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Rusija nebedarysianti nusileidimu
Ruošia atsakymą Rusijai
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Lloyd George numato naują karą
Rusija nebedarys nusi- 

leidimy
Įsakė nebeduoti didesnių kon

cesijų talkininkams.

MASKVA, bal. 27. — Sovie
tų valdžia pasiuntė bevielinį 
pranešimą čičerinui, Genoa 
konferenefijoj, užgiriantį Rusi
jos delegacijos nusistatymą 
ekonominėj konferencijoj ir į- 
sakantį, kad nebūtų duodama 
jokių talkininkams . koncesijų, 
kurios kliudytų Rusijos darbi
ninkų teisėms ar politinei jų 
laisvei.

bendrą veikimą linkui Vokie
tijos, jei ji neužmokės kontri
bucijos geg. 31 d., Francija 
bus priversta veikti atskirai.

Anglija atsakė į tai pasiū
lymu, kad talkininkai ir ma
žoji entente susirinktų Genoa 
sekamą savaitę ir susitartų 
apie bendrą veikimą. Esa
momis žiniomis, Francija tą 
pasiūlymą atmetė. Ji norėtų, 
kad susirinkimas kitur, o ne 
Genoa butų laikomas' ir kad j is 
butų laikomas po Genoa kon
ferencijos.

Ruošia atsakymą Rusijai
Jis visai nebus ultimatumu.

GENOA, bal. 27. — Prcmie- 
ros Lloyd George šiandie pa
kvietė Italijos, Francijos ir 
Belgijos delegatus Schanzer, 
Barthou ir Jaspar į savo dva
rą susitarti apie atsakymą, 
kokis bus duotas į Rusijos de
legacijos pasiūlymus,

Atsakymas užvers ne tik tą, 
ko talkininkai reikalauja iš Ru
sijos, bet tai, ką patįs šidlo jai.

Rusijos reikalų subkomite- 
tas susirinks pėtnyčioj ir ap
svarstys atsakymą galutinoj jo 
formoj. Atsakymas busiąs 
viešai paskelbtas* taip kad ne 
tik rusai, bet ir visas pasaulis 
galėtų apie jį spręsti.

Visi talkininkų ir neutralinių ! 
šalių atstovai pareiškė, kad at
sakymas Rusijai jokiame at
vejyje nebus ultimatumu.

Neutraliuos šaljs neri
mauja

Reikalauja didesnio konferen
cijos veikimo ir jų dalyvavi
mo tame veikime.

GENOA, bal. 27. — Neutra- 
linės šaJįs vakar laikė savo su
sirinkimą, Holandijai pirminin
kaujant, ir sutarė pasiųsti eko- 
nomnei konferencijai notą, rei- 
kaalujančią paaiškinti priežastį

Lloyd George nusiminęs
Rusija koncentruojanti kariuo

menę.

GENOA, bal. 27. — Pasikal
bėjime su korespondentais 
Lloyde George ištarė rustų 
persergėjimą apie Europos san
tykius. Jo kalboje jautėsi nu
siminimas ir abejonė apie pa
čios konferencijos pasisekimą. 
Dabar dedama dideliausių pa
stangų kaip nors išrišti Rusi
jos skolų klausimą ir susitai
kinti su Rusiją, nes konferen
cijai gręsia nauji kriziai.

Visi kreipia domę į Rusiją, 
kuri buk koncentruojanti ka
riuomenę. palei Lenkijos rube- 
žių. Esą ten sukoncentruota 
jau 48 divizijos kareivių. Tvir
tinama, kad Bosija rengiaši iš- 
naujo pulti Lenkiją, kada Fran
cija puls Vokietiją ir užims 
Ruhr klonį ir neturės laiko gel
bėti Lenkiją.

Lloyd George todėl ir duo
da persergėjimus. Jis per- 
sergsti ir Franciją nuo neap
galvotų žingsnių ir nuo* ardy^ 
mo konferencijos. Jis taipjau 
rūpinasi pravesti nepuolimo su
tartį kuriai priešinasi Franci
ja, užėmusi karingą poziciją.

Nors Lloyd George nėra 
triukšmo kūlikas ir iš premie- 
rų tik vienas sėkmingai pergy
venęs visas triukšmingąsias ta- 

ir konfemcijas ir išli
kęs savo vietoje šiandie davė 
labai rustų įspėjimą. Pasikal
bėjime su korepondentais jis 
pareiškė kad Europai gręsia 
naujas ir baisus karas, kuris 
vėl pavers visą Europą į sker
dynių vietą ir, įtrauks ir Jung. 
Valstijas. Tas karas galės iš
kilti dar jam gyvenant. Todėl 
jis ragino visus neerzinti be
reikalingai ir negimdyti keršto 
išbadėjusios Rusijos ir nusilp
nintos Vokietijos. Jis vėl pa
reiškė, kati jei konferencija pa
irs, tai jis savo parlamente pa
rodys kas tikrasis yra to kal
tininkas.

Esant tokiam pavojui jis 
yra griežtai nusisprendęs pra
vesti savo nepuolimo sutartį, 
sulig kurios visos valstybės 
turi pasižadėti laike gyvavimo 
sutarties nepulti viena kitos 

rubežių.
Gandai apie Rusiją.

LONDONAS, bal. 27. — An
glija gavo pusiau oficialinių 
žinių, kad Vokietija parūpin
sianti oficierius Rusijos armi
jai ir laivynui. Valdiškos sfe
ros yra susidomėjusios ir ma
noma, kad tai ir buvo priežas
tim tokios įspėjančios ir pesi
mistiškos Lloyd George kalbos 
Genoa vakar.
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Laikys pilną posėdį
GENOA, b. 27. — Pasak so

cialistų organo Lavera, pilnas 
ekonominės konferncijos po
sėdis įvyks ' panedėlyj, kad 
priėmus kelias rezoliucijas, ku
rias užgyrė keli komitetai. i

Laikraštis iŠ to išveda, kad 
tikimąsi susitarimo su Rusija, 
neg Llodyg George kitaip ne
būtų drįsęs laikyti pilno susi- / 
rinkinio, kuriame gali iškilti ir 
šis nesmagus klausimas. i

Anglija gelbės Rusiją
GENOA, bal. 277. — Angli

ja ir Italija neoficialiniai pa
reiškė savo sutikimą suteikti 
Rusijai finansinę pagelbą, ku
rios Cičerinas prašė formoje 
kreditų supirkimui įmušto ir 
mašinų.

Francijos nusistatymas dar 
nežinomas.

Nenori konferencijos
. PARYŽIUS, bal. 27. — Pre

mjeras Poincarė padavė savo 
kabinetui Lloyd George pasiu- 
ymą„ kad butų Genoa tuojaus 

sušaukta vyriausios talkininkų 
tarybos konferencija. Svarsty
mas to klausimo tapo atidėtas

nuo Francijos delegato Genoa, 
Banthou. Oficialiniai rateliai 
nemano, kad vyriausios tary- 
bo susirinkimas butų sušauktas 
greitu laiku.

Gautosios iš Genoa vėliausio
sios žinios rodo, kad Lloyd Ge
orge daugiausia nori susirin
kimo tam, kad taryba apsvar
stytų premiero Poincarė kalbą 
BayLe-Duc iir kontribucijų 
klausimą. Suprantama tad, 
kad premjeras Poincarė visai 
nenori tokio susirinkimo.

Amerika siunčia jurinin 
’ kus Tekinau

Tikimąsi, kad ir kitos šalįs iš
sodins savo jurininkus, kad 
apgynus savo legacijas ir 
svetimšalius.

Naikinajinti-kariną literatūrą

Valdžios agentai fedei|ili niame name Chicagoje, nai
kina anti-karinę literatūrą, kuri federalinių agentų lai
ke karo buvo konfiskuota I. W. W., Socialistų ir kitų 
organizacijų raštinėse ir darant kratas pas šiaip pavie
nius žmones. Dabar visa tai deginama.

Sumišimai Italijoje
RYMAS, bal. 27. — Nežino

mi žmonės paleido kelis šūvius 
į traukinį arti Frolencįjos. Šū
viai pataikė į langą, prie ku
rio sėdėjo darbo ministeris. 
Nieko nesužeista.

