIUS 
KRIAUČIUS

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

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

Dresės

50c
{mokėt, ir po 50 
centų į savaitę. 
Daugybė vasari
nių dresių viso
kių spalvų ir 
staihj. Rašyk pa
klausdama pa
aiškinimų.

American
Dress

Installinent Co.,
58-GO Wcst 

VVashington St.
Tel. Central 1844
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Kaip išlaikyti indėlius ir 
apsaugoti taupinius

ąpgavingi ai’ abejotinos verty
bės popieriai yra sunku pažin
ti. šitas prasergėjimas, laimėn, 
nubaido daugumų žmonių nuo

gu buvo leidžiama pirmiaus. Pa
sitark su jais; klausk jų patari
mo, o paskui įdėk savo pinigus 
per juos į ką nors, kas yra tik-

į didžiąsias pramonines kom
panijos ii’ laukti už metų kitų 
tikrai puikaus pelno, neskantant 
gaunamų procentų arba dividen
dų. Kl. Jurgelionis.

pirai $3.50 ir $4.00 kreitas; ri
dikai 75c. ir $1.00 tuzinas pun
delių; tamėtos $3.00 ir $3.50 
kreitas.

JAVAI — Kviečiai $1.19% 
komai 68%c., avižos 38%c., ru-

KARPETAI ■
Jei turite nudėvėtą karpetą, neme

skite, bet perdirbkite i naują kur bus 
abi pusė minkštos ir geros. Norėda
mi užsakyti, krepkitės

S A ZALPIS922 W. 34th PI.' "phone Yards 2231

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Rašo Wm. N. Jarnagin. 
Central Manufacturing District 

Banko Prezidentas.

Tie, kurie ištyrė dalyką, ap
skaito, kad trys šimtai milionų 
dolerių kas metai yra išmonija- 
ma iš Jungtinių Valstijų žmonių 
niekam nelikusiems Šerams ir 
paskoloms, o dvidešimts penki 
milionai iš tos sumos paimama 
iš chicagiečių kišenių. Yra ap
skaitoma, kad naujų kompanijų 
skaičius, nevertų žmonių parą- 
mos, paskutiniais dvejais me
tais padaugėjo 500% ir kad chi- 
cagiečius kas metai apgauna ant 
paminėtos sumos, kuri yra baisi 
ir turėtų būti taupomuose ban
kuose, ar įdėta į teisėtus ir sau
gius vertybės popierius. Šitos 
skaitlinės yra baisios, bet jos 
nėra perdėtos. Nuostoliai yra 
gerai paskaityti ir yra sakoma,

eikvojimo savo taupinių speku
liacijai. Jis taipgi, nelaimėn, 
sulaiko kaikuriuos žmones nuo 
dėjimo pinigų f pilnai ištikimus 
vertybės popierius, kadangi jie 
mano, kad atskirti geruosius 
nuo blogųjų yra jiehis negalimu 
daiktu. Bet tas nėra sunku pa
matyti, nėra net jokia sunkeny
be, žiūrint į dalyką kaip rei
kiant. Geras finansų pažinimas 
nėra reikalingas. Viskas kas 
reikia turėti, tai sveikas protas, 
šiek tiek atsargumo ir prisilai
kyti kelių paprastų taisyklių. 
Visų svarbiausias dalykas tai 
apsipažinimas su stoviu, vardo 
gerumu ir darbais tos firmos, 
kuri siūlo vertybės popierius, 
šitas galima padaryti atsiklau- 
siant kurio nors geru vardu 
banko viršininkų, atsimenant, 
kad bankininkystė remias užsi- 
tikėjimu ir patikėjimu. Verty
bės popierių pardavinėjimas yra

raja įdėjyba.

PASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS

Genoas Konferencija. — Ame
rikos biznieriai, kaip ir Ameri
kos valdžia, nedaug ko gero lau
kė iš Genoas Konferencijos. Kad 
jų nuomonė buvo gan teisinga, 
tas dabar pasitvirtina daugeliu 
atsitikimų jau įvykusių Genoas 
Konferencijoj.

Pastebėtina yra, kad ten susi
rinkę žmonės yra labiausia poli
tikieriai, o mažiausia biznieriai. 
Jų kalbos primena čigono sap
nus, kurs eidamas gult užmiršo 
pasiimti šaukštą, o užmigęs sap
navo gardžią košę. Jų vienas ki
tam paduodamos miliardų skait
linės yra dauginus poezijos o ne 
realybės srities. Jų veidmainin-

kad net ne visi bankieriai ir ad
vokatai yra liuosi nuo. jų. Di
džiulės proporcijos, kurių pasie
kė sukčių darbai ir didelis abe
jotinų ar apgavingų vertybės 
popierių padaugėjimas esą yra 
šalies didelio turtingumo sėk
mė. Pastaraisiais laikais visuo
menė pylė pinigus į Šerų parda
vinėjimo skymus ir paskolos pa- 
siulinimus tiek negalimus ir tiek 
nesąžiningus, kaip ir kiekvienas 
aukso kasyklos ar žibalo sėmyk- 
los sugalvojimas, kuris kuomet 
buvo pakištas žmonėms. Fir
mos, kurių sugalvotojai yra tos 
rūšies žmonės, kurie lobsta nuo 
nepasisekimų, išsiuntinėja savo 
agentus, kurie savo skambiais 
argumentais prikalbina žmones 
tikėti. Padėtis virto tokia iš
gąstinga, kad viena didesniųjų 
pirklybos žinių agentūrų šita
me mieste nesenai išleido praser- 
gėjimą savo ėmėjams, kad jie 
atkreiptų domės j beverčių įdė- 
jybų pavojų. ' ! ' 11 i

Tai yra kriminale Šerų ir bo- 
nų sumatnytojų rūšis, tokia pat 
kaip ir profesiniai plėšikai ir ki- 
šelninkai. Jų sumanymai esti 
daugausiai pardavinėjimui be
verčių Šerų ir paskolos bonų. 
Paprastai šitie sumanymai būva 
nepasisekimų įdėliniūkams, bet 
sumanytojai iš kiekvieno nepasi
sekimo paprastai išeina nešini 
dalelėmis sumomis pinigų. Pa
lyginimas apsaugotumas nuo 
bausmės padrąsina smailo proto 
ir lengvos sąžinės žmones paš
vęsti savo gyvenimą apgaulio 
tyrinėjimui. Plėšimas su ap
gaulio pagelba yra profesija' ir 
mokslas. Jokis kitas charakte
ris neturi tiekos asmeninio pasi
sekimo iš verslinių nepasiseki
mų kaip profesionalis apgavi
kas. Bloga lemia sąlygos susi- 
dūjusios dėl apgavingų ir bever
čių šėrų ir bonų pardavinėjimo 
Chicagoje gal daugiau yra mato
mos bankininkams ir mekle- 
riams kaip paprastiesiems tėmy- 
tojams dėlto, .kad jie turi artes
nių ryšių su įdėjybos padėtimi. 
Ateis diena, kuomet Komerci
niai, Taupomieji ir Įdėjybiniai 
bankininkai bus priversti savo 
pačių reikalų apgynimui pradėti 
aršios kovos vajų prieš šitos rū
šies plėšimą ir apgaulį. Klausi
mo padėtis yra tokia, kad pra
sergėjimas visuomenės nuo ap
gavingų įdejybių nieko negelbs
ti — jis tik rėmėjus apgavi
kams daugina, žmonės turi 
būti apsaugoti nuo jų pačių 
kvailumo. Visuomenė savo pa
čios labui turi reikalauti įstaty
mų, kurie apsaugotų vyrus ir 
moteris nuo jų pačių silpnumo.

šiomis paskutinėmis dienomis 
tiek buvo skelbta prasergėjimų 
nuo beverčių paskolų ir greito 
pralobimo šėrų pardavinėtojų 
saldliežuvybės, kad kaikurie 
žmonės gali pradėti maryti, kad

tik viena bankininkystės formų, 
todėl visų labiausiai pažink žmo
nes ar firmas, su kuriais vedi 
reikalus. Saugokis tų vertybės 
popierių, kurios prižada labai 
aukštus pelnus nuo tavo pinigų. 
Pinigai kartais tikrai atneša di
delius pelnus, bet tam reikia, 
kad kas rizikuotų ir paprastai 
rizikuoja tas, kuris duoda pini
gus. šalininkis to žmogaus, 
kuris prižada tave pastatyti 
“žemutinė} asloj”. Šitie du žo
džiai, “žemutine asla” labai ža
vingi ir daugelį skaisčių karjie- 
rų jie sunaikino; daugelis žmo
nų patyrė, kad jų žemutine asla 
buvo aklos durys asloje vedan
čios į bedugnę. Be to reikia 
prisižiūrėti abejotinų verslinin
kų pareiškimams jų cirkulio- 
riuose ir garsinimams ir palydy
ti juos su pareiškimais ir garsi
nimais tų veršininkų, kurie ver
čias verstybės popieriais, kuriais 
negalima nei kiek abejoti. Apie 
pastaruosius esti neapsirinka
mas nuoširdumo ratas, kurį Fi
nansinis Pastotkelis retai tepa
siekia — nes teisėtų ir įrodytų 
vertybės popierių pardavinėtojai 
pasako, ką jų kompanijos yra 
padariusios; jie nesiūlo didelių 
turtų su paskuba ir jie neduoda 
nesąmoningų pažadų. Pas juos 
nėra jokių šmaukšt braukšt da
rymų, jokių monų, jokio spėji
mo; jie tik aiškiai pasako fak
tus ir viską kita palieka pačiam 
spręsti, kuomet Finansinis Pas
totkelis teikia įsivaizdomųjų ga
limybių pažadą, o visą kita pa
lieka tavo lengvatikybei.

Jei tau tikrai rupi tavo pini
gai ir tu nori ,kad jie atsiraito
ję rankoves dirbtų tau, tai tu 
galų gale busi turtingesnis — ir 
laimingesnis — jei įdėsi juos į 
perus, teisinguos įdejybos ■popie
rius, . Kiekvienas negali turėti 

pasidėjęs šautuvo, kuomet jį 
nakčia užpuola kaukėtas plėši
kas, bet kiekvienas gali turėti, 
ar įsigyti geriausį ginklą nuo tų, 
kurie tykoja žmonių taupinių — 
gerą sveiką protą.

Galima butų sumažinti tie di
dieji nuostoliai apturimi kas me
tai iš beverčių įdėjybių, jei įdė- 
lininkai pasitartų su savo pačių 
bankininkais, ar kitais. Iš šitų 
šaltinių tyrinėjantieji žmonės, 
atsiklausę gali sužinoti be jokio 
mokėjimo ar atlyginimo tikras 
žinias apie jiems siūlomą įdėjy- 
bų gerumą. Atklausinėjimas 
apie įdėjybas savo dykiems pi
nigams įdėti yra patartinas ii 
teisėtas dalykas. Jei tik įdėli- 
ninkai pasinaudotų laisvai ban
kų patarnavimu, tai daug nuos
tolių pareinančių iš sensacingų 
vertybės popierių butų pašalin
ta. Bankij durys yra atviros ir 
bankai teikia padrąsinimą iš
leisdami ištikimus vertybės po
pierius mažesnėmis sumomis ne-

gumas yra aiškus — gal būt la
biausia jiems patiems.

Iš šitos konferencijos vargiai 
kas gero 'išeis, jei bent tas, kad 
susirinkusieji nutars džfl* sykį 
susirinkti. Tik pats visų šalių 
atstovų susirinkimas, kaipo 
toks,,žinoma yra jau didelis *
žingsnis pirmyn. Pradėję rink
tis į daiktą ir kalbėties Europi
niai diplomatai gal prie konors 
prisikalbės po kokios dešimties 
panašių konferencijų. Europa 
tebėra ligonis, kurs negreit dar 
pakils iš savo ligos patalo.

* A

Vokietijos Markės. — Ar Vo
kietijos markės nebepuls že
miau ? Tą kjausimą dabar stato 
daugelis žmonių, žinoma, į pa
našų klausimą' tikras atsukimas 
yra negalimas. Bet galimas yra 
spėjimas.