\

Florencijoj buvo ir daugiau 
sumišimų, laike kurių keli dar
bininkai liko ulmušti.

Mušis-su maištininkais
LONDONAS, bal. 27. — Ai

rijos savyvaldybūs kareiviai 
užėmė Midi ingai’ (miestelį po 
visos dienos mūšio su maišti

Vaikai reikalauja am 
nestijos

ninkų kareiviais, sako Belfasto | CHICAGO. 
žinia. Dabar miestelį patru- 1 
liuoja ginkluoti 
Mūšyje vartota 
kulkasvaidžius. 
liko užmušti.

automobiliai, 
šautuvus ir 
Du žmonės

Katalikai prieš unijas
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Socialisty Partijos Kon- Vėl pavarys laikrodžius 
vencija —-—

Šiandie, balandžio 28 d. kaip 
10 vai. ryto ]

Amerikos Socialistų Par
tijos nacionalinė konven
cija Clcvclande, Ohio. Po
sėdžiai bus laikomi Finų 
“Labor Lyceum” salėj, 3117 
W. 25-ts st. Pirmą konvenci
jos dieną, vakare, bus laikomi 
masiniai susirinkimai įvairiose 
miesto dalyse. Sekmadienį die
nos metu vietos sicialislų orga
nizacijos ruošia delegatams ban- 
kietą, o vakare įvyks masinis 
mitingas Duchess Teatre, kur 
kalbės socialistų lyderiai —V. 
Bergeris, James Maurcris, so-

CHICAGO. — Nuo ateinan- 
■ ■ * ‘ i čio nedėldienioK prasidės tąip 
prasideda vadinamas “dienok šviesos tau- _ • 99 •_ • • 1 V 1 v • • i

donas ir k. Konvencijoj pasi
žadėjo dalyvauti ir Eugenius 
Dėbsai, jei 
sianti.

Lietuvių 
konvencijoj 
sekretorius A. Žyipontas.

sveikata jam lei-

Socialistų Sąjungų 
atstovaus centijj

Sustabdė kokso gamyb.

pimas” ir visi laikrodžiai bus 
pavaryti vieną valandą prie- 
kyn. Laikrodžiai bus \avaryti 
subatos-nedėlios 2 val\ nak
ties. \

Laikrodžiai bus atvarytiV at
gal tik rudenyj — rugsėjo\2 i 
d. Laikrodžiai kartu pavaro 
ir New York, taipjau ir dai
gelis kitų miestų ir miesteliu. 
Traukiniai, išėmus priemiestis 
nius, vaigščios senuoju laiku 
ir taip bus žymimi ir traukinių 
sąrašai.

3 žmonės užmušti Airijoje.

LONDONAS, b. 27. —« Gau
ta žinių, kad 3 žmones liko 
užmušti ginkluotoms bandoms 
užpuolus Dunmanway, Airijo
je.

kodėl taip vilkinama tarybos 
su Rusija.

Neutraliuos šalis taipjau la
bu nerimauja todėl, kad su 
jomis mažai, ar beveik ir visai 
nesutariama.

Konferencija dabar užimta 
šiais trimis svarbiausiais klau
simais:

1. Rusijos tarybos.
Politinis • subkomjtetas į- 

teiks Rusijai atsakymą. Abel- 
nai manoma, kad iki pabaigai 
konferencijos bus padarytas 
kokis nors susitarimas su Ru
sija, kuris ilgainiui prives prie 
sovietų vaklžios pripažinimo.

2. Nepuoli tuo susitarimas.
Dabar visi, išėmus rusus, jį 

svarsto. Visi sutinka jį pri
imti,, bet nesusitaiko tik apie 
tekstą susitarimo.

3. Premjero Lloyd George 
kalba keletą dienų atgal, kad 
jei karinės sąjungos reiškia tik 
palaikymą barnių, tai Anglija 
bus priversta svarstyti atski
rą* veikimą ir premiero Poin- 
care atsakymas, kad jei talki
ninkai negalės susitarti apie

PiEKINAS, bal. 27. — Sku- 
binattnąsi su priemonėmis ap
saugoti amerikiečių ir kitų 
svetimšalių interesus Pekine 
dėlei gręsiančio prasidėjimo ka
riavimo tarp gen. čang Tso- 
Ling ir gen. Wu Pei-Fu spė- 
klJ; '

Traukiniai vaigšto iki juros, 
bet ncreguliariniai, ir legacijos 
rengiasi duoti įsakymą užimti 
tą gelenžinkclį, jie bus trukdo
ma jo operavimui. Ikišiol tik 
atsargumo priemonių griebia- 
mąši, bet jei padėtis pasida
rys rūstesnė, talkininkų laivy
nas išsodins kareivius, kad pa
laikius susisiekimą tarp Peki
no ir juros, kaip tą 
1901 m. protokolas.

MEXICO CITY, bal. 27. — 
900 delegatų, kurie dalyvauja 
katalikų darbininkų kongrese 
Guadaljara, vakar pasmerkė 
darbininkų organizavimąsi į 
unijas.

NEW YORK, bal. 27. —.25 
maži vaikai iš Oklahomos ir ki
tų vakarinių valstijų, vykstan- 
tįs į Washingtoną pareika
lauti amnestijos savo tėvams 
ir broliams, kurie sėdi Lcaven- 
worth kalėjime už karo laiko 
prasikaltimus, šiandie išvažia
vo į Pliiladelphią ir Baltinio- 
re. Baltimorėj jie paduos sa
vo atsišaukimą ir prašys pa
ramos ' Pan-Amerikos moterų 
konferencijos.

Amnestijos dieną.
. —. Bendras 

nimo Komitetas Chicagoje 
gūžės 20 d. įteiks prezidentui 
ardingui reikalavimą paliuo- 
suoti likusius federtaliniuosc 
kalėjimuose 113 politinių kfdi- 
nių. Ta diena bus paskirta, 
kaipo nacionalinė amnestijos 
diena. Tą dieną peticija už 
paliuosav'imą kalinių bus cir
kuliuojama 300 valstijų.

PITTSBUIRGH, Pa., bal. 27. 
—32 dirbtuvės su 5,996 koksų 
gaminimui krosnimis liko už
darytos Fayette paviete dėlei 
angliakasių streiko. Kokso 
produkcija iki balandžio 22 d. 
sumažėjo 84,980 tonų.

BRANTFORD, Ont., b. 26.— 
Harry Don t tapo suimtas su 
skrynute, kurioj buvo dalįs 
žmogaus kūno, kurias jis ban
dė paslėpti. Jis kaltinamas už
mušime Peter Yekhiazar. Jo 
pati irgi areštuota. Jis užsi
gina; sak(\ kad draugas davęs

parodo

atvyks
Aineri-175 jurininkų saugoti 

kos legaciją. Jie yra nuo Ame
rikos kruizerio Albany, kuris 
atplaukė iš Shanghai. Jau į- 
sakyta pabudavoti jiems šėt
ras jos Iciom-c. Kitas

Amerikos karinis laivas stovi 
ties Tientsin.

Anglijos ir Francijos legaci
jos taipjau paprašė, kad į Chi- 
niją butų prisiųsti kariniai lai
vai.

Karinis prisirengimas ir kon
centravimas kareivių tebesitę
sia iš abiejų pusių. Wu su
koncentravo 25*000 kairedvių 
ties Paotingfu, o čang turi 30,- 
000 kareivių palei geležinkelį 
iš Pekino iki jūrių.

Pripažino Egyptą.

Gy- 
ge-

WASHINGTON, bal. 27. — 
Valstybės departamentas pa

skelbė, kad Jungt. Valstijos 
pripažino naująją Egypto val
džią, bet pasilaikydamos extra- 
teri'torialincs teises, kokias 
Jungt. Valstijos turėjo ten nuo 
kelių metų. Egypto valdžia 
priėmė pripažinimą.