žiūrint į dabartinę dalykų pa
dėtį, tikrai negalima daug ko 
permatyti kas galėtų Vokietijos 
markei pagelbėti. Pačios Vo
kietijos finansų politika rods ty
čia veda prie to, kad markė vi
siškai nupultų savo vertėje.

Iki šiol popierinių markių Vo
kietijoj tapo prispauzdinta šim
tas dvidešimts penki miliardai. 
Jų spauzdinimas, betgi, nepasi
liovė. Paskutinė šių dienų Vo
kietijos banko atskaita rodo, 
jog paskutinėmis dviems savai
tėmis tapo išleista arti dvieįų 
miliardų naujų markių. Iš' Vo
kietijos išleistųjų markių apie 
keturiosdešimt miliardų markių 
yra laikoma užrubežyj, daugiau
sia įvairių spekulatorių rankose.

Kiek galima buvo patirti, Vo
kietijoj niekas rirtitai nemano 
apie kokią-nors pamatinę finan
sų reformą, markės kurso pakė
limui, arba naujų pinigų įvedi
mui. O 'taip sakant, ant
Dievo valios Vokietijos markė 
neturi rods kito kelio kaip tik 
slinkti nuolat apačion. Jeigu 
markė kada-nors pakįla aukštyn, 
tai tik dėl to, kad markių spe- 
kulatoriai įsigyja sau kokią-nors 
viltį, jog markės pakils. Iki 
šiol, vienok, daugumas spekula
torių markėmis tik nudegė sau 
nagus.

* *
★ •

Investmentai. — Mes atkrei
piame savo skaitytojų domę į 
telpantį šiame numeryj straips
nį apie investmentus, kurį mums 
parašė p. Wm. M. Jarnagin, pre
zidentas Central Manufacturing 
District Banko. Mums smagu, 
kad bankieriai susidomėjo indė
lių arba investmentų klausimu 
ir siūlo savo tame dalyke patar
navimą. šioj valandoj iš tikro 
yra daug gerų progų indėti pi
nigus į tvirčiausius Amerikos 
geležinkelius arba tokias kompa
nijas kaip American Telegraph 
fe Telephone Company, o taipgi

Marketo Kainos.
Ant tūlų dalykų vakar Chi- 

cagos marketo kainos buvo se
kamos:

SVIESTAS — Creamery eks- 
i

tra 37c., cenrtalizubtas 36 %c., 
ladfes 22 ir 23c., pakeliuose 15 
ir 17c., kaina retaileriams sta- 
tinukės 40c., spaustas 42c.

KIAUŠINIAI — švieži pir
mieji 231/2c., paprasti pirmuti
niai 22 ir ir 23%c., maišyti lo
tuose 22% ir 23c., ekstra su 
dėti balto medžio dėžėse 28 ir 
29c., margiukai 20c., purvihukai 
20% ir 20y2c.

GYVA PAUKŠTIENA—Kur-( 
kės 30c., višto 25c., pavasari-( 
niai 30c., gaidžiai 16‘c., antys 
30c., žąsys 18c.

NEGYVA PAUKŠTIENA — 
Kurkęs 35c. ir 36c., vištos -26 
ir 27c., gaidžiai* 18 ir 19c., pava 
sariniai vištukai 30c., antys 27 
ir 28c., žąsys 19 ir 20c.

BULVĖS — Baltos šiaurinės 
;maišuose $1.60 ir $1.75 už 100 
svarų; saldžiosios $2.50 stati
nė.

ŽALI FRUKTAI — Obuoliai 
$8.00 ir $10.00 statinės; grėp- 
sai $5.50 ir $6.00 kreitas; demo
nai $6.00 ir $6.25 dėžė orančiai 
$7.00 ir $7.50 dėžė; ananasai 
$8.00 ir $9.00 kreitas; žemuogės 
$2.25 ir $2.50 už 12 kvortų.

ŽALIOS DARŽOVĖS — 
Asparagai $6.00 ir $8.00 už dė
žę; batviniai $2.50 ir $3.00 už 
statinę; salierai $3.50 ir $4.(M) 
kreitas; morkos $3.50 ir $4.00 
už statinę; kopūstai $1.75 ir $2.- 
00; žyduoliai kopūstai $1.25 ir 
$1.50 kreitas; agurkai $3.00 
ir $4.50 dėžė; salotos gavose 
$2.50 ir $2.75 kreitas; grybai 75 
ir 90c dėžė; cibuliai $9.00 ir 
$11.00 už 10 svarų maišelį; pi

of The poRO£«lt

giai 99%.

PATARNAUSIME JUMS
Kaipo

Universal Auto Sales Co.
5001-5 So. Western BĮouL

Prospect 0649

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

REO SPEEDWAGON

J. H. ALISZAUSKIS 
Parduodame Moon Reo ir Pasažieriy 

Automobilius
Reo Speed Wagons, Vartoti automobiliai, 

z ir trokai.
c .

O-DR.HERZMAN^B
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

f Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

I IR Iš 
LIETUVOS 

Didžiausi ir greičiausi 
CANADIAN PACIFIC LAIVAI 
Išplaukia kasdieną ar panašiai 

Tiesiai į ir iš 1
HAMBURG, ANTVVERP

Cherbourg ir Britanijos portus 
- Artymas susinėsimas su 
''/ ‘ KAUNU

\ Ir kitais Lietuvos miestais
j\ Trečios klesos pasažieriams- prireng-

rr\ ta puikios lovos, po 2, 4 ir 6 į kam-
K\ barį.

R I VA st. Lawrence vaizdinga kelionė, 2
IĮ \L-/ dienos ant upės ir įlankoj. Tik 4 die- 

nos atvirose jūrėse.
Pilnos informacijos nuo vietos lai- £|mK< vakorčių agentų, arba R. S. Elworth, 

KaO generalis agentas, 40 No. Deatbom
BfflįlĮt/ St., Chicago, III.

Dr. A. R. Blumenthal 
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė, 
Kampas 47th St.

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

Tel. Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Of ISHB •
3149 S. Morgan St., kertė 32 St. 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687 IIIJ

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

, , , Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiky ligų

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

ryte iki 1 vai, po piet.
Telefonas Drexel 2880

kūdikių priežiūrą ir penėjimą. De

partamentas ypač tinkamas duoti

JI RAŠĖ Į
JI RAšfi LIE-

BUVO JOSATSAKYMĄ. TAI

Idant Lietuvė Motina 
Žinotų apie Patarnavi

mus Bordeno KompJj
NELABAI SENIAI LIETUVĖ MOTINA PASAKOJO SAVO DRAUGEI, 
KAD NEŽINODAMA KĄ DARYTI DELEI KŪDIKIO, 
BORDENO KOMPANIJĄ IR PAKLAUSĖ PATARIMO. 
TUVIŠKAI IR GAVO GREITĄ 
DRAUGEI NAUJIENA. I

Taigi mes padūmojome kiek Lietuvių 
motinų nežino apie šitą Bordeno 
kompanijos patarnavimą ir imame 

i
šitą progą paaiškinti apie Bordeno 
Kūdikių Gerovės Departamentą.

dykai patarimus apie vartojimą 

Bordeno Eagle Pieno.

Dr. Mauta Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

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

Šitą Departamentą veda prityrį mo
terys ir vyrai., Jos galva yra gydy
tojas plačiai apsipažinęs su kūdikių 
reikalais. Jis neužima vietą Tamistų 
šeimyniško gydytojo, bet visgi gali 
suteikti daug braųgintinų žinių apie

Kiekviena motina Lietuvė yra malo
niai užprašoma pasinaudoti šituo pa
tarnavimu. Jis pagelbsti tūkstan
tinis motinų kasmet ir Bordeno 
Kompanijai bus smagu jei Tamistos 
irgi juo naudositės.

DR. C, K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

krautuvninkas parduoda 
_ T71____ 1 T"g • ♦ • v •

(Llthuanian)
Vardas
Adresas

KUPONAS
Pažymėk Kryželiu katrą nori

Penėjimo , Kūdikių Pamokinimų
Instrukcijos Knyga Knyga

Bi

Tavo
Bordeno Eagle Pieną — įsižių- 
rėk j paveikslą keno ir neim 

kitokio.
THE BORDEN COMPANY 
350 Madison A v., New York.

n DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayette 4988.
Į Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 101—12 pietų

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

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

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

Į Į Telefonas: Boulevard 7042

i DR. C, Z. VEŽELIS :
1 Lietuvis Dentistas
! 4712 South Ashland Avė.,

arti 47-tos gatvės
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Roosevelt 8600.

Šiame Naujienų numery pas
kelbiama apyskaitėlė aukų Lie
tuvos Socialdemokratų partijos 
rinkimų į Lietuvos Seimą kam
panijai remti. Be šių 74 dol. 
aukų dar So. Bostono LSS. 60 
kuopa ir atskiri jos nariai tam 
pačiam reikalui suaukojo ir Lie
tuvon pasiuntė 35 dol. (žr. Ke
leivio 14 num.). Tuo budu pra
džia jau padaryta, ir graži pra
džia.

Reikia dabar, kad visi drau
gai, kuriems tik rupi, kad atei
nančiais rinkimais į Liet. Seimų 
kuodaugiausia butų išrinkta 
darbo žmonių atstovų, suklustų 
stropiai tam reikalui pasidar
buoti.

Rinkimai visai nebetoli,
kampanija jau prasideda. Kle
rikalai nuo senai veikia išsijuo
sę. Iš Lietuvos jų agentai pus
tuziniais atvykę Amerikon agi
tuoja ir tūkstančiais šienauja 
savo partijai ir savo įstaigoms, 
kad juo stipriau galėtų Lietu
voj įsitvirtinti ir viešpatauti. 
Liaudininkai bando tą patį — 
jie turi irgi atsiuntę čia savo

ir

Užsimokėjimo kainai
Chicagojo —- paltu:

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

Chicagoje per neiiotojusi
. Viena kopija -------------------

Savaitei __________________
Mėnesiui___________________ 7&C.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
paštu:

Metama $7.00
Pusei metų _______________ —, 4.90
Trims mėnesiams .........— 2.00
Dviem mėnesiams 1-50 
Vienam mėnesiui  ........  —. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams __________ _____—. $8.00
Pusei metų -------------- —_____4.50
Trims mėnesiams -------- - ----- 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

, $8.00
\4.50 

_ 2.26 
1.76 

_ 1.00

— 8c. 
, 18c.

žmones savo partijos reikalais.
Socialdemokratai — vieninte

lė partija, kuri gina Lietuvos 
darbininkų reikalus — savo at
stovų siųsti Amerikon agituoti 
ir aukų rinkti negali, nes jie ten 
pat perdaug darbais apsikrovę. 
Tat jie šaukiasi į Amerikos lie
tuvius darbininkus,kad jie patys 
čia pasidarbuotų — agituotų ir 
rinktų aukas socialdemokratų 
kampanijai remti. Ir amerikie
čiai draugai gali tatai padaryti. 
Reikia tik suprasti reikalų, su
prasti jo svarbumų ,turėti noro 
truputį padirbėti ir tų norų vy
kinti, taigi patiems aukoti ir ra
ginti kitus tų patį daryti, ir be
matant to darbo vaisiai bus mil
žiniški. Jei, pavyzdžiui, kiek
vienas Naujienų skaitytojas pa
aukotų tik po vienų dojerį, tai 
kaip matai susidarytų apie dvi
dešimt tūkstančių dolerių, o juk 
yra draugų, kuriems ir dešimkė 
nesunku butų išmesti.

Taigi raginame draugus. Va
davimui Lietuvos iš klerikaliz
mo pančių, kovai su reakcija, ir 
Lietuvos darbininkų klasės lai
mėjimui — remkime Lietuvos 
socialdemokratus! 1

neinrponuojanIi: tai esama su- 1 . Aį (L |HA ~ 2 jįjį u ~ r Ą h 
dž i u v tįsio, išblyškusio, su žėriu- ^K®|Į[¥lull| U S H JM!?
/M/VilAAifi «II ri «<■> t/< lr> /V/fni 1 £1 • 1/\ *”

Indy Kova už Laisvę
J. Krikščiūnas.

■JttE

Apžvalga Į

iškraipė oficialų^ jo skelbėjai.