POUGHKEEPSIE, N. Y. b. 
25. — Aktorė p-lė Una Car- 
penter, žvaigždė vaidykloj “A 
night in Honolulu”, pasimirė 
nuo apdegimo, aplaikyto užsi
degus Kingstono teatre jos 
šiaudiniam sijonėliui, kurį ji 
dėvėjo Hawaii šokėjos rolėje. 
Jos sužieduotinis CLester Smith 
irgi apdegė, bet dar įstengė 
pabaigti vaidinimą.

Belgija stiprina armiją
BRUSSELS, bal. 27. —Daug 

Belgijos kareivių, kurie buvo 
laikinai paleisti, vėl tapo pa
šaukti prie ginklo, tikslu su
stiprinti okupacinius kareivius 
Vokietijoje, nes iš priežasties 
paskausių įvykių, juos skaito
ma neužtek tinai stipriais.

Po visą Belgiją vaigšto įvai
rių klaikių gandų apie naują 
karą ir gyventojai yra nusi
gandę.

BIRMINGHjAM, N. Y., b. 
27. — 20 žmonių liko sužeista 
gatvekariui nušokus nuo bėgių 
ir užgavus stulpą.

SVMME

PINIGUKURSAS
Vakar, bal. 27 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.42
Austrijos 100 kronų............... 136c
Belgijos 100 frankų .........   $8.50
Danijos 100 frankų ........... $21.25
Finų 100 markių ................... $2.11
Francijos 100 lirų ............... $9.24
Italijos 100 lirų ................... $5.38
Lietuvos 100 auksinų ........... 36c
Ijeakų ItO markių ............... 3%«
Norvegų 100 kronij ...............  $18.93
Olandų 100 guldenų ........... $38 07
Švedų 100 guldenų ........... $25.95
Šveicaru 100 markių ....... $19.45
Vokietijos 100 markių .... .. 36c

Paskyrė ir ambasadorius
LONDONAS, bal. 27 .— Iš 

Berlino pranešama, kad pil
dant 'Rapollo sutartį, diploma
tiniai ryšiai tarp Vokietijos ir 
Rusijos bus tuojau atnaujinti.

Pirmu Vokietijos ambasado
rium Rusijoje bus prof. A. 
Bernhard Wiedenfeld, o Rusi
ją Berline atstovaus Leonidas 
Krasinas.

60 žmoniy žuvo gaisre
MLAGA, Ispanijoj, b. 27.— 

60 žmonių žuvo ir 1(M) liko su
žeisti gaisre, kuris čia sunaiki
no valdžios tribėsius.

Natkevičius ir Žygelis
kalbės šiandie

Atvykusieji Lietuvos St. Sei
mo nariai, kapt. Laitas Nar
kevičius ir ^mokytojas Balys 
Žygelis kalbas šiandie vaka
re, bal 28 d., Cicero LIET. 
LIUOSYBĖS SVET., 1401 
S. 49-th CL, Cicero. Jie pa
pasakosią svarbių dalykų 
apie Seimo ir valdžios vei
kimą ir kitokių svarbių ir 
vėliausių žinių apie Lietuvą 
ir jos padėtį.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai, per kuriuos 
jau tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laiką rupinosi 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 
Skyrius.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI 

Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St., Roosevčit 8500

Bridgeporto Skyrius
3210 So. Halsted St., Boulevard 9663

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

Brighton Park Skyrius
. 4138 Archer Avė., Lafayette 7674

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

Roselando Skyrius
233 East 115th St., Pullman 0659
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(Apgarsinimas)

JAS BUVO UŽSLĖPTA 
PER 6,000 METU DA

BAR APREIKŠTA.
DIENA JEHOVOS.

Šitas išgaišinimas išgaišins 
daugel turtuolių taip kad jie 
giau nebebus turtuoliais, nors 
ir nėra abejonės, kad tame su
mišime pražus ir daug gyvasčių 
iš visų Iclesų.

Mes nebandysime išgalėms ap
rašyti pranašo nurodymus, iš 
visokių atvejų, apie vargus tos 
dienos, bet paseksime mintis 
aukščiau paduotas prie pabaigos 
pranašo žodžių, būtent sudegi
nimą visos žemės per ugnį Die
vo karštumo (arba uolumo, ver
sto “keršto”). Šitas pranašas 
vėl nurodo ant tos pačios ugnies, 
ir t. t., (Zep. 3: 8, 9), sakyda
mas: ““Laukite manės, sako Je
hova, iki tai dienai, kada aš pa
sikelsiu ant plėšimo; nes mano 
nuosprendis yra surinkti tautas 
[žmones], sutraukti į krūvą 
karalystes, išpilti ant jų [ant tų 
karalysčių] mano rūstybę, visą 
mano didyjį papykį. [Susirin
kimas į krūvą žmonių ir tautų 
paprastai dėl pasipriešinimo da
bar esančiai valdžiai auga di
dyn; ir pasekmė bus susivieni
jimas karalysčių apsigynimui 
savo, taip kad tie vargai bus am 
visų karalysčių, vistiek jie visi 
puls] nes visa žemė bus prary
ta per ugnį mano uolumo. Ta
da [po to išgaišinimo karalys
čių po išgaišinimo dabartinės 
draugijinės tvarkos per ugnį 
vargų], tada aš duosiu žmo
nėms gryną kalbą [gryną žodį 
—nesuterštą per žmonių tradi
cijas], kad jie galėtų šauktis 
prie Viešpaties Dievo, ir tar
nauti jam vienširdžiai.”

šita ugnis Dievo uolumo yra 
labai tinkamas ir galingas sim- 
bolas, ir perstato tirštus vargus 
ir išgaišinimą, katras apsiaus 
visą žemę. Kad ta ugnis nėra 
literinė, kaip keli mano, yra aiš
kiai matoma iš to fakto, kad jai 
parėjus, žmones pasiliekta ir 
yra palaiminti. Ir kad tie žmo
nės, kurie pasiliekta nėra šven
tieji, kaip keli galėtų pamislyti; 
tą galime matyti iš to, kad jai 
įvykus jie bus atkreipti prie 
Dievo tarnystės ;nes šventieji 
yra atkreipti (prisivertę) pirm 
to*).

Visur šv. Rašte, žemė, kada 
apie ją kalbama simbolŠkai, per
stato visuomenę; kalnai persta
to karalystes; dangus, galybės 
dvasiškos valdžios jūrės, nerim
stančios,, sumišimas, neužga
nėdintas žmonių minės ant 
svieto.

♦) Mes paženkliname tuos dalykus 
dėl prašalinimo nekuriu argumentų, 
kurie laiko tą ugnį už literinę, ir ku
rie tvirtina, kad žemė bus literiniai 
ištirpyta, ir tt. Tokie norėdami pri
taikyti šį tekstą prie savo teorijos, 
tvirtina kad “Žmones”, apie kuriuos 
Čionai rašoma, yra šventieji kurio po 
to kada jau žemė bus ištirpyta ir vėl 
atvėsus, sugrįž ant žemes budavos na
mus ir gyvens juose, sodins vynkal- 
nius ir valgys vaisių iš jų, ir ilgai 
linksminsis iš darbo savo rankų. Jie 
mato kad tas trumpas laikas šio gy
venimo, gal tiktai keli metai, yra dėl 
išsilavinimo ii' prisirengimo ant to pa
veldėjimo, ir užmiršta kad pagal jų 
teoriją — tie patyrimai butų visai 
užmiršti jiems bebūnant ant oro, kokį 
tūkstantį arba ir daugiau metų, be
laukiant kol žemė atvėstų, šita yra 
pavojinga kjaida, katra paeina iš li
terinio išaiškinimo ženklų, prilygini
mų, simbolų ir neaiškių žodžių musų' 
Viešpaties ir apaštalų ir pranašų. 
Toliaus pasekdami tą patį pasiklydy- 
mą, jie remia, kad ten jau daugiaus 
nebebus nė kalnų nė jūrių po šitos ug
nies ,ir nemato, kad visi tie daiktai, 
tiek pat kaip ir ta ugnis, yra simbo- 
lais.

(Daugiaus bus kitą Pėtnyčią).