APIE REPRESIJAS LIE
TUVOJ.

Raudonojo profesinių sąjun
gų internacionalo (Maskvos) 
organe “Die Internationale Ar- 
beiterbewegiing”, spalio mėn. 
1921 m. sąsiuviny išspaudinta 
laiškas iš Lietuvos “Aus der Ge- 
\verkschaftsbewegung in Litau- 
en”. Autorius, I. J., savo laišką 
pradeda šiaip:

“Tai, kas šiuo tarpu buržu
azinių ideologų giedomj ‘'lai
svoj” Lietuvoj dedasi — vi
sos tos baisenybės ir represi
jos, kurios kaip iš gausybės 
rago krinta ant darbininkų 
klesos, toli viršija visas baise
nybes ir žiaurumus kokios 
buvo dagi pikčiausiais carų 
viešpatavimo laikais.

“Visam krašte siaučia nuož- 
mus baltasai teroras. Perse
kiojimai, kankinimai, išnie
kinimai, kurių buožių val
džios budeliai daro darbinin
kų klesai, neturi nei ribų, nei 
galo. Geležiniais dvarininkų- 
buržujų reakcijos pančiais su
kaustytas Lietuvos proletari
atas neturi nei menkiausios 
galimybės ką-nors savaran
kiai veikti ir organizuotu bu- 
«u stoti kovon už savo būties 
reikalus. Kiekvienas dagi 
mažiausias darbininkų. inicia- 
tivos ir savarankumo pasirei- 
škimas nugniaužiama su ne
apsakomu žiaurumu.”
Visas tas laiškas rašytas, ma

tyt, po įspūdžiu atsitikimo Ute
noj, kur praeitų metų pradžioj 
buvo papildyta ištiesų negirdėtų | 
žiaurumų, — suimta apie 
tas žmonių, daugybė kone 
tinai plakta ir į kalėjimus 
grūsta. Šitokių kruvinų

šim- 
mir-

su- 
savo

žygių Lietuvos valdžia niekados 
nepateisins.

Bet tokių baisenybių papildė 
ne viena Lietuvos buožių val
džia. Ta patį darė ir tebedaro 
“raudonųjų”, tariamoji “darbi
ninkų” valdžia bolševikijoj. Ka
lėjimuose ten iki šiol tebekanki- 
nami socialdemokratai, socialis
tai revoliucionieriai, kurie bol
ševikams turbūt nedaugiau nu
sikalto kaip ir tie Utėnos taria
mi komunistai Lietuvos buo
žėms. Smerkiant žiaurumus ir 
represijas vienur, “laiško iš Lie
tuvos” autoriui nereikėjo už- 
rrliršti pasmerkt jas ir kitur, va
dinas, pas saviškius.

Sereda, Balandžio 19, |922

Mirė senas Gruzijos so- 
cialisty darbuotojas

Bolševikai išvogė jo lavoną ir 
nežinia kur palaidojo.

Įdomus ir reikšmingas daly
kas. TLXi<j! momentu, kada blo
kai irsta, kabinetai svyruoja, 
kada išeivijos srovių viršūnės 
nebepajėgia susitarti, kada 
laikraščiuose srovinė kova, ro
dos, pasiekė savo zenitų — tuo 
pačiu laiku mes užeiname ant 
naujo kelio, kelio vienybės ir 
bendro darbo. P. Naujalio kon
certas Ghicagoje parode, kad 
mes jau esame ant to kelio. 
Mes turime tuo keliu eiti ir to
liau. ' '

6»
čidttnis akimis žmogaus; jo ap
sivilkimas ne brangtis,* sudul
kėjęs, o dažnai ir nuplyšęs; iš 
vieno į kitų indi/ miestų-mies
telį jis paprastai 
pėksčias, o jei eiti būna perto
ji, važiuoja paskutine gelžkelio 
arba laivo klcsa. Bet už tai jis 
turi gerų iškalbų. Jo atydžiai 
klauso 'ne tik paprasti miestų 
ir sodžių gyventojai, bet ir 
stambus viso krašto rinktų at
stovų suVažiavimai. Štai 192(1 
m.
ko visuotinas Indijos kongre
sas.
Mahatma Gandhi. 
mu visais balsais prieš du bu
vo priimta rezoliucija, kuri 
skamba: “Visuotinojo Indijos 
kongreso tikslas yra įkurti In
dų Swaraj (savystovę. vyriausy
bę), vartojant visas ramias ir 
įstatymų leistas priemones. Šios 
Vyriausybės sudaryme turi da
lyvauti visa tauta.”

Jis turi didelės įtakos visa
me krašte. Jo pastangoms pa
vyko sujungti visas krašto pa
jėgas kovai su priespaudos ne
šėjais. Induose, vkaip žinoma, 
yra dvi stambesnės tikybos: 
Konfucijaus ir Muamedo (Ma- 
gomclo). Muamedo tikybos iš
pažintojai ligi šioliai laikėsi 
ųuošaliai nuo laisvės judėjimo, 
bet Mahatma Gandhi pastango
mis pavyko partraukti ir šiuos 
prie šio garbingo darbo.

Gandhi ne visuomet siūlo 
mažai į prišpatidejus veikian
čias priemones. Jis kai kada 
siūlo savo krašto žmonėms 
konkretiškesnių žingsnių dary
ti. “Saugokitės nuo prekybos 
su anglais,” mokina jis. “Nene
šiokite anglų rūbų! Neikite į 
anglų teismus! Alsiimkite sa
vo vaikus iš anglų mokyklų! 
Atsisakykite nuo visų titulų ir 
garbės vietų, kurias jus gavo
te nuo anglų, vyriausybės! Ne
mokėkite anglams jokių ,mo
kėsiu.”

Gandhi ir jo pasekėjų dar
bas ne lieka Jie pasekmių. Kad 
jis d'auig nemalonumų padarė 
okupantams, matyt kad ir iš 
to, kaip apie jį atsiliepia ang
lų buržuazijos spauda. Žmo
gus, kuris sayo gyvenime ne- 
praliejęs nė r vieno lašo kraujo, 
nepasrsaivinęs nieko svetimo, 
vadinamas žmogžudžiu ir plė
šiku. Ir ištik rujų, yra Induose 
miestelių, kur niekas nieko 
neperka iš anglų. Barzdasku
čiai, nepasakę nė vieno, pikto 
žodžio, atsisako sklisti anglus. 
Anglai negauna 
tarnų; vežiikiai atsisako 
vežti iš 
Ištisos 
mokėti, 
pradeda savo kruvinas ekspedi
cijas, apie kurias* kiekvienas 
yra girdėjęs iš laikraščių.

Mes papratę kitaip galvoti ir 
kitaip žiūrėti į gyvenimą, kaip 
kad žiuri savotiška indų tau
ta, todėl gal būt paabejosiu!*, 
ar pavyks indams šiuo keliu 
iškovoti laisvę. Bet mes turi
me štai ką pripažinti: šis labai 
įdomus indų judėjimas įskie
pys tautoje norą laisvę įgyti ir 
išmokys neapkęsti prispaudė
jus. Ateis kiti laikai, atsiras 
kiti vadai ir pasinaudoję savo 
pirm lakūnų darbo vaisiais, šie 
gal būt suras kitus budus ir 
paliuosuos didelę tautą iš gOb- 
sčių naudotojų nagų.

įJDV išreikštas štame ekprtaįe 
nuomones Redakcija neatsako.}

vaikštinėja VIENYBĖS GALYBĖ.

Nagpur’o mieste susirin-

Jame, žinoma, buvo ir 
Jo pasiuiy-

Nesenai Ghicagos laikraščiai 
rašė apie p. Juozo Naujalio 
koncertą. Koncertas kaip kon
certas. Reikia manyti, kad 
muzikalio turinio žvilgsniu ji
sai buvo vienas iš gražiausių 
ir labiausia nusisekusių kon
certų, laikytų musų išeivijoje.

Bet to koncerto svarba yra 
gal dar didesnė kilu žvilgsniu. 
Tasai koncertas parodė, 
vis dėlto 

'kurie gali 
į vienyti.
• rėmė visos lietuvių
'srovės. Visaip nusistačiusieji 
' muzikai, solistai bei solistės — 
pakalbinti ncatsjsaikė dalyvau
ti programe. Visokių srovių 
veikėjai neatsisakė ne tik daly
vauti, bet ir paagituoti (koncer
to naudai. Vįsi Chicagos lietu
vių laikraščiai lygiai gražiai 
koncertą rekllamavd ir rezulta
te įvyko... beveik stebuklas. Į 
vieną iš gražiųjų ir didžiųjų 
Chicagos salių suėję 2,000 su- 
viršum lietuvių — gražiausios, 
gyvosios, rinktinės publikos —• 
tarsi naują savo veidą išvydo, 
tarsi naują didelį džiaugsmą 
patyr?: tai jausmas gyvos, su
vienytos, kultūringos tautos 
matančios ir jaučiančios savo 
vienybės pajėgą. Ir supranta 
tos tuikstantinės minios gyvų 
žmonių, kad jie daug gali, ka
da eina visi išvieno. Gi va pa- 
vyzdis čia pat. Koncertas duo
bia. gryno pelno $1,200.00. Dar 
be to muzikų burdlis, gerbėjų 
p. Naujalio talento ir darbo, 
sidabrinę vazą su šimtine dova
nų jam paduoda. Patsai lietu
vių muzikos tėvas prataria me
no -kūrėjų draugijos naudai. 
Renkama aukos, surenkama 
$800.00. Vienu vakaru su vir
šum $2000.00 gražiam tikslui. 
Tasai vakarėlis lyg naują mu
sų žadėtąją žemę nurodė. Mes 
galėtume susivienyti ir būti 
stiprus, jei tik mes panorėtu
me.

Lietuviai turi atrasti save ir 
atras. —L. I. B.

kad 
dar ės’ama dalykų, 
visus lietuvius su- 

Koncerlą nuoširdžiai 
žinomus

Darbas ir 
Žaismė
Scott Nearing.

vi-Vyrai ir moters šiandien 
soj Amerikoj pateko tarp 
giy. Jiems reikia aptverti žaiz
dos; reikia suimti vagys ir rei
kia panaikinti toji sistema, ku
ri auklėja vagis.

Vasario 17 d., mirė senas ir 
didelis Rusijos socialdemokrati
jos kovotojas, vienas iš Gruzijos 
proletariato vadų — Silvestras 
Džibladze.

Vienas iš seniausių Gruzijos 
marksistų, S. Džibladze buvo 
ankštai surištas su visos Ru
sijos socialdemokratija ir ten 
daug veikė. Du sykius buvo iš
tremtas į Sibirą, daug kartų 
sėdėjo kalėjime. Gerbiamas vi
sos Gruzijos liaudies, seniausias 
narys Gruzijos respublikos Stei
giamojo Seimo, jis, suprantama, 
tapo auka bolševikų įvesto tero
ro. Jį bolševikai įmetė į kalėji
mų, iš kur išleido jį su visai su
naikinta sveikata, kad neužilgo 
vėl bandžius jį areštuoti. Bet šį 
sykį jis pasislėpė ir senelis nuo 
to laiko turėjo gyventi klajūno 
gyvenimą, toli nuo savo šeimi
nes ir tokiose aplinkybėse, ku
rios neleido jam rūpintis savo 
sveikata. Taip jis ir mirė toli 
nuo savųjų.

Ant rytojaus Tiflise ir visoj 
Gruzijoj pasklido žinia apie jo 
mirtį, visa šalis pasidengė* go
duliais ir rengėsi prie tautinių 
laidotuvių . Patyrę apie tai če
kistai išvogė jo lavoną ir slap
ta nežinia kur jį palaidojo.

(Soc. Viestnik).