P. S. Apie tai, kas aukščiau yra 
pasakyta, skaitykite sekamas kny
gas:

Dieviškas Plianas Amžių ........... 25c
Milionai žmonių dabar gyvenan

čių nebemirs ..............................  25c
Ką sako šv. Raštas apie Peklą.... 15c

Adresas:

SARGYBOS BOKŠTAS,
18 Concord St., Brooklyn, N. Y.

Taupymo Moki
nimas •

Roger Babson, pritaikomo
sios ekonomijos scbukladaris, 
kuris kas metai iš darbdavių 
paima tūkstančius dolerių, su
galvojo planą darbininkams 
šviesti ir tokiu budu padalyti 
juos pasitenkinančiais savo že
momis algomis. Pasak Babso- 
no kliūtis esanti tame, kad dar
bininkai nemoką su nauda sau 
išleisti savo uždarbio. Reikia 
tik jie pamokinti, kaip reikia 
pirkti, o jie savo mažu uždar
biu galėsią nupirkti daugiau 
negu jie galėdavo karo metu. 
“Tokiu budu tikrumoj darbi
ninkai gaus didesnes algas“, 
aiškina Babson. Ir ve jis siū
lo darbdaviams pirkti jo pasi
kalbėjimus pamokinančius 
darbininkus už nedidelę $200 
sumą į metus nuo šimto darbi
ninkų, mokant kas bertainis iš- 
anksto. *

Trumpa jo pamokų sutrau
ka yra tokia:

Patarimai, kurie pasako ko 
reikia, kad pinigų ilgiau • 

ištektų.
Sausio 1 d. — Pradėk kalėdi

nį taupymo fondą.
Sausio 15 d. — Pradėk skai

tyti. ! :
Vasario 1 d. — Geras laikas 

rakandams pirkti.
Vasario 15 d. — Pasirūpink 

prideramai apdrausti gyvybę.
Kovo 1 <1. — Pasiųsk Wa- 

sbingtonan nemokamų sėklių, 
bulėtinų ir tt.

Kovo 15 d. — Pasisaugok 
akcinių dielių.

Baland. 1 <1. — Pink cukrų, 
kiaušinius ir muilą skryniomis

Baland. 15 d. — Kas sėti — 
bulves, ne. Tamėtes ir pupas, 
taip.

Geg. 1 d. — Užsisakyk ang
lių ateinančiai žiemai.

|Geg. 15,d. — Nepirk šiaudi
nės skrybėlės, ar vasarinių 
drabužių.

Birž. 1. d. -— Pasirupįnk 
gauti darbą vaikams per vasa- 
rą* . v - '' 1

Birž. 15 d. — Pirk sviestą 
ir sūri sezono reikalams.

Liepai d. — Pirk šiaudines 
skrybėles ir vasarinius drabu
žius.

Liep. 15 d. — Vasarinis nu- 
, piginimas čeverykams labai 
geras.

Rugp. 1 d. — Buk prisiren
gęs apsirūpinti sezono reika
lams obuoliais bulvėms, ry
žiais ir miltais.

Rugp. 15 d. — Dabar pirkis 
kailinius ir kitus daiktuS(, arba 
palauk nupiginiino sausyje.

Rūgs. 1 d. — Švietimo pro
gos.

Rūgs. 15 d. — Parduok viš
tas. Pirkia prekių skardose.

Spal. 1 d. — Geriausis laikas 
pradėti statyti. I .

Spal. 15 d. — Pasisaugok 
akcinių sumanymų.

Lapkr. 1 d. — Gaisrai ir 
kainos.

Lapkr. 15 d. — Pirk dovanas 
Kalėdoms.

Gruod, 1 d. — Nustatyk iš
laidų sistemą naujiems me
tams.

Gruod. 15 d. — Pirk mažai.
Babsono patarimai yra visai 

bereikalingi. Darbininkai se
nai tą žino gerinus negu jis. 
Vietoj pirkus rakandus vasa
rį jie atidėjo jų pirkimą neap
rėžtam laikui. Kailinių, ku
riuos Babson pataria jiems pir
kti rugpiutį, jie neperka visai 
ir jie visuomet stengiasi pirk
ti gaisro sugadintus, arba nu
pigintus daiktus.

Jei darbdavių klasė nori nu
pirkti ką tokio įžeidžiančio 
darbininkų protą, tai geriau
sia bus jai nupirkti Babsono 
pamokinimai darbininkams.

JURGIS HRYNKEVIČIUS 
KRIAUČIUS O

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

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

Nuo

St. Seimo Nariai

Visi, kas tik gyvas į šias prakalbas.
I ’ K I

Išgirsite ko negirdėjote nei nesitikėjo-

Kviečia Komitetas. ,

K AP. L ADAS NATKEVIČIUS MOK. BALYS ŽYGELIS
Kalbės šiandien, bal. 28 d.,

Pradžia 7 vai. yak.

LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVET 
1401 So. 49th Ct., Cicero, III.
Durys atsidarys 7 vai. vak.

PRAKALBOS! PRAKALBOS!
Laikų Maižiešiaus iki Laikų Kun. Garmaus

Toje Temoje Kalbės
PIUS DUBICKAS

Subatoj, Balandžio 29, 1922 M.
7:00 vai. vakare.

Malinausko Svetainėje, kampas 19-tos ir Halsted gatvių
šitos prakalbos bus vienos iš svarbiausių nes bus duodamas atsakymas kun. Garmui ant jo begėdiškų 

šmeižtų Lietuvos progresyvės visuomenes ir bus aiškiais faktais priparodoma, kad tikrieji Lietuvos priešai 
yra ne bedieviai kaip kad kun. Garmus, kad sako, bet tie kurie Kristaus vardu “šmugelį” varo ir Lietuvos 
liaudį nori laikyti tamsybėj i( priespaudoje.

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

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

.....................................— ..I ■ 1 -..... .. ■
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Kam darbininkas, kuris 
nuolatos dirba savo amate 
turėtų virsti mėgėju ūkininkui 
sėti dykai gautas sėklas ir 
auginti tomėtes bei pupas iš
taigingam savo šeimos išlaiky
mui? Kam jam laukti iki 
vasara mažne pasibaigia sma
gus ir madiniai drabužiai pirk
ti? Kam jis turi varyti savo 
vdikus darban vasaros atosto
gų metu, kada jo darbdavio 
vaikai yra kokiame vasarinia
me resorte? Kam jis turi par
duoti savo užaugintas vištas 
ir pirktis skarduotas prekes, 
ar gal manoma, kad žmogus, 

kuris dirba, nfcjnėgsta keptos 
vištienos? Ir kodėl jis neturi 
valgyti šviežių kiaušinių? Kas 
juos turi valgyti, jei ne darbi- 
ninkas), kuris sukuria visą pa
saulio turtą?

NAUJIENŲ
PARKO

BRIGHTON
SKYRIUS

čia gyvenančius 
lietuvius ir lietuves pinigų siunti
mo reikalais ar kokiu kitu kreip
kitės pas mus, o rasite geriausį 

patarnavimą.

VISUS

JOKONTAS BROS.

NAUJIENŲ BRIGHTON 
PARKO SKYRIUS

4138 Archer Avė, Lafayett 7674
CHICAGO, ILL.

Mokinti žmogų, (kuris g^una1 
25 centus valandai, kad jis 
savo šeimos gyvybę apdraustų1 
pirktų daiktus didmeny apšti-i 
mis ir pirktų anglis visai žie
mai, yra tas pats, ką nurodinė
ti jam tuos cjalykus, kurių jis 
visuomet troško ir negalėjo

Babsono pamokinimai išmo
kintų darbininkus negerbti sa
vęs. Jie išmokintų juos taupy
ti ir tenkintis kuo pigiausiu 
pragyvenimu, kurį darbdavių 
klasė pasistengtų užkrauti ant 
jų. Bet nuo to, kaip Babson 
sako, nepadidėtų peitkamoji sa
vaitinio uždarbio jiega. Prie
šingai, dar labiaus išsiplėstų 
nedarbas ir Amerikos žmonių 
gyveninio norma (labiau sunie- 
kėtų.