Moters ir vyrai visam pasau
ly dirba dėlto, kad jiems ir 
tiems, kurie jiems yra brangus, 
reikia gyventi. Kalbėti jiems 
tuo patim atsikvėpimu apie 
darbų ir smagumų yra gryna 
nesąmonė. Jų smagumas parei
na nuo pasiliuosavimo nuo dar
bo.Jau nuo seno Indija priklau

so anglams. Šie kiek pajėgda
mi naudoja joiš turtus, spau
džia jos gyventojus. Ilgai indai 

gyventojų [nešė kantriai svetimą jungą, 
bet tautų pasiliuosavimo min
tis pagaliau pasiekė ir šią to
limą šalį. Indai girdi, kad iš
gauna laisvę takios mažos tau
tos kaip Graikija, Bulgarija, 
Lietuva, Latvija ir k«t., girdi 
Xaip narsiai kovoja • už savo 
krašto nepriklausomybę mažy- 
t?, pusiau badu išmarinta 4 
milionų Jauta — airiai. Nenuo
stabu, kad ir daugiau kaip 300 
milionų šalis panorėjo nusi
kratyti sunkaus svetimtaučių 
jungo. Bet šio tikslo siekdami 
indai imasi visai kitų priemo
nių, negu kad papratę -imtis 
Europos h’ Amerikos tautos.

štai paskutiniais 20 metų 
Induose įgijo nepaprastos įta
kos vienas žmogus, kurį vadi
na Mahatma Gandhi. Jei pa
siskaityti anglų laikraščių, mes 
apie jį išgirsim visokių baise
nybių: tai esąs tikras plėšikas, 
niekšas, sukylimų vadas ir kal
tininkas, žmogžudys ir tt. ir lt. 
Indai, priešingai, jį vadina 
Šventuoju (“mahatma” indiš
kai rėiškia “šventas”)? Ir iš- 
tikrųjų, jis padaro daug gera 
savo tautai ir nesmagu'mų oku- 
pantams-anglams. Todėl ir sup
rantama vienų pagarba ir ant
rų neapykanta. >

i Pirmu kart Mahatma Gandhi 
pagarsėjo visoje Indijoje 1908 
m., kada pasirodė jo knygelė: 
“Indų savystovė vyriausybė.” 
Joje autorius siūlo įgyvendinti 
Induose meilę vietoj neapykan
tos; prievartą pakeisti savęs 
pasiaukavimu; vietoj gyvuliš
kos jėgos jis siūlo vartoti dva
sios jėgą. “Žmonija turi,” rašo 
jis, “išmokti vartoti palsiprieši- 
nimą be kraujo praliejimo; ji 
turi išmokti ginti tiesą, neim- 
dama į lunkas nei kardo, nei 
durtuvo... Vaši priešinimas be 
kraujo praliejimo, reiškia iš 
kalno permatyti kančią. Bet 
jis nereiškia pasidavimo pikta
dario valiai. Jei tauta imasi 
šios kovos budo, lai ji nori pa
rodyti, kad visa savo siela ji 
neapkenčia tirono... ”

Dabar jan pasirodo ir kilų 
šio įdomaus žmogaus knygelių. 
Be kita ko vienoj iš jų jis ra
šo: “Pirmoji mano knyga (apie 
Indų nepriklausomybę) buvo 
paprašyta 1908 m. Šiandien ma
no įsitikinimai tvirtesni kaip 
anuo metu. Aš jaučiu, kad In-

Kas,

Pietų Azijoj yra šalis, kuri 
saivo plotu nedaug mažesnė už 
Suvienytas Amerikos Valstijas, 
o gyventojų turi daugiau kaip 
3 kart tiek, kiek šios valstybės. 
Nežiūrint į jos didumą, apie 
šių 316 milionų
kraštą paprastai Amerikos ir 
Europos žmonės mažiau žino 
kaip apie kokią nors mažytę 
Daniją, llolandiją arba Airiją. 
O ji yra įdomi įie tik savo ne
paprastu didumu, bot ir savo
tiška, labai skirtina nuo Euro
pos ir Amerikos kultūra, savo
tiškais papročiais ir tt.
pavyzdžiui, negirdėjo apie in
dų magus, kūric moka padary
ti tokių “stebuklų,** kurių šių 
dienų mokslas nepajėgia išaiš
kinti?

Štai į Indų miestelį ateina 
apdulkėjęs, išblyškęs magas- 
paimokslininkas. Graži, saulėta 
diena. Pamokslininkas greit 
surenka apie save didelį būrį 
žmonių. Ima sakyti karštą pa
mokslą. Kad žmones įtikinti, 
jog jo žodžiai tai ne paprasto 
mirtino žodžiai 
baigia tokiu 
į aukštį 
kur ore 
už jos

Užmokesnio išlenkamybė ga
lima ištirti stoviu sveikatos ir 
padorumo, kurie reikalingi fi
zinio pajiegumo išlaikymui. Jei 
pramokei tenka užlaikyti savo 
darbininkus, jei visuomenei 
tenka žiūrėti, kad šeimynos ne
būtų verčiamos priklausyti nuo 
labdarybės, tai užmokesnis tu
ri būti tokio didumo, kad alga- 
pelnis įstengtų nusipirkti sau 
sveikatų ir padorumų. Dabarti
niu’ laiku Jungtinėse Valstijose 
užmokesnys mokami didelei 
suaugusių vyrų darbininkų da
liai nėra užtenkami šeimynai 
gyventi padoriai.

Aukos Lietuvos Social- 
demokraty Partijai

jis kalbų už- 
‘s tebūki umeta 

ilgų virvę, toji kaž 
užkliūva, jis griebiasi 

ir ima lipti į 
Kiek laiko pra- 

išnyksta dangaus mė- 
Žinoma, tik žmonėms

ėjus, jis 
lynume.
taip rodosi, kad Jis lipa į dan
gų; pamokslininkas liekasi ant 
žemės ir už valandėlės surenka 
apie save kitų būrį žmonių, vėl 
sako prakalbų, vėl “lipa į dan
gų” ir 11,

Daugelis taip pat, tmbut, 
girdėjo, kaip indų magai mo
ka save iš lėto taip numarinti, 
kąd galima įdėti į grabų, už
kasti į žemę ir išlaikius ten 
2- 3 dienas vėl iškasti ir vėl at-

Indų mokslas ir indų stebuk
ladariai garsus’ ne nuo šių die
nų. Ši kultūra bene bus seniau
siai iš visų pasaulio kultūrų. Ji 
jau buvo garsi ir skirtina nuo 
kitų kultūrų prieš Kristaus už
gimimų. Labai rimti moksli
ninkai spėja, kad ir Kristaus 
mokslas tai nėra visai savys- 
tovis, kad jame yra dtoug indų 
mokslininkų įtakos. Kaip žino
ma, biblija nieko nesako apie 
tai, kų ir kur veikė Kristus nuo 
12 ligi 30 metų. Spėja, kad jis 
arba visų tų laiką, arba žymių 
jo dalį praleidęs Indijoj, be
lankydamas ir beklausydamas 
žymiausių tų laikų imlų moks
lininkų. Iš ten jis ir parsinešęs 
tas prakilnias idėjas (mintis), 
kurias jis nuo* 31 mėtų am
žiaus ėmė skelbti Palestinoje. 
Kiek aukštas buvo Kristaus 
mokslas, liudija kad ir tas, jog 

igi šiaijo pasaulis neužmiršo M 
dienai, tik gaila, kad jį labai

dienų civilizacijos.”
Įdomu »pažiūrėti, kas per 

žmogus yra tasai Mahatma 
Gandhi. Jo išvaizda yra labai

paisisamdyli 
vežiikiai atsisako juos 
vienos vielos' į antrų, 
provincijos atsisako 
ir tuomet okupantai

KORESPONDENCIJOS
KART, MICH.

čia 
tie- 

Franas Stankevi-

Vadinasi musų vadams, mu
sų veikėjams esama didžiausio 
uždavinio ieškoti visų pirma 
to, kas vienija, o ne to, kad 
skiria. Skirtingumų ir ieškoti 
nereikės. Jie patys atsilieps. 
Nebus blogo, jei atskiros sro
ves ar partijos varys kultūrinę 
kovų už savo skirtingus idea
lus. ‘ Bet neužlrokškime toje 
kovoje. Instiktyviai ieškokime 
lokių valandėlių, kur galėtume 
stieili ir su savo idėjiniais prie
šininkais ir pabūti su jais vie
nų kitų valandėlę, besivienijant 
ant pamato žmoniškumo ir, 
kas svarbiausia — lietuvystės.

Tauta, kurios visidns vai
kams brangus savo vardas, 
kraujas, ir kalba — turi ateitį.

(šiandien mus suvienijo lie
tuvių milteika, p. Naujalio kil
nus asmuo. Rytoj apsidairę 
mes, visi gal rasime dar svar
besniu reikalu,* kurte mus vi- 
sus dar geriau galėš suvienyti.

Lai. navvzdžiui, lenkai ima

Už munšainės darymą 
buvo suimtas ir pa trauktas 
son lietuvis 
čia. Kailinamasai prisipažino 
prie kaltės, dėl to buvo nuteis
tas užsimokėti 10 dol. pabau
dos ir 8 dol. teismo lėšų. Be to 
dar pastatytas 18 mėnesių “on 
probation:” jis 'negali niekur 
per tą laiką pasišalinti iš savo 
apskrities (c'ounty) nei lanky
li biliardinių, taipjau regulia- ... , .......
riai turi prisistatyt valdžios at-ilada tikrai 
stovui. —Munšainės Priešas. įvyksta.

pavo-

pulti Kaunu.
Ar nepakiltume visi?
O juk Lietuvos laisvei 

jus nuolat gręsia: juk pinklės
lenkų visur užstatytos. Trukdo 
kiekvienų tautos žingsnį prie 
Vilniaus, prie pilnos laisvės. 
Argi neturėtume visi eiti 
vien, kad Lietuvos valdžiai 
dėti su tomis klintimis ir 
tais pavojais kovoti?

Štai dabar Lietuvos Šiaulių 
atstovas lanko kolonijas Šiau
lių reikalams. Argi neturėtume 
ir jos misijos visi išvien parem
ti? Kada žmonės ypač dar jei 
to paties kraujo, sueina į krū
vų ir žiuri vienas kitam į akis 
kaip brolis į brolį, kada tariasi 
apie 'bendrus, 
lūs,

pa
su

svarbius reika- 
pamiršę savo skirtumus, 

L gražus dalykas

(Dabartinis aukštis algų Ame
rikos pramones mokamų darbi
ninkams neleidžia milionams 
darbininku suteikti šeimynai iš C v
trijų mažų vaikų paprasčiau
sios gyvenimo padorumus rei
kalingus sveikatos ir gyvenimo 
išlaikymui.

Tuo tarpu pramonė yra su
organizuota tokio dydžio pama
tu, kad vietų skaičius “ties jos 
viršum” yra labai aprėžtas. 
Pa v.,- tarp Amerikos gelžkelių 
darbininku c

vOršininku? Manufaktūros pra
monėse proporcija didesnė, bet 
retai būva, kad daugiau kaip 
10 nuoš. pramonėj dirbančių 
žmonių laiko vielas, kurios api

vienas iš 100 yra

A. Zymont ....................$5.00
Pranė ir And. Kcmėžai 5.00 
K. Sitavičia .................  10.00
Alb. Budinskas ............ 5.00
A. Lalis ...................  5.00
K. Valys-Baronas .... 5.00
J. Laukis ..................... 1.00
P. A. ................................ 1.00
K. K. Pocius .............. 1.00
P. 'Sinkus ..................... 5.00
P. Gal skis ........................... 1.00
Tonis Rypkevičia .... 1.00 
V. Rušinskas................... 3.00
J. K. Valinskas................1.00
K. Szukys ..................... 1.00
A. J. Kasper.......................1.00
J. Moikus ..................... 1.00
A. Pajauskas .................. 1.00
J. J. Strazdas.............  1.00
Kl. Jurgelionis ...... 10.00 
P. Z. Z............................ 1.00
A. J. B............................ 1.00
K. Kazlauskas.............  5.00
Dr. C. K. Kliauga .... 1.00 
L D-tis......................... 1.00
J. Ascila .................... 1.00

Viso.labo............. $74.00
• Pasiųsta Socialdemokratų 

Partijai 20,000, auksinų.
—A. Žymantas.

ir iniciatyvos apštį.

visų pamatinių ekonomi- 
gyveniimo principų nei vie- 
nera svarbesnis už šitų — 
kiekvienas sveikas suau- 

žmogus turi turėti darbų; 
jis turi dirbti tokį darbą, 

ir
mokama

Kas Dedasi
Lietuvoj

......■■iii.... ..... . ...........................

Lietuvos Pavasaris.

nio
nas
kad
gęs
kati
kuriam jis geriausiai tinka;
kad jam turi būti
pilna vertė to, ką jis pagami
na.

Amerikos viltis yra jos dar
bininkuose. Nuo jų priklauso 
jo* būtis. Jais remias tolesnio 
augio galimybe. Dirbantis rei
kia padrąsinti,' o tinginys nu
bausti.

Šalis yra įkurta savo darbi*

Didelė dalis tų, kurie teikia 
patarnavimų, lušnieniniai paš
venčia savo suaugusį gyvenimų 
darbui. Kaipo pavieniai jie pas
kendę tarnavimuose, kuriuos 
jie eina už savo kasdieninę 
duonų. •

Kaunas, kovo 27 d. Lietuvos 
gyventojų apsidžiaugimas grei
tu pavasariu pavirto nuliūdi
mų. Buvo atšilę ir prfvasayio 
paukščiai pasirodę, bet po ke
lių dienų vėl užėjo šalčiai, bal
tas sniegas žemę padengė ir 
Bdmiuris rytais rodė ligi 15 
laipsnių šalčio. šaltas vėjas 
pliką veidą kaip ugnia degino. 
Ant Nemuno pasirodė stambus 
ižas (apvalių ledų gabalai). 
Žmonės pagal ženklus spėja — 
busiąs vėlybas pavasaris. Jei 
taip įvyktų, tai hutų didis smū
gis, nes dauguma ūkininkų, po 
karui nuvarginti, stengiasi gy
vulius užsiauginti, bet dirbti- 
nių trąšų nesant, menki paša
lėti užauga, tat gyvulių augini
mu užsiimti pašarų trūkstant, 
sunku. Visa viltis buvo — ank
stybas pavasaris. — Pr. br.
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Henry J. Schnitzer State Bank
New York, N. Y.
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PO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DE
PARTAMENTO NEW YORKO VALSTIJOS 

KAIP SENIAUS, TAIP IR DABAR
SIUNČIA pinigus į Lietuvą pagal dienos kursą.
BANKAS, turintis geriausius ryšius Lietuvoje, išmoka 

pinigus greitai ir saugiai.
PARDUODA LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lietuvos 

ant greičiausių ir geriausių laivų.
PARŪPINA PAšPORTUS, pasirašymus konpulių ir sutei

kia geriausius patarimus keleiviams.
NORĖDAMI GAUTI PREKES auksinų ar laivakorčių, 

rašykite į SENĄ ir gerai ŽINOMĄ:

Detroito Žinios
Kl. Jurgelonis

........................■--

Detroit, Michigan
PRANEŠIMAS.

DETROITO ŽINIOS
Advokatas Anthony Nelson, 

teisių patarėjas, praneša visuo
menei apie perkėlimą savo ofiso. 
Taipgi drauge su juom p. Jonas 
J. Bayorinas, gerai žinomas De
troito lietuviams, kaipo dealeris 
Real Eslate ir užlaiky tojus ge- 
nerališko Insurance ofisų, abu
du persikelia po 1001 First Na
tional Banko name, Detroit, 
Mich.

Ponas Bayorinas yra Notary 
Public, ves Real Estate ir Gene-’ 
rališką (visuotiną) Insurance 
biznius. Taipgi s.utciks patari
mus pirkimuose bondsų, dėl apsi 
saugojimo nuo visokių apgavikų.

Ofiso vai. nuo 8:30 ryte iki 5 
p. p. ir nuo 6:30 p. p. iki 8 vai. 
vakarais kiekvieną panedėlį, se- 
redą ir subatą.

Gumbris). Negana to, (kad iš 
vietos kalbėti, bet dar užsiran
gė ant pagrindų ir publika su 
dideliu vargu nusikratė jo.

Žmonių buvo nedaug; (kame 
to priežastis, nežinia. Aukų su- 
rirtkta politikos fondui taipgi 
nedaugiausia. Susirinkime bu
vo dalinama liaudininkų prog» 
ramas.

Ant rytojaus svečiai atsilan
kė ir “Naujienų” skyriaus otfi- 
sp, 9219 Cardoni aye. Natkevi
čius pusėtinas biznierius; kur 
tik užeis, visur įdomauja Ame
rikos gyvenimu. Jis labai do
mėjosi “Naujienomis,” ameri
kiečių politiniu gyveniniu, jų 
pajiegotnis ir tt.

ADVOKATASžygelio ir Natkevičiaus prakal
bos naujojoj Lietuvių svetai
nėj, West Sidej.

Prakalbos prasidėjo apie 8 
vai. vakarą. Kalbėtojus publi
kai pristatė p. Račkausikas. Pir
mas 'kalbėjo p. Žygelis dviem 
atvejais. Pirmą (kartą darė iš
traukas iš nuveiktų Seimo dar
bų, kritikaVo klerikalų sutai
sytą (Lietuvos konstituciją. Kal
ba buvo įspūdinga, žimonės su 
atsidėjimu klausos. Antru kar
tu kalbėjo apie Lietuvos švie- 
tiimo darbus ir- kaip davatkos 
su kunigais prašalina kompe- 
tentesnius mokytojus, jei jie 
nebučiuoja jiems rankų. Kal
bėjo apskritai aipie Lietuvos 
kultūrą ir kas ją trukdo. P-no 
Žygelio kalba buvo nuosaki ir 
darė gerą įspūdį į 
jus.

Antru kalbėtoju 
Natkevičius, kuris
kalbėjo apie viską, bot didelio 
įspūdžio nepadaro. Po prakal
bų prasidėjo bolševikiška ka
čių muzika. Nors p. Račkaus
kas prašo paduoti klausimus 
raštu, bot, kaip visados, nebu
vo galima tas padaryti, nes 
paduodantis klausimą kariais 
negali savo pavardės pasirašy
ti. Smalkiausias bolševikų da
vatka R., kuris daugiausia ata
kavo svečius, pereitą rudenį 
butų laimėjęs $5 lažybų, jei 
butų mokėjęs savo pavardę pa
sirašyti, bet po didelio prakai
tavimo jo pavardė neišėjo ant 
popiereles ir jis $5 ncišlošū (ši
tą atsitikimą papasakojo drg.

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akių Specialistas

Henry J. Schnitzer State Bank
New York, N. Y.141 Washington St.

Bankas ir jo Direktoriai
Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir 

tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo 
atstovejimą vietoj savo y pa t iškaiš dalykais šiame 
banke. .

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

Jus uepadarysite klaidos pavesdami savo pini
gus musy globoti. Pradekite checking arba savings * 
accoimtą šiandien, o bus patarnauta kaip kad gei
džiate.

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

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

Yra nariu Chicago Clearlng House Asaociacijos.
' - ......................... ..... ........ ................................................ i ■

I AIVAKnRTtV^^0 i Klaipėdą .......... . $107.00
LMIlHhUllILJį Piliavę $106.50, j Liepojų $107.00

Tūkstančiai lietuvių ir lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugrįžti į Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką Įstaigą, ant di
liausių ir greičiausių keturkamininių laivų, tiesiog bo persėdimo!!!

Laivakortes parduo
dame ant visų lini
jų tiesiog į Piliavą 
(Karaliaučius) Klai
pėdą, Liepoją, Ham
burgą, Tilžę, Eidku- 
nus ir visus kitus 
portus ir miestus. 
Rašykite klausdami 
rodos kaip pigiau
siai ir patogiausiai 
sugrįžti Lietuvon, o 
džiaugsitės apturė
ję labai įdomias ži
nias.

DOVANA
Kas prisius mums 
10 genį antrašų 
savo pažįstamų ža
dančių važiuoti 
Lietuvon, siųsti 
pinigus ar parsi- 
traukt gimines, 
tas apturės pui
kią dovzmą.

Išgaunamo pašpor- 
tus ir taksų paliu- 
dinvus. Atkeliavu
sius iš kitur patin
kame ant stoties, 
pristatome bagažą 
ir palydime ant lai
vo, Prirengiam vis
ką kas reikalinga 
kelionei.
Siunčiame pinigus 
ir partraukiame gi
ntinos iš Lietuvos į 
Ameriką kuogrei- 
čiauaia.

UTHU ANIAN TRAVEl »(==)
136 East 42-nd SU <D*P' V>-------------------------- ----------

INTERNA TIONAL
STATE BANK

706 West Roosevelt Road /
Chicago, III.

Pinigtfe siunčiame Lietuvon paštu 
arba telegramų už žemiausią kainą.

3 nuošimčius mokame už 
padėtus taupymui pinigus

kiaušy to-

buvo p. 
apskritai

Suėmė bravorą.— Brr pra
lėkė didelis automobilius Car
doni avė. su užrašu MPoli'ce De
partment.” Vaikai bėgdami gat
ve visa gerkle šaukė “moon- 
shinc.” Automobiliu j e, giliai 
susijudinusios sėdėjo kelios 
moterėlės. Nežinau, ar iš džiau
gsimo, ar iš gailesčio jos baisiai 
neivavosi, kreivai žiūrėdamos 
į indelius ir “lulšis” greta jų 
sudėtas automobiliuje.

Policija pristatė į teismą 24 
asmenis papitdžiusius griekus 
prieš Įn^oliibictijos įstatymiis; 
astuoni jų atrasta kaltais ir už
simokėjo $1,475 pabaudos. Ki
ti paleisii po laidais iki tolles- 
nio tyrinėjimo. Nellie Skovys- 
ko, 32 melų amžiaus, 4539 
Hamffiond avė. pardavė pus- 
paintę munšainės detektyvui 
ir užsimokėjo pabaudos $125. 
Ji teisinosi, kad jai “burdingie- 
rius” dovanojęs tų dcgilinę.

—J. Dagia.

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodajičia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. >

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki.l p. p. 
1558 W. 47th St. Tel.: Blvd. 9660.

JIEŠKAU KAMBARIO APIELIN- 
kci Šv. Jurgio parapijos su valgiu ar 
be valgio. Jai kas turit kambarį 
meldžiu atsišaukti Detroito Naujienų 
skyrius 9249 Cardoni Avė, tel. Hem- 
lock 3050 W. pažymėdami jieškojimas 
No. 5.

T. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA
Turiu patyrime 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riux ligonę ir kudi 
kį laike ligos. 
10929 S. State St, 

.Chicago, III.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą, 
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei iŠ raidės darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aklų,
Jei skaitant ar siuvant akis skaa-> 

da, tuomet reikalaukit akinią.

John J. Smetana
Akinių specialistas 

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

Ant trečio augčto viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

Paino Tablets
Skausmas prašalinamas, vartojant 
PAINO TABLETS: galvos skaudėji
mą, nugarkaulio, muskulų nusilpi
mo, rheumatizmo, neuralgijos ir nuo 
kitokių skausmų. Geriausias vaistas 
nuo šalčio ir influenzos: taipgi vidu
rių liuosavimą..\ Vienas išbandymas 
pertikrins jus. Gaunamas yra visose 
aptiekose iy pas išdirbėjus.
PAINO CHEMICAL CO.

1824 Wabansia Avė., 
Chicago, III.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro 
Residencija: 2811 W. 63rd Si.

Tel. Prospect 3466

Pamėginkite —-

Ofiso Tel. Blvd. 7220
DR. M; T. STRIKOLTS

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPN1CKI
Su užregistruotu vaisbaženklluBuv. Valst. 

Patentu Biure.
Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės Siamo vaiste -Mėtos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra tanai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
eiai ypatai.

Pinigai gatavi visuomet
Kada perkate BIRŽOJE parduoda

mus serus ir bonus, tai juos visuomet 
galite parduoti be jokio laukimo kadir 
tą pačią dieną. Pardavimui galite pa
sirinkti tokį laiką, kada galima parduo
ti su pelnu.