Tas, kad , “galvotieji biznie-

riai’4 imasi tokio vaisto, paro
do, kaip sunkioj padėty atsi
dūrusi kapitalistų klasė bando 
išeiti iš tų painių’ į kurias jos 
stebuklingoji sistema įvėlė vi
suomenę. Kapitalistai neĮišdrįs- 
ta prisipažinti^ kad pasaulis 
kenčia nuo neteisingos visuo
menės sistemos sėkmių ir ne
nori priimti socialistų siūlomo
jo vaisto, nes žino, kad socia
lizmas padaris galą visokioms 
darbininkų išnaudojimo privi
legijoms. Ir dulkiu budu jie 
aklai su nusiminimu graibstos 
už tokių šiaudų kaip ilgos va
landos, žemos algos, neunijuo- 
tas darbas ir mokslinis pirki
mas, be vilties tikėdamiesi, 
kad išrutulos srovė seksis iš
kreipti iš jos prigimto® Vagos 
ir kad jie dar galės truputį il
giau gyventi iš darbininkų dar
bo. (Nevv Jersey Leader).

K. GUGIS 1
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
t Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekyj 
ną vakarą, išskyrus utaminkią ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

' JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

......................................J-J

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 
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 86G9
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatus 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Asliland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.
___________________________________________ _...............................................................................................Z 
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S. W. BANES ] 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

K—-_____ — J

JOSEPH C. SOBOL 
Lietuvys Advokatas 
151 W. Randolph St. 

Room 479 
Tel. Main 2593 

Vak. 1645 Wabansia 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, III. 

Telefonas Boulevard 0611 
(Baltas Namas)Kl. JorgelMisi

ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATAKIMUS

Pfcra, Kaunas ir Vilnius
Jei j'ųs 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 Nevv Yor- 
ko ir Hamburgo kas dvi savaiti. Jie 
yra labai gražiai ir švariai įrengti. 
Trečia klesa tiesiog yra puiki. Bus 
labai žingeidu važinėti tais laivais 
Pilnas informacijas gausite nuo agen
tų arba.

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. Washington St., Chicago.
325 Second Avė., So. Minneapolis.

NAUJA NAUJIENŲ STOTIS
Dar viena Naujienų stotis 

randasi ant kampo 63rd ir Hal- 
' 9 sted gatvių.
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Subatoj at
dara iki 6 
vai. vakare

Atsišaukimas į Viekšnia-, 
čius Amerikoje.

°~*C1nalporBav e

2-jų Kelinių Siutai
Viekšnių, 
padarytų

Didelės vertybės!

500 Siutu už 1/3 pigiau
Kiekvienas vyras ir vaikinas turi pasi
naudot proga musų pasekmingo pirki
mo — sutaupysit 1/3 ar daugiau.

Siutai vertės $27.50, $35 ir $50, 3-se lotuose

Single, do|įble breasted ir “jazz”
siutui. M>era 32 iki 44 ir “dik-
tiems” iki 50, geresnio laipsnio.

$3 Skrybėlių Išpardavimas
1,200 sampelinių pavasarinių skrybėlių mer- j 

ginoms ir moterims, ■ 
vertės iki $6 už

Milans, Milan, hemp, 
georgette crepe ir tran- 
sparant skrybėlės. Su 

kvietkiniais vainikais,kaspinais ir šiaip pa
puošalais apvadžiotos.Visokiose spalvose.

8„, IR UŽTIKRINTAS SAUGUMAS ANT 0 L 
'° AUKSINIŲ PIRMO MORGlClAUS BONU 0 /o

Kaip žinoma, pasaulio karas,' 
padaręs visur neapsakomų 
nuostolių, neaplenkė nei musų 
gi orioj o kraštelilo, 
Jis ten, neminint
ekominių pragaiščių, sunaiki
no ir visas kultūrines įstaigas,, 
mokyklas, knygynus ir tt.

Pastaruoju laiku ateinančios 
žinios iš Viekšnių, viešos ir 
gaunamos nuo privatinių as
menų, beveik vienu balsu šau
kia, kad Viekšniuose stoiką ap
švietei ir mokykloms namų.

Atsižiūrėdamas į šitų Chica- 
gos Viekšniečių Kliubas savo 
susirinkime laikytame šių me
tų bal. 2 dienų nusprendė krei
ptis su prašymu į visus viekš- 
niečius, gyvenančius Ameriko
je, kad jie prisidėtų savo auko
mis prie pastatymo namo ke
turklasei progimnazijai Viek
šniuose.

; Viekšniečių kliubas Chica- 
40 j e nemaža yra jau pusi dar
bavęs tam dalykui ir jau ikelio- 

| lika dešimčių tūkstančių auk
sinų yra pasiuntęs viekšnie- 
čiams šitos keturklasės pro
gimnazijos , namui statyti.

Amerikoje gyvenantieji viek- 
Šniečiui ne kartų jau yra pasi
žymėję savo dosnumu Viekš
nių mokyklos reikalams, tatai 
neabejojame, kad ir dabar jie 
atsilieps nemažesne užuojauta 
tam prakilniam darbui ir už 
tai iš anksto tariame širdingų 
ačiū.

NAUJIENOS, Chicago, III

savo
odosr . . „ . _,. ,

Niekad daugiau nebusi užsiganėdinu

kūne.

reję pirmiau.
Nepaisant, ar dirbti galva ar ranko- 

abiems — jums REIKIAmis sua r
Lifebuoy.

Populiariškiausis žmogaus muilas pa
saulyj.

Priimnus Lifebuoy kvapas pražūsta

PASAKOJIMAI APIE JĖZŲ
Parašė Frank Harris

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

1 amista---
JAUSI Lifebuoy veikimą ant

siu su paprastu muilu. . ,
valymą odos skylucių-paska- 

tins celes-pradės cirkuliaciją. Jokis ki
tas muilas to nėra padaręs.

JAUSI lengvumą ir tvirtumą visame 
Jo yra didžiausis atjautimas ei-

JAUS1

nant iš maudynes.
Mazgok tik rankas ir burną su Life- 

buoy„ kuris suteiks tinkamumo ir švaru- 
kokio iki šiol ne esate tarno jausmą,

vartojant.

LIFEBUO
SVEIKAS MUILAS

Ceihento pramonė nuolatos ir greitai auga ir reikalinga yra 
daugiau pinigų padidinimui gamybos ir tuo budu dar labiau 
padidintų pelną.

Ji yra tai teisinga, gera propozicija dėl turinčių investtavi- 
mui pinigij žmonių. — Neparduodame akcijų o tiktai origi
nalius.

AUKSINIUS PIRMO MOBGICIAUS BONUS,

Aukas prašome siųsti čia pa
duotu kasiuinlko vardu:

Jonas Kinčinas,
4441 So. Honore Street.

Chicago, III.
Viekšniečių Kliubo valdyba:

Pirm., Ig. Mileška, 
Bašt.p S. L. Rakauskas.

—. ....... - ------,
(Apgarsinimas)

DUOKITE KŪDIKIUI GERĄ
MAISTĄ> >

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

kurie neš jums 8% ir, užtikrins saugumą jūsų pinigams.

Ateikite ir leiskite viską jums išaiškinti. Nurodymai 
ir. vesto riams ant pareikalavimo.

GfcOVER T. COOK & CO
1263 N. Paulina Street, (Room 414)

r

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

Norėdami siųsti pinigus j Uėtuvą išpildykite žemiaus padėtą 
blanką ir prisiųskite mums su jūsų bankos čekiu, arba money order 
ir m-es atliksime visą darbą.

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

(Siuntėjo Adresas)

Valstija
Auksinais

Valsčius .
.... Kaimas

(Priims pinigus Lietuvoje)
Pilnas Vardas
Rėdyba ..........
Paštas ...........

3814-15 Roosevelt Rd.

CHICAfiO, ILL,
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Pilnas Vardas
Adresas
Miestas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 
Td. Kedzie IMU

Jei pati negali žindyti savo 
kūdikio, tai nei nemėgink ki
tokių maistų, bet pradėk jam 
duoti tuoj aus — maistų, kuris 
palaikys sveiku ir tvirtu,, kai]) 
vyrus taip ir moteris, negu 
koki kiti prirengti maistai į 
daiktų sudėjus — duok savo 
kūdikiui Berdano Eagle Brand 
Pienų.