šie metai yra Šerų ir bonų kįlimo 
metai. Kada-nors šiais metais visi ge
rieji Šerai ir bonai pakils bent dešimtį 
nuošimčių. Tą žinant, kiekvienas žmo
gus šiais metais galės gauti didelį nuo
šimtį ant savo atliekamų pinigų, jeigu 
juos indės į geruosius šėrus ir bonus.

Duodame visus pamokinimus ir iuh 
rodymas apie PELNINGĄ Šerų ir bo
nų pirkimą.

Surengiame pirkimą Šerų ir v bonų 
kuopomis, kas duoda pilną apsaugą in- 
dėtiems pinigams ir užtikrina pelną.

Parduodame šėrus ir bonus kaip pil
na kaina taip ir ant užpirkimo.

Priimame pardavimui Lietuvos val
džios bonus. • . .

Kreipkitės pas mus su visokiausiais 
piniginiais reikalais — gausite geriau-, 
šią patarnavimą, pagelbą ar nurody
mą. Jeigu kas jums siūlytų kokius šė
rus, PIRMA NEGU PIRKSIT pasi
klauskite musų, kiek jie ištikrųjų yra 
verti. Suteikiame dykai žinias apie 
įvairiausių Šerų vertę ir kainą. Pas mus 
taip jau galite patirti apie įvairių mor- 
gičių vertę. Duodame informacijas 
apie bankų stovį ir nurodome, kurie 
bankai yra saugesni. Nedarykite nie
ko su savo pinigais nepasiklausę musų 
patarimo — tada ne tik neišmesite jų 
ant vėjo, bet dažnai suvartosite juos 
su didžiausia sau nauda.K.S. JURGELONIS & CO.

Stocks & Bonds
611-612 Union Bank Bldg.,

i 25 N. Dearborn St., 
Chicago, III.

Telefonas Central 4529.
. Valandos: nuo 12 iki 4 po piet.

JULIUS DWELEVIČIUS
Duoda žinoti automobilių pirkė
jams, kad parduoda vieną iš ge
riausių ir stipriausių automobilių 
ELCAR, atsižymi ne tik savo sti
prumu, bet ir gražumu. Mes pri
imame j mainus ii’ senus automo
bilius, taipgi parduodame ant iš
mokėjimo. Rašykite dėl informa
cijų, o mes suteiksime pilnus pa
aiškinimus.

Logan Sųuare Auto Sales 
2431 Mihvaukee Av., Chicago, Iii.

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

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

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washington St., Chicago.
325 Sccond Avė., So. Minncapolis.

JŪSŲ PASKUTINĖ
' PROGA.

3107 So. Morgan St. 
CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

Ir nuo 5 iki 8 vakaro

contintsjuuiouzs

u s.p*rtwr orr ftte.

AtCOHQL4Q^>

SIOPSDANDRIJff
PrfOMOU S

IIEALTHY SCAI P
LUXURIANTI1AIR

EAD.RICIlTĖR&Cb 
tIUSH URMINAL BtOG S I 

orooklyn 
Nt.\VYOPK

Aptiekoso 
parsiduoda 
-po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paStę 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

Būtinai 
reik alau* 
kito 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite) 
kad butų 

!INKARO 
Į vais- 

baženklis.

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

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

• . \ Blvd. 9693
Van Burėn 0294

Dr.A.A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ,ir visų chroniškų ligų

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

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street,
CHICAGO, ILL.

----- .. .............. Į
Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
DOVVIATT—SASS.

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

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

vakare išskiriant nedėldienius.A. MASALSKIS
Grafrorius

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

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

Nieko nepaliksime, viskas turi 
būti parduota.

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

Mes iki šiol dar neturim naujos vie
tos, todėl esame priversti parduoti vi
są musų staką vyrų ir vaikinų aprė- 
dalus už žemiausią 'kainą.

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

Tik pamislykit — vyrų ir vaikinų 
kotai vertės $18, dabar ųž $5. Vyrų 
ir vaikinų siutai $22.50, dabar už 
$7.50. Ęiti siutai ir kotai iki $35.00.

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

Vaikų siutai ir overkotai dabar 
mažiau negu mes mokėjome.

Vyrams darbinės ir šventadienės 
kelnės nuo $2.50 ir daugiau.

Vyrų ir vaikinų Mackihaws $10.00 
dabar $4.50.

Skrynios ir siutkeisai dabar už 
pirktą kainą.

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

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

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

S. GORDON, »
1415 So. Halsted St.

Checking accountan užprašome
Kalbame lietuviškai.

Į

Telefonai Boulevard

; 1619 W. 47th Street
1 'Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.

-

Galit pradėt taupint šiame banke su 
vięnu doleriu ir pridėti po biskj kiekvie- 
nį išmokeseio dieną. Tai auga greitai.

TIKRAS NAMy BARGENAS
Turime puikiausių namams vietų mieste, ant kurių statysime na

mus žmonėms ant mėnesinių išmokėjimų. Jei jau turi lotą i£ išva
lytas, mes pabudavosime jums namą ant tų pačių išlygų.

DEARBORN BUILDING & FINANCE GO.
Room 1625, 127 N. Dearborn St.

Tel.: Central 5381.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

kambarių namui dratus išva-

$59
, 5 1

džiojame pilnai su
fixtures

Darbą gvarantuoj ame.
Elektriškam darbui

7101
1892

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

,3259 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Yards 5884

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

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 S’o. Halsted St. 
Chicago, III.

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

Residencijos Tel. Boulevard 1042
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GAL NUPIGINS LEDO 
KAINAS.

Appelo “spešelai"
kaput

Iš visokių “spešelų” Chicago* 
je dar buvo palikęs Appclas, 
kurs kaip ir kiti tokie specia-

lerį ant dolerio procentų.
Nežiūrint į visą triukšmą 

apie Bischoffą ir Harringtoną, 
žmonės dar vis davė pinigus 
Appe'aii. Mat, jis nurodinėjo, 
kad buk teisėjas Landi s nickd 
jam nedarė, nes jis buk tiirĮs 
daug pinigų ir 1.1.

Dabar ir Appelo čekiai jau 
grįžta atgal neapmokėti su pa
žymėjimu, kad Appelis banke 
pinigų neturi.

Sako, kad Appeliui daug pi
nigų buvo sukišęs vienas lietu
vis, kurs mėginęs būti bankie- 
rium.

Pragyvenimo brangumo ty
rinėjimo tarybos komiteto Sek
retorius RusseM J. Poodc užva
kar pranešė, kad yra dedama 
pastangų nupiginti šįmet ledui 
kainas. ; i

t

Ledo vertelgos, sako, apie tai 
sužinoję, šią savaitę atlaikys 
susirinkimą ir bandys surasti 
budus tam pasipriešinti.

Praeitą) metą ledo kainos bu
vo nežmoniškai pakeltos dėlto, 
kad kaip ledo vertelgos tvirti
no, buvęs prastas ledo “užde- 
rėjimas” užpereitą žiemą. Šią 
žiemą, sako, ledo nestokavo.

“INJUNCTION” PRIEŠ 6 
CENTŲ KARFERĮ.

Gatvekarių kompanijos pa
davė prašymą išgavimui ‘in- 
junction” prieš Illinois preky
bos komisijos nuosprendį įves
ti 6 centų karterį pradžioj ge
gužio mėn.

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS.
Vakąr kampe Washington 

blvd. ir N. Leavitt gat. susidū
rę trys automobiliai sužeidė 
tris po'licistus, nelaisvį ii’ vieną 
vežiką.

Lietuviu Rateliuose

Pranešimai

TAKSAI Už VANDENĮ 
NEATPIGS.

vandens departainen- 
iš miesto pasiskolinti 
dol. Paskolą norima 

Iki tam

Miesto 
tas nori 
2,500,000 
gauti šešiėttns metams,
laikui, būtent pirmai 1928 m., 
k(Pl skola bus neatmokėta, tak
sai už vandenį, sako, nebus su
mažinti.

Iš kitų “spešely” dar veike 
tūla Stem Ko., kur bosu esąs 
tula^PKazlauskas, bet ir ta jau

RADO PAŠTO KLERKOS
LAVONĄ.

J IEŠKO PASLĖPTŲ BISCHOF
FO TURTŲ.

Reikalaujant Bischoffo “kre
ditoriams”, federalė valdžia 
pradėjo vakar daryti tyrinėji
mus, ar kartajs dar nėra kur 
nors užslėpta Bischoffo turtų. 
Tuo reikalu Jungtinių Valstijų 
Apskričio Advokatas Clyne va
kar buvo pasišaukęs resyverio. 
Central Trust (kompanijos, 
vokalą James Rosentha'l ir 
Pašto inspektorius.

Po Belmont avė. tiltu upėj 
užvakar rado pašto tarnautojo, 
Berną rd Ilintze, lavoną. Jis 
beveik visus metus išsirgo ir 
pereigą sausio 10 d.% jis buvo 
prapuolęs. Priežastis jo mir
ties nuežinoma.

TRYS AUTOMOBILIŲ VAGI
LIAI SUAREŠTUOTI.

APIE 5,000 SKEBŲ GAL 
GAUS DARBO.

Trys turtingų tėvų vaikėzai, 
būtent Michacl Singlcton, 20 

I metų amžiaus, William rudis, 
18 m. amžiaus, ir Lavvrence 
Letto, 19 m. amžiaus, tapo už
vakar suareštuoti bevagiant 
automobilius.

Pranešta, kad dar gąl šią 
savaitę žinomas ‘‘piliečių’] ko
mitetas žada sumobilizuoti 
apie 5,000 ne unijistų-darbinin
kų prie įvairių namų statymo 
dalbų Chicagoj.

VELYKŲ KIAUŠINIS BUVO 
PRIEŽASTIMI • VAIKO MIR

TIES. ’ (> >

PAKĖLIMAS ALGŲ NEPADI
DINO NORO DARBUOTIS.

kad pakėlimas alder- 
algų iki 5,(XX) dol. me

nė kiek nepadidlno pas 
Užvakar,

Sako, 
manams 
ta n 
juos noro darbuotis,
kai reikėjo miesto tarybos su
sirinkime pravesti kai kurie 
tarimai, tai, sako, aldermanų 
miesto salėj nė su degtuku ne
buvo galima sumedžioti.

.. Per Velykas John Lievens, 
trijų ir pusės metų amžiaus, pa
siėmęs keletą kiaušinių ir “zui
kių” išėjo užpakaly savo namo 
(2850 Albott gat.) ant priedu- 
rio pažaisti. Staiga vienas 
kiaušinis nuriedėjo nuo priedu- 
rio. . Norėdamas pamatyti kas 
atsitiko su kiaušiniu, jis pasi
lipęs ant tvorelės bandė persi
svėręs ^pažiūrėti žemyn. Tuo 
tarpu neteko lygsvaros ir nuo 
antro augšto stačia galva nu
krito. Vakar Chicagos General 
ligonbuty vaikas nuo žaizdų 
mirė.

SKERDYKLŲ SAVINIINKAI 
NORI SUSIVIENYTI.

SŪNŪS PRIMUŠĘS SAVO MO
TINĄ NORI MIRTI.

ATVAŽIUOJA CHICAGON
KAP. L. NATKEVIČIUS IR 

MOK. B. ŽYGELIS.
Suibatoj, vai. 22-rą, atvažiuo

ja Chicagon St. $eimo narai: 
kap. L. Natkevičius ir mok. B. 
Žygelis. Chicagos tautininkai 
rengia' jiems bankietą Morrison 
Hotely nedėliojo (bal. 23 d.) 
ir eilę prakalbų Cbicagoj 
liau už Chicagos, Illinois, 
eonam, Iowa, Missouri ir

ir to- 
Wis- 
kito-

Klerikalai Amerikoje 
spaudoje pila kibirus aut 
kušių liaudininkų, kad tik ko
kiu nors budu pakenkus jų pra
kalboms, bet ir tautininkai ne
snaudžia; jie rengiasi visomis 
savo jiegomi's, kad svečių pra
kalbos kuogeriausiai nusisektų.

Kiek teko pastebėti kores
pondencijas iš tų vietų, kurio
se jau svečiai kalbėjo', tai pa
sirodo, kad jie gerai nušviečia 
tamsius klerikalų darbelius. 