Maistas, kuris išauklėje tvir
tas kojas ir sveikų kūnų. Už
tvirtintas ir patariamas nau
doti gydytojų iš atžvilgio ge
rumo vienodume ir sudėjime.

Yra ekonomiška vartot 
Eagle Brand visokiems namų 
reikalams, kur tik vartojate 
pienų ir cukrų. Mėginkite į 
kavų arba cocoa ir taip viso
kiems kepimams ir viriniams.

Jei kūdikis naktyj verkia, 
jei yra nervuotis ir nenorima
sis, jei ne eina sunkyn, tai yra 
kas tokio su juomi.

Šiame laikraštyj, laiks nuo 
'aiko matome pagarsinimus Bor- 
deno Eagle Brand Pieno, kaipo 
maisto, kuris užaugino daugiau 
sveikų kūdikių, negu prirengtų 
kitokių kūdikių maistų sudėjus 
visus į daiktų. Iškirpkite pa
garsinimų ir pasiųskite jį The 
Borden Company, New York, o 
jie prisius veltui tų. knygelę, ko
kios jų norėsite, su nurodymais 
jūsų Kalboje Penėjimo kūdikio, 
instrukcijas Kūdikių Knygelę ir 
Pamokinimų knygų, kurioje yra 
paaiškinimai, kaip pataisyt gar
dų maistų su Eagle Brand. Pa
minėkite žodžiais, kokios kny
gelės norite.

gfc NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.

<j£ SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius; kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St Chicago

ES

Saule nudegus nosį 
Vartok apščiai šaldančio

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

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

“Visokis Lumberis”

Morgan Park Lumber Co.,
Te!.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatėm. 1955 W. lllth St. IK.TINS , , IN LOAVES

__yow.

Fine for Lumbag
Musterole drives pain away and 

brings in its place dclicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white ointment, made 
with oi! of mustard.', Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTĖS

“Tha Littla Nurea 
for Liula

Lengvai gydo, greitai ir 
antiseptiškai.

> <£)elicious!

Autoriui leidus iš Anglų 
kalbos vertė

A. Labs
Kurie mėgsta skaityti dailių

jų literatūrų, patartumėm per
skaityti šių knygelę.

žodis dėl pasakojimų 
apie Jėzų.

Visame savo gyvenime aš ypa
tingai tesidomėjau dviem žmo
nėm, kurie raštijoj paliko savo 
žymių: Shakespearu ir Jėzumi. 
Per pastaruosius trisdešimts me
tų aš visados kalbėjau apie Jė
zų, kaipo apie didžiausįjį žmo
gaus sūnų, ištikrųjų pirmutinį, 
kurs atrado žmogaus sielų ir kal
bėjo iš jos ir dėl jos, kaipo vir
šesnio dalyko negu protas; kurs, 
ištiesų, prieš devyniolika šimtų 
metų jau žinojo tų tiesų ir veikė 
dėl jos, dėl kurios pastebėjimo 
musų laikais taip garbinama 
Bergsonas.

Nesenai, paėmęs skaityt Na
poleono gyvenimų, radau, kad 
ištremtas Šv. Elenos salon jis 
lygiai ta p^,tį sakęs apie Jėzų, 
būtent:* “Jis kalba iš sielos taip, 
kaip niekados žmogus dar ne
kalbėjo; jam pakanka sielos, 
kaip kad sielai pakanka jo; pirm 
jo, siela buvo niekas”.

Metai ar kiek atgal George 
Bernare! Shaw man rašė: “Ar ne 
nuostabus dalykas, kad tiek jus, 
tiek Moore, tiek aš nuolatos už- 
siimam Jėzumi? Kuo jus galė
tute išsiaiškinti, kad jo asmuo 
aip amžinai prie savęs traukia?”

Aš stengiaus išsiaiškinti tatai 
sakydamas, kad Jėzus daug 
augščiau iškilęs už kitus žmones; 
ir dėl naujo susidomėjimo juo 
šiandie ne vien Angluose, bet 
Prancūzuose, kur dagi Julės La- 
maitre bando rašyt apie jį pasa
kojimus, taipjau Italuose ir Ru
suose, atrodo, kad ilgainiui pa
saulis teisingai apvertins jį ir 
žmonijos Panteone leis jam už
imt tikrąja vietų.

Jei šitie mano pasakoj imėliai 
nors kiek pamasins žmones iš
mintingai mąstyti apie Jėzų, i 
pasirodys, kad jie ne visai ne
verti temos, zaš busiu daugiau 
negu patenkintas.

Frank Harris.
42 puslapiai; Kaina 20c

Naujieny Knygynas, ■
1739 S. Halstcd St., Chicago, III.

Pinigai Iš 
Kenoshos 
Lietuvon

Kas nori siųsti pini* 
tfu* iš Keno«h(N» tavo gi- 
minėmf* Lietuvon, mo
ney orderiais ar draf- 
tais tegul kreipiasi pas 
A. Pakšį.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
čiausiu budu ir už pini
gų siuntimu pilnai atsa
koma.

Parduodamos laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos.

Kreipkitės pas?

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,
Kenosha, Wi*.

LIETUVON-- 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

" ■*................  r

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms. 
====a

Pa- 
pa- 

prie 
Duo

^-nR.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.

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:

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas •
3149 S. Morgan St., kertė 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687
nr

į DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisu
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3® vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Dr. Maurice 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.

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

V 1.........................-................   =J
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X-Spinduliai

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas S. 
Leavitt St. Tel. Canal 6222.

Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988.

Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10—12 pietų

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, 111.

! Į Telefonas: Boulevard 7042

IN

DR. G, Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės
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Apžvalga į
TAUTININKAI IR

KLERIKALAI.

Del išspauzdmto “Naujie- 
nų” 73 num. musų bendra
darbio Krano straipsnio 
“Tautininkai ir klerikalai”, 
kur autorius nepagiria tau
tininkų už jų nučlatinj flir
tavimą su klerikalais, “San
daros” Dungkentis tautinin
kų vardu atsako:

“Tautininkų nėra tikslo 
[turbut norėta pasakyt: 
tautininkai neturi tikslo. 
N. Red.] pataikauti ar ko
voti su klerikalais, tas 
“džiabas” geriau tinka 
laisvamaniams. Tautinin-, 
kai kovoja ir kovos už pil
ną nepriklausomybę, prieš 
tuos, kas nebūk stos pa
vergimui Lietuvos piliečių 
— tautininkai laiko už 
šventą priedermę kovoti 
su tokiais laisvės priešais, 
kas jie nebūtų: klerikalai, 
socialistai ar kitaip pasi
vadinę žmonės.
Del visos tos tirados ten

ka tiek pastebėti, kad kleri
kalai taipjau sakosi kovoju 
“už nepriklausomybę” ir su 
visais “laisvės priešais”, bet 
kieno? Socialistus — kad ir 
jie esą toki priešai — p. 
Dungkentis įkiša čia, žino
ma, tik tam, kad jiems 
įkandus, pilnai žinodamas, 
kad niekus pasakoja.

Kad tautininkai perdaug 
ir ilgai flirtavo su klerika
lais, jiems pataikavo, — nė
ra ko gintis. Jie dabar tik 
pamatė, kur juos tas flirtas 
nuvedė. Pamatė, kai kleri
kalai visa apžiojo ir savo 
buvusius bendradarbius už 
borto išmetė. Dabar tauti
ninkai ima lyg ir atsipeikėti, 
ima susiprasti, kad šu kleri
kalais didelės bičiuolybės ne
gali būt. Ir nežiūrint p. 
Daugkenčio tvirtinimo, kad 
kovoti su klerikalais tai esąs 
tik laisvamanių “džiabas”, I 

tautininkai — bent jei Či
kagą laikius pavyzdžiu — 
jau kelia kovos su klerika
lais obalsį. Kaip toli jie toj 
kovoj eis, žinoma, teks dar 
pamatyti, bet šią valandą 
tas jų kovos ūpas didelis.

—f—1 .. u . te n . ....  Ai.... ... ai ■ ■■

“LAISVĖS” KORESPON
DENTO PUTOJIMAI.

Brooklyno Laisvė turi 
Lietuvoj vieną koresponden
tą, Aušrotą, kurs pastaruoju 
laiku nuolatos rašo jai, dau
giausia apie Lietuvos social
demokratus. Skaitydamas 
tas korespondencijas neno- 
roms gauni įspūdžio, tartum 
jų autorius butų pamoka
mas Maskvos agentas ,turįs 
instrukcijų rašyti nebučiau-

Šis Tas iš Lietuvos Darbi= 
ninku Profesio Judėjimo

B-o t a g a s.
Profesinis Lietuvos darbi

ninku judėjimas tebėra dar la
bai jaunas. Pirmieji bandy
mai kurti profesines darbinin
kų sąjungos buvo daromi tuč 
tuojau po 1905 melų revoliuci
jos. Įsigalėjus reakcijai, buvo 
nuslopintas dar nesustiprėjęs 
profesinis darbininkų judėji
mas. Žiaurios vokiečių oku
pacijos metu visas visuomeni
nis gyvenimas buvo sustaibdy- 
tas ir todėl negalėjo būti jokios 
kalbos apie bet kokį darbinin
kų organizuotų veikimą. Išsi
krausčius vokiečiams ir besi- 
k uraant Lietuvos nepriklauso
mai valstybei ir darbininkų ju
dėjimas ūme greitai reikštis. 
Atgijo ir profesinis judėjimas. 
Bet politinės sąlygos tam judė
jimui plėtotis nuo pat jo atgi
jimo pradžios ligi pat šių die
nų labai netikusios. Jau gali
ma apie tai spręsti nors ir iš 
to, kad valdžios agentų akyse 
ir viešpataujančios krikščionių- 
demokratų partijos galvoje 
profesine darbininkų sąjunga 
reiškia tą .patį, ką komunistų 
priešvalstybine organizacija. 
Išeinant iš tos gana keistos pa
žiūros profesinės darbininkų 
organizacijos be atodairos per
sekiojimas, jų veikimas nuolat 
trukdomas. Pilna veikimo lai
svę teturi tik krikščionių glo
bojamoji "darbo federacija."

Kaip tenka dirbti profesL 
nėms darbininkų sąjungoms, 
bus pilnai aišku iš Bokiškio 'ap
skrities darbininkų sąjungos 
istorijos. Kaip teko gyvuoti 
viršminėtajai sąjungai, maž
daug panašiai su atmainomis 
tik smulkmenose tenka veikti 
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visoms Lietuvos darbininkų 
profesinėms sąjungoms.

Kadangi atskirų prof. sąjun
gų istorija turi dideles reikš
mės bendro Lietuvos darbinin
kų prof. judėjimo istorijai, 
trumpai atpasakosiu vienos iš 
tų sąjungų nepilnų pusantrų 
metų gyvavimo, bet gana reikš
mingą istoriją.

1920 metų pradžioj buvo pa
duotas Rokiškio apskrities dar
bininkų sąjungos statutas vie
tos apskrities viršininkui įre
gistruoti. Vietos administraci
ja statutą įregistruoti nesisku
bino. Artinosi vasario mėn. 
16 d. 1920 m. Administracija 
subruzdo rengtis iškilmingai 
atšvęsti Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, dalyvaujant vie
tos visuomeninėms organizaci
joms. Bet tų visuomeninių 
organizacijų kaip ir nebuvo, iš
skyrus klerikalinių,' kur buvo 
susispietę po kelis ar kelioliką 
žmonių į krikščionių demokra
tų partiją, į Pavasarininkų 
draugiją. Iškilo klausimas vie
tos darbininkų dalyvavimo 
šventėj. Apskrities viršininko 
Paškonies užklausti darbinin
kai, kurie rūpinosi sąjungos 
įkūrimu, ar darbininkai daly

sių melų apie Lietuvos, Soci
aldemokratų partiją ir jos 
darbuotojus, idant tuo budu 
juos amžinai diskreditavus 
— nes tai paprastas bolševi
kų kovos būdas su socialde
mokratais, kuriuos jie laiko 
didžiausiais savo priešais.

Atsakinėti į Aušroto tuos 
melus ir šmeižtus butų tuš
čias darbas, ir nereikalin
gas. Skaitančioji visuome
nė perdaug jau gerai pažįs
ta bolševikų darbus ir trik- 
sus, kad betikėtų jų pliauš
kalams ,jų bejiegiems puto
jimams.

Putokite daugiau, ponai 
bolševikėliai, nardykites to
liau toje skystoj melų ir 
šmeižtų smaloj, iki visai jo
je patys prigersite.

vaus šventėj, pareiškė, kad 
darbininkai, būdami neorgani
zuoti nonuniatą galimybės or
ganizuotai dalyvauti. Apskri
ties viršininkas pasižadėjo dar 
prieš 16 vasario sąjungos įsta
tus įregistruoti, jeigu darbį 
trinkai dalyvaus šventėj. Darbi
ninkai pažadą davė ir 15 vasa
rio sąjungos įstatai tapo įregi
struoti.

Nosr Sųjunga dar nebuvo su- 
spčjusi susiorganizuoti, bet 16 
vasario iškilmėse dalyvavo 
daugiau, negu 300, gerai susi
tvarkiusių busimų sąjungos 
narių. Jie buvo gražiai ir tvar
kingai išsirikiavę apie raudoną 
vėliavą,, kurios vienoje pusėj 
buvo išrašyta ‘Lai gyvuoja 
spaudos, žodžio, susirinkimų 
darbininkų organizacijų laisvė 
ir asmens neliečiamybė denio- 
kralingoje Lietuvos respubli
koje". Antroje gi pusėje buvo 
užrašytas bendras darbininkų 
obalšis: “Visų šalių proletarai 
vienykitės!" ir “Lai gyvuoja 

darbininkų profesinės sąjun
gos!" Toks greitas darbininkų 
susiorganizavimas krito akin 
vietos administracijai. Jai la
bai nepatiko ir raudona vėlia
vos spalva ir joj užrašytieji 
obalsiai. Neapsėjo ir be inci
dentų. Iškilmėms pasibaigus, 
kuomet organizuotos grupes 
skirstėsti, darbininkai, eidami 
dvaro link, užtraukė “marse
lietę". Prijojęs komendantas 
griežtai uždraudė dainuoti ir 
prigrūmojo areštu. Jau po to 
vietos administracija gailėjosi 
leidusi darbininkų sąjungą.

Nuo to laiko prasideda są
jungos veikimas iš vienos pu
sės ir nuolatinis prie jos kibi
mas vietos administracijos iš 
kitos.

Kaip tik tai buvo laikas ren
gimosi į rinkimus Steigiamąjan 
Seiman. Naujai įsikūrusį są
junga veikliai prisidėjo prie 
rinkinių kampanijos. Buvo su
darytas bendras kandidatų są
rašas prof. sąjungos ir iš So
cialdemokratų partijos. Rinki
mų kampanijoj sąjungos rolė 
vis tik buvo gana žymi. IV rin
kimų apygarda, kur įėjo Uk
mergės Utenos, Ežerenų ir Ro
kiškio apskritys, davė labai 
charakteringą balsų skaičių už 
socialdemokratus. Viena Ro
kiškio apskritis davė už social
demokratų sąrašą 7,343 balsus, 
tuo tarpu kai visos- trys liku
sios’ apskritys kartu už social- 
demokratų sąrašą tedavė tik 
maža kiek daugiau balsų (7,- 
838) už vieną Rokiškio apskritį. 
Pavyko pravesti Seiman du at
stovu. ’ (

Tiek rinkimų metų, o ypač 
jau rinkimams pasibaigus, ėjo 
sparčiai organizacijos darbas. 
Vienas iš svarbiausių sąjungos 
uždavinių buvo pasirūpinti 
nųosaviu butu, kur butų gali
ma daryti susirinkimai, vaka-
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rai, paskaitos ir kur butų ga
lima įsisteigti darbininkų kliu- 
bas. Rokiškyje, kaip ir visur 
Lietuvoje, jaučialma didele bu
tų stoka. Iš pat pradžių są
jungos vakarai ir visuotinieji 
susirinkimai buvo daromi ku
nigų globojamoje arbatines sa
lėje. Neilgai trukus jau pask
lydo gandų, kad arbatinės sale 
nebebus duodama socialistams 
ir žydams. Tai, nors nepilnai, 
bet greit pasitikrino. Profesi
nei sąjungai nebebuvo duoda
ma salė, nors žydai daryda
vo tenai vakarus po senovės. 
1920 metų vasarą sąjungos val
dyba bendrai su miesto val
dyba pastatė miesto sodne ša
pą, kur vasaros metu buvo da
romi vakarai.