Tai, žinoma, mūsiškiams kuni
gams baisiai nepatinka ir jie 
šaukiasi net davatkų pagalbos 
protestų rezoliucijoms rašyti.

—R. Glytė.

savo 
atvy

Vaikšto gandų, kad skerdyk
lų savininkai, būtent Armour 
Co. su 329,708,997,250 dol. ir 
Cudahy ir Co su 45,502,250 
dol, nori suvienyti savo sker
dyklas ir tuo budu sutvėrė kor
poraciją su 500,000,(XX) dolerių 
kapitalo.

PASKYRĖ $1,000 Už SUGAVI
MĄ PLĖŠIKŲ.

Stock Exchamge kompanijos 
prezidentas Walter S. Brevvs- 
ter vakar paskyrė 1,000 dol. 
už sugavimą ir priteisimą plė
šikų, kurie užvakar prieš pat 
pietus gal mirinai nudurė jo 

ir pa
vertęs 

232 E.

tarną WiMiam Graliam 
vogė daimontų ir žiedų 
6,(XX) dol. iš jo namų, 
Walton plarce.

PASKYRĖ RESYVERĮ 
KERIŲ ĮSTAIGAI.

BRO-

Užvakar federalinis teisėjas 
Francis E. Boker paskyrė 
Central Trust kompaniją resy- 
veriu O. T. Anderson’ui ir Co., 

W. Jack- 
komite- 
įstaigos 
100,000 

už paža-

brokerių įstaigai, 166 
son blvd. Kreditorių 
tas pareiškė, kad tos 
skolų randasi suvirš 
dol., o turtų tai nei 
liavusį centą. „

Victor \Vysowata, 45 m. am
žiaus, ir jo sūnūs, Walter, 21 
m. amžiaus (2111 So. Ashland 
avė.), manė, kad galima su kė
dė mušti Mrs. Anną Wysowa- 
tą iki ji neteks sąmonės, ir, 
kad tame nieko blogą nėra. 
Bet kai ĮX)licistas juodu suareš- 
tavo, sūnūs ėmė prašytis, kad 
jį priteistų pakorimui, nes, 
girdi, jis negalįs pakęsti su- 
aršetavimo už savo motinos 
mušimą skandalo.

SUVAŽINĖJO GAVfiJ VAIKĄ.

B. Dolce, 1100 W. Grand av„ 
užvakar troku mirtinai suvaži
nėjo 5 m. amžiaus vaiką, Ed- 
ward Jackackį, 1105 N. Marsh- 
field avė. Vaikas žaidė gatvėj 
ir nepatėmijo atvažiuojančio 
t roko. •

Vežikas suareštuotas.

RADO $400,000 BANKO 
NEPRITEKLIAUS.

Milwaukee-Irving State Ban
ko, 4107 Milvvaukee avė., kny
gose rado 400,000 dolerių ne
pritekliaus. Sako, kad batikas 
jau 
gal 
(XX) 
dus

sukėlė 200,000 dol., ir kad 
neužilgo sukels kitus 200,- 
dolerių ir tuo budu nęatsi- 
resyverio rankose.

.. t- ■'

Brighton Bark Lietuvių Atl. ir Paš 
kliubo mėnesinis susirinkimas įvyk: 
penktadienį, balandžio 21 d., 7:30 vai 
vak. paprastoje vietoje, 3959 Soutl 
Kedzie Avė. Visų narių yra pareigi 
atsiankyti. Turime svarbių reikah 
svarstyti ,taipgi bus rinkimas darbi 
ninku dėl baliaus, kuris įvyks balau 
džio 22 d. Meldažio svet.

— F. Ažusenis,, Rašt.
Chicagos Komiteto Lietuvos Nąš 

laiėiains šelpti susirinkimas bus se 
redoj ,balandžio 19, Raymond Chape 
816 W. 31 gat. ,lygiai 8 vai. Meldžia
me skaitlingai athilankyti, nes yra la
bai svarbių reikalų, taipgi bus renka
mi darbininkai vakarui, kuris įvyks 
bal. 23 Meldažio ąvet. dėl sušelpimc 
V. Pečiulio. Kviečiame visus rengė
jus ir pritariančius šiam komitetu 
atsilankyti. 1 — Valdyba.

L. S. S'. Pildbmo Komiteto posėdis 
įvyks seredoj, Balandžio 19, 1922 
7:80 vai. vak. Naujienų nanre. Drau
gai malonėkit dalyvauti posėdy, yra 
svarbių dalykų tarimui Šis praneši
mas oficialia.

A. žymontąs,
L. S. S. Sekretorius.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti (po globa Letuvai Gel
bėti Dr-jov Roselando Scenos Mylėto- 
tojų Ratelio jėgomis stato scenoje la
bai juokingą dviejų veiksmų komediją 
“Tarnas įpainioio” ne’dėlio.i balandžic 
23 d., M. Meldažio salėjo 2242 W. 23 
Place. Pradžia ]:30 v. v. Po vai
dinimo šokiai. Tp vakaro pelnas ski
riamas svšelpimui nelaimingos V 
Pečiulių šeimynos. Kviečia visus va
karo rengimo Komisija.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO GIMINIŲ IGNO 

Janulio, girdėjau kad gyveno aut 
farmų, Wisconsin valst. ir Jono Ber
tulio, pirmiau- gyveno Cambridge, 
Mass. Meldžiu afsišaukti adresu:

JOE JANULIS, 
Box 204, 1 Kincaid, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
JIEŠKAU VEDUSIOS POROS, 

kuri galėtų pridabot šeštų meftj mer
gaitę. Duosim kambarį, gražų, švie
sų uždyką.

J. G.,
į 3258 So. Uniori Avė.

3 lubos — priekis.

REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME

AUKOS
Pečiulių šeimynai sušelpti.
Chicagos Kottnitetas Lietuvos 

Našlaičiams šelbti priėmė šių 
aukų nelaimingai Pečiulių šei
mynai sušelpti:

Iš SLA. 208 motery kuopos, 
Ghieagoj, $15.00.

Iš Pirmyn Mišraus Choro, 
Cbicagoj, per R. Shaikų* $12.(M). 
Tie 12 dol. buvo choro repeti
cijos bal. 4 <1. suaukoti narių 
ir buvusių pašalinių asmenų 
šiaip: po $1: R. Shatkus, X. 
Sluiikus, A. Vilis, po 50c.: D. 
Ribokienė, J. Radišauskas, E. 
Degutienė, K. Ripkevičiene, V. 
Jašmontas, P. S'kurkis, P. Mil- 
ler, J. Čepaitis, J. Račiūnas; po 
35c.: M. Subačienė, G. Kiaras; 
po 25c.: K. Hugis, Z. Lapins
kas, F. Dubidkas, M. čereškie- 
nė, A. Maukus, P. Švelnis, V. 
Rudis, B. Namajuška, M. Va
lūnas, A. Tilas, J. Skirias, M. 
Krajauskas, A. Grabauskas, S. 
Vaškelis; smulkesniais 30c. i

Aukotojams Chicagos Komi
tetas Liet. Naši, šelpti taria 
nuoširdų ačiū.

M. Zolpienė, rašt. į
922 W. 34ith Place.

TĖMYKITE BIZNIARIAI
Reikalaujame bučernę arba groser- 

nę mainymui ant h'ilhio nepaisant ko
kioj apylinkėj butų ir kokią kaina. 
Turim keliolika namų dėl pasirinki
mo visose dalyse Chieagoj. Dabar 
geras laikas. Mainytojai laukia afise 
Atsišaukite ypatiškai arba telefonuo- 
kit tuoj paduodami savo antrašą. Pas 
mus teisingas, greitas ir pigus pa
tarnavimas.
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 
808 W. 33rd Placė, arti Halsted St. 
Vai. nuo 9 ryto iki 9 vak. kasdien.

Tel. Boulevarde 1550
PRIVATĖS' AUTOMOBILIŲ 

$20 Instrukcijos $25
Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 

ir pasimatyk su niumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt .praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ii’ vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING

1507 W. Madison St. ”
PARDAVIMUI GROSERIS IR NA- 

mas, kampinė prapertė; krautuvė ir 
du flatai. Elektros šviesa, furnace 
šilum-a.
2259 Park Avė., kampas Oakley Blvd.

• Savininkas ant 3-Čių lubų.
Tel. Wcst 3070.

GERB. LIETUVIAI! JEIGU NO- 
rite gauti teisingą patarnavimą/ mel
džiam kreiptis pas mus; turim ant 
pardavimo namų, lotų ir biznių arba 
mainom ant automobilių, praperčių ir 
Intu: M. Donauskas, 901 W. 33rd St., 
Chicago. Te. Yards 4669.

PARDAVIMUI NAMAS IR SYKIU 
čeveryku, elektra taisoma šapa. Rei
kalų priverstas greit parduoti. — Ati
duosiu už S4,500.

Kreipkitės: <
5216 So. Western Avė.

(Apgarsinimas)
KELIAUJANTIEMS 

LIETUVON.

JIESKO KAMBARIŲ

Didžiausia Ekskiuršinas iš
• Chicagos iki Kauno.
Lietuvos Maisto Bendrovė 

rengia didžiausią Ekskiuršiną. 
Specialiai vagonai iš Chicagos į 
Nevz York (vien dėl lietuvių). 
Iš New York birželio (June) 
13 d., 1922 ant didžiausio laivo 
Aųuitania iki Piliavos su .2 pa
lydovais iš pat Chicagos, kurie 
patarnaus visoj kelionėj. Gali 
važiuoti moterys su vaikais, vai
kai be tėvų, visiems bus suteik
tas patarnavimas iki pat vie
tos.

Tai bus linksma ir saugi ke
lionė į Lietuvą. Kurie norite 
saugią ir linksmą kelionę tilrėt, 
tai tuojaus užsisakykite vietą 
per Lietuvos Maisto Bendrovę 
10715 Michigan Avė., Chicago, 
Illinois.

Kurie važiuos per Lietuvos 
Maisto Bendrovę birželio 13 d.,
tai visas patarnavimas bus dy- į groserį. 
kai. * 3264 S. Morgan St.

REIKALINGAS, KAMBARYS, AP- 
šildomas, švarus, didelis, šviesus su 
visais parankumaisj vienam vyrui; 
gražioje apieljnkėje, Praneškit laiš
ku.

ri. NAURONIS,
3323 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAM B ARIU
ANT RENDOS KAMBARIS 2 

vaikinams ar merginoms arba vedu
siai porai ar pavieniams; maudynė, 
ir elektros šviesa ir kiti parankumai. 
Galit bile kada matyti ant 1 "lubų vi
sas flatas. Meldžiu atsišaukti.

J. M.,
1916 N. Wabansia Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALAUJAME 50 APSUKRIŲ 
merginų prie skirstymo žarnų kilba- 
sam-s. Nuolatinis darbas, gera alga 
ir tinkamos darbo sąlygos. Kreipkitės 
į Sunerintendmit’s Office.

OPPENHEIMER CASING CO., 
1016-26 W. 36th St.

MOTERŲ
H REIKALAUJAME 6 KIAULIŲ 
a žarnų pakuotųjų — turi būti paty- 
L1 rę tame darbe. Nuolatinis darbas, 
- gera alga. Kreipkitės į Superinten- 
■ dbnt’s Office.

i OPPENHEIMER CASING CO., 
1016-26 W. 36th St.

REIKIA dviejų patyrusių mo- 
jterų senų skudurų sortavimui. 
- Geras užmokestis: Matykit: 
; MILLER & COIIEN,
» 1416 Bhie Island Avė

» REIKIA patyrusių moterų 
pardavėjų į Dry Goods krautu- 

-d vę. Nuo'atinis darbas. Kreip- 
’ kitos: Ric3 Brothers, 2114 W. 
i 22nd St.

REIKIA merginos abelnam 
namų darbui. Gera vieta. Kreip
kitės: Mrs. Bloch, 4535 N. Kim- 
ball Avė., 1-os lubos.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA AUDĖJŲ VYRŲ IR MO- 
terų patyrusių ant rankinių staklių, 
plušinių kaurų audimui. Geras dar- 

| bas, nuo šmotų.
Kreipkitės: 

OLSON RUG CO.,
1 1508 W. Moriroe St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

NETURI ŲARBO ?
Ateik pas mus, mes parodysime 

kaip padaryti $50 ir daugiau į savai
tę, parduodant aukštos rūšies invesL 
mentus ir Real Estate prapertes, k. 
t. lotus, farmas ir namus. Patyri
mas nereikalingas, m«es pamokysim 
atsišaukit į ofisą. Liberty Land & In- 
vestment Co., 3301 So. Halsted St.

REIKIA APYSENIO ŽMOGAUS 
hotelio kambarių apžiūrėjimui — 
grindis pamazgot, lovas paklot, lan
gus paplaut ir tt. Nepatyrę neatsi- 
šaukit. Valgis, guolis ir nuo $15 iki 
$20 į mėnesį. Teisingam žmogui dar
bas ant visados. Kreipkitės:

1606 So. Halsted St.

REIKALINGAS antrarankis 
duonkepis, darbas ant visados, 
užmokestis gera.

Atsišaukite:
1043' W. 13th St.

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

JIEŠKAU KEPĖJO PRIE JUO- 
dos ir baltos duonos ir keksų, reika- 
ingas 1-mos klesos darbininkas.

Kreipkitės:
3357 Aubum Avė. 

Chicago, III.

WISCONSIN
Reikia paros apsukrių agentų ge

rai apsipažinusių su Wisconsin val
stijos miestais. Darbas lengvas, ge
ras uždarbis. Kreipkitės ypatiškai 
ar laišku J. Martin, c-o Hąnsen Ma- 
nufacturing Co., 1167 Sellick Avė., 
Kenosha, Wis.

REIKIA VYRŲ KATRIE YRA 
gerai susipažinę su Chicaga. Atsi
šaukite nuo 10—12 vai. dieną.

417 So. Dearborn St.
702 Plymouth Bldg.

RAKANDAI
RAKANDAI, 3 WILT0N KAURAI 

odos ir velouro vidurinio kambario se
tai, grojiklis pianas, phonographas, 
valgomojo kambario setas, 2 mieg- 
kambario setai ,ant grindų pastatomo 
lempa ir tt. Turi būt tuoj parduota 
ir pigiai; ant syk, ar po vieną šmo
tą atskirai, 2154 N. Kendzie Blvd.

ANT PARDAVIMO rakandai 
pigiai kam reikalingi atsišaukite 
3357 S. Halsted St. 1-os lubos 
užpakalyj barber shop:

AUTOMOBILIAI
PERKAME AUTOMOBILIUS

Visokio išdirbimo, visokio modelio, 
greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES
COMPANY, 

1401 E. 67th St.
Parsiduoda “Jeffery Car” 1917 m. 

geram stovyj, parduosiu pigiai, nes 
turiu du carų ir neturiu vietos kur 
laikyti. Kreipkitės: JONAS KINAS, 
3300 Union Avė., Tel. Yards 7298.

Galima matyti iki 8 vai. ryte ir 
po 7 vai. vakare.

PARDAVIMUI 5 sėdynių žie
minis ir vasarinis karas, gera
me stovyje, parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
3614 S. Seelcy Avė.

REIKALINGA MERGAITĖ

PARDAVIMUI Olympion mašina 
1919 m. 5 paanžierių, 5 naujos cord 
gumos ir visi kiti extros, kas tik rei
kalinga prie mašinos. Verta $900 
iš priežasties išvažiavimo į kitą mies
tą turiu parduoti už pusę kainos 
$450. Meldžiu atsišaukti greitai. 
4522 So. Ashland Avė., po 6 vai. va
kare, antros lubos iš fronto. Tel. 
Boulevard 1152.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA GRAND UNIVER- 

sai kukninis pečius, mažai vartotas, 
labai pigiai.

3202 So. Halsted St.
Ant antrų lubų.
Tel. Bul. 578S

PARDAVIMUI restauranas, 
lietuviu kolonijoj, biznis geras. 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos.

Naujienos Box 11.

PARDAVIMUI ČEVERYKU TAI- 
symo šapa, gero i vietoj ir biznis ge
rai išdirbtas. Parduosiu už prieina
ma kainą.

Kreipkitės:
1607 W. 55th St. 

Chicago, III.

PARSIDUODA PIGIAI ŠAPA 
siuvimui ,dažvmui ir valymui drabu
žiu. Turi būti parduota greitai. Prie
žastį nardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite:
Naujienų ofisan Box 12

PARDAVIMUI didelė, groser- 
nė ir galima turėt ir bučernę. 
Lietuvių kolonijoj. Kaina $1200. 
Padravimo priežastis — nemoku 
lietuvių kalbos 4537 S.Paulina st.

PARDAVIMUI RESTORANAS Vi
sas arba pusė biznio. Tirštai apgy
venta vieta, biznis išdirbtas per 6 me
tus. Parduosiu greit, nes einu į di
desnį biznį.

10822 So. Michigan Avė., 
Roseland.
EXTRA

Pardavimui maža grosernė Brid- 
geporto apielinkėj su gerais pikče- 
riais, nauju staku 5 pagyvenimui rū
mai užpakalyj ir rakandai — viskas 
už $450.. Atsišaukite:

3214 S. Hasted St., 2 lubos

DIDŽIAUSIS BARGENAS
Pardavimui bučernė. ir grosernė su 

namu. Parduosiu pigiai ,arba mainy
siu ant mažesnio namo, arba bile biz
nio ar automobilio. Biznis cash ir 
randasi tarpe visokių tautų. Labai 
graži vieta apsigyvenimui. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vietos, Frank 
Vasiliauskas, 525Ž S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI ARKLYS — VEŽI- 
mas ir 2 pakinktai. Parduosiu pi
giai nes įsigijau troką ir turiu iš
tuštinti vietą, kur arklis stovi dėl ge- 
radžio. Galima matyti.

915 W 32nd St. bučernė, 
Stanislovo Moscnos

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui krautuvė tabako, ciga

rų, cigaretų ir soft drinks, parlor 
ant Bridgeporto prie Halsted St., la
bai pigiai. Priežastį patirsit ant vie
tos, bet nepraleiskit geros progos. 
Biznis yra gerai išdirbtas. Geo. Pet
kus Real Estate, Loans & Insurance, 
3402 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALDINAS ARTI 
teatro už “cash” arba mainysiu ant 
namo arba automobiliaus, gera pro
ga, biznis išdirbtas per daug metų.

Atsišaukite:
307 Kensington Avė., 

Kensington ,111.

PARDAVIMUI SALIUNAS Pi
giai, visokių tautų apgyventa vieta. 
Biznis išdirbtas, per daugelį metų. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

1434 So. Solon Avė., 
ir 14th PI.

SALIUNAS ANT PARDAVIMO 
geroj vietai, m-ie didelių dirbtuvių. 
Biznis išdirbtas gerai. Priežastis 
pardavimo, turiu du saliunu. Savi
ninko galim-a matvti kas dieną, 3355 
S. Morgan St., Chicago. III., o ant 
nardavimo saliunas 4250 So. Ash
land Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
Pigiai, geroj vietoj. Kas pirmes
nis pasinaudosite šia proga! 
Skubinkite.

1400 So. Union Avė.

NAMAI-ŽEME
ANT PARDAVIMO 40 AKERIŲ 

fanną Wisconsin valstijoj su mažais 
budinkais, viena mylia nuo miesto. 
Esu susižeidęs negaliu dirbti ant far- 
mos, tad esu privestas parduoti arba 
mainyti ant namo ai-bo loto. J. S. 
44&0 S. Washtenaw Avė.

DIDELIS BARGENAS — PA Au
kausiu už $9,500; 2 flatai, mūras, fur
nace šiluma, 30 pėdų lotas, kietme- 
džio baigimo .moderlniškos konstruk
cijos, geroj vietoj, netoli Humboldt 
Park ir visi gatvekarių parankumai. 
Neparduodu per agenta. 840 North 
Richmond St. Tel. Humboldt 1393.

PARDAVIMUI TIK UŽ $3,000, 3 
aukštų medinis namas; krautuvė ir 
2 po 4 kambarius flatai. Elektra,gasas 
gera vieta saldainių, krautuvei, gro- 
seriui arba pieno krautuvei. Taipgi 
cottage vžna.kalyj. 1627 So. Morgan 
St., netoli 18-tos gatvės.

PARDAVIMUT MŪRINIS 4 PA- 
gyvenimi; namas ir du cottages ant 
to paties, loto; parduosiu už prieinamą 
<ainą. Turi būt parduota greitu lai
ku.
St., Tel. Republic 3976

Turi būt parduota greitu lai- 
Atsišaukite 61-mos ir Lincoln

____

PARDAVIMUI mūrinis namas prie 
Logah boulevaro, puikiausioj vietoj 
ant North-Sides. 2—6 kambarius, for- 
nis apšildomas atskirai abiem fla- 
tam; įtaisymas pagal vėliausios ma
dos; garadžius dviems mašinoms, 
rendos $130 į mėnesį. Lotas 33x17.5 
pėdų $13,000. Pirkėjai, proga pasi- 
naudokit, nes vieta ir namas verta 
$16,000. Phone: Armitage 6411.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
moderniška Cottagc, 14x16 dėl 
miegojimo poreiai, dailioji vie
toj. Atsišaukite.

6343 So. Paulina St.,
Phone Prospect 4512.

GERA PROGA.
Parduosiu arba mainysiu ant Chi

cagos prapertės, namo arba loto, ma
no fanna, 80 ar 120 akerių nedirbtos 
žemės, Oneida County Wisconsin, že
mė gera ir derlinga.

Atsišaukite pas
JULIUS CHEKEN, 
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI DU LOTAI ANT 
69th ir Francisco Avė. arti lietuviš
ko klioštoriaus. Parduosiu pigiai, už 
pirmą pasiūlymą.

Atsišaukite:
SILVESTRAS PRUSEVICZ 

2700 Ogden Avė.

PARDAVIMUI 4 flatų mūri
nis namas akmens priekiu, garo 
šiluma. Tikras bargenas ir in- 
vestmentas. Savininkaš ant pir
mų lubų. 6044 S. Pearia St.
» > ........ ............. ............... . ......................... ...............................

z FARM0S.
Negaliu vienas dvi ukes apdirbti, 

80 ir 40 akrų; vieną iš jų parduodu 
arba mainau ant miesto stubų ar lo
tų, geroje vietoj, III., Ind.,. Iowa ir 
Wis. Norėdami šito gero ir pigaus 
bargeno ir geriausios žemės ūkę gau
ti ir nesibijoti šitos bedarbės arba 
ateinančių streikų, 
jokios klaidos, jeigu 
geg. 15. :.. ‘ 
Medford, Wis.

i arba 
Ištikro neturėsi 

atsiliepsi iki 
A. J. Paulick, R. 3, Box 100,

PARDAVIMUI PIGIAI MEDINIS 
ant 2 aukštų, 6 ir 4 kambarių. Mau
dynė, gasas .automobiliui barnė, ang
lims 2 šantės, vištininkas. Rendos 
neša $41.00 į mėnesį. luotas yra 
34x135 ųėdų, labai patogioj vietoj, lie
tuvių ir kitų tautų apgyventa arti 
gatvekarių ir krautuvių už $3,000.00 
ant lengvų išlygų. Namas randasi 
5902 S. La Šalie St. Platesnių žinių 
kreipkitės šiuo adresu:

JOHN JANKOWSKTS, 
5959 S. Sangamon St.

MORTGEClAl -PASKOLOS
Skoliname Pinigus ant ant 
ro mortgečiaus už 6%

išmokėti mėnesiniais mokes- 
Perkame bondsus, notas ir

Galite 
čiais. 
kontraktus.

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

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

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

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-lės E. Kazlauskaitės
Lietuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evelyn Academy of 
Gown Designing

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

Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama" anflilkoš ir Ifėtuviikoa 

kalbĘ, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirki y bos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, poli tikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailiaraiys- 
tės ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po platų. Vakarais nuo fl 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST„ CHICAGG.

LEVESKIO MOKYKLA
ir Anglų kalbų;
High School ir

Prirengia prie

Mokina Lietuvių 
Grammar School, 
Prekybos dalykų, 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.