Sąjunga žymiai sustiprėjo. 
Įsisteigė Pandėly j jos skyrius. 
Bendras narių skaičius 1920 
metų gale viršijo jau 800 asme
nų. Vietos administracija žvai
ravo į sąjungos pusę. Buvo 
padalytos kelios niekuo nepa- 
matuoitos kratos ir net areš
tai valdybos narių (pirmininko 
A. Rašio ir sekretoriaus Scsic- 
ko). Bet neturėdami prie ko 
prikibti žvallgyb|ininkai turėjo 

juos paliuo'suoti.
Rudeniop sąjungos valdyba 

išnuomavo iš miesto valdybos 
apardytą be durų, langų ir 
krosnių namą. Atsiremontavo 
ji savo lėšomis su sąlyga a t su
gyventi įdėtuosius pinigus per 
trejus metus. Sudarė su mies
to valdyba atatinkamą kontr
aktą ir užtvirtino jį pas vie
tos notarą. Buvo padaryta sa
lė susirinkimams, vakarams, 
paskaitoms. Buvo įtaisyta 1920 
metų rudenyj darbininkų klu
bas. Artimiausioj ateityj bu- 
VO projektuojama įtaisyti skai
tykla ir kineniotografas. Dar
bas čjo. Sąjungos centras pa
virto vieta, kur nešė savo skun
das ir skriaudas visos apylin
kės darbininkai.

Reikia pažymėti, kad sąjun
gos narių didžiuma aiškiai sau 
nesivaizdino sąjungos uždavi
nių, nenuvokė, ką ji darbinin
kams gali padaryti, ko ne. 
Daugumai darbininkų atrodė, 
kad sąjungai^ tik reikia pasi
skųsti, o ji duos atitinkamą 
raštą ir viskas bus gerai. Bu
vo aiškiai matyti, kiek reikia 
pridėti darbo, kad darbinin
kai suprastų, ką gali jiems duo
ti profesinė sąjunga ir kokiu 
budu. 

f

Ligi 1920 metų galo darbi
ninkų klube kuone kas šešta
dienis buvo daromi vakarai, bu
vo suruošta viena kita paskai
ta. į

1921 melų pradžioj sąjungos 
valdyba sukvietė susirinkimą 
švietimo sekcijai organizuoti. 
Tan susirinkiman buvo kvie
čiami sąjungos nariai ir nena- 
riai. Susirinkiman atvyko 
žvalgybos agentai su girtu mi
licijos vadu šmaukštu. Įkaušęs 
milicijos vadas ėmė daryt su
sirinkime trukšmą ir norėjo su
sirinkimą uždaryti, bet, vis tik 
davė jį užbaigti. Tik susirin
kimui pasibaugus paėmė iš pre
zidiumo pasus. Prezidiumo na
riai ant rytojaus buvo žvalgy
bos tardomi.; Bulovui teko pa
sėdėti kelios dienos komendan
tūroj. Julijus Raišys komen
danto sprendimu buvo pa
smerktas 6 savaitėms kalėji
mo. Petras PašukinskaSį nors 
buvo po tardymo paliuosuotas, 
bet vasario mėn. jis tapo areš
tuotas ir kokiu tai budu pri
segtas prie Utenos komunistų 
bylos. Armijos teisinas jį iš
teisino. Sąjungos valdyba pa
sipiktinusi girto milicijos vado 
šmaukšto elgesiu padavė vie
tos komendantui skundą. Tą 
skundą pasirašė 15 susirinkime 
buvusių darbininkų, kaipo liu
dininkai. Komendantas nepa
klausė nė vieno iš valdybos na- 
rių, nei iš 15 pasirašiusiųjų 
liudininkų, bet visą valdybą ir 
tuos 15 pasirašiusiųjų liudinin
kų padavė teisman už (milicijos 
vado šmeižiihą. Taikos tei
sėjas priteisė kiekvienam po 3 
paras arešto. Nuteistieji pa
davė apeliacijos skundą apy
gardos teisman, bet dar ligi 

šiolei ji tebėra nenagrinėta.
Nuo to susirinkimo praside

da atvyresnis veikimas sąjun
gos iš vieųos puses ir vis ar
šesnis puolimas administracijos 
į sąjungos valdybą. 1921 me
tų vasario menesio pradžioj 
darbininkų klube buvo suorga
nizuoti suaugusiems kursai. 
Jie veikė ligi gegužės mėn. 1 
dienos. Kuršininkų skaičius bu- 
yo nemažas, ypač iš pradžios 
(apie šimtą suviršum žmonių).

Šit artinas 1921 metų 16 va- 
vario tautine šventė. Vietos ad
ministracija sukvietė itam tikrą 
žmonių būrį organizuoti komi
sijai 16 vasario iškilmėms ruoš
ti. Vietos apskrities viršinin
kas p. Draugelis, kai kurių val
dininkų palaikomas, pališkė, 
kad jo nuomone nereikią kvies
ti dalyvauti iškilmėse Darbi
ninkų Sąjungą,/ nes ji esanti 
bolševistinė ir todėl, nedalyvau
sianti. Kai-kuriems iš daly
vavusių užprotestavus vis tik 
buvo nutaria darbininkų są
jungų kviesti dalyvauti tauti
nėj šventėj, bet dalyvauti joj 
sąjungai nebeteko. Tautinės 
šventės rengimo komisija, su
sidedanti iš buožių ir krikščio
nių su apskr. viršininku Drau
geliu pryšakyje nustatė darbi
ninkų sąjungai ištisą eilę są
lygų. Buvo griežtai uždrausta 
raudonos spalvos vėliava. Bu
vo reikalauta pristatyti iš anks
to tekstą obalsio, kuris bus; 
vėliavos užrašytas. Buvo pa
reikalauta pristatyti kalbėtojų 
sąrašą iš darbininkų ir nuro
dyti išanksto jų kalbų turinį. 
Sąjunga tų išlygų nepriėmė, 
pareikšdama, kad ji tinka da
lyvauti lik tokiomis sąlygomis, 
kuriomis dalyvauja kitos or
ganizacijos. Apskrities virši
ninkas nenusileido ir tokiu bu
bu sąjunga šventoj ncdalyva- 
VO. <

Pavasariop 1921 m. įsikūrė 
dar šie Sąjungos skyriai: Juod
upės, Kamajų ir Skapiškio. 
Bendras Sąjungos narių skai
čius su skyriais jau siekė 1500 
žmonių. Tuo tarpu vietos vy
resnybe rengėsi prie didelio 
ant sąjungos puolimo. Vieną 
gražią dieną kovo mėnesyj 
staiga komendanto įsakymu 
atsiduria visų sąjungų skyrių 
valdybos Rokiškio kalėjime. 
Kodėl? Už ką? Pasirodo už tai, 
kad, girdi, atidarytieji skyriai 
nesą įregistruoti. Tuo tarpu 
visgi steigiamieji skyrių susi
rinkimai buvo daromi su ko
mendanto leidiniu. Visų Są
jungos ir' jos skyrių narių ir 
jų valdybų sąrašai, komendan
tui pareikalavus, buvo komen- 
danturon pristatyti. Staiga pa
sirodė, kad jie neįregistruoti. 
Karo stoviui esant, visi raštai 
delei naujų skyrių atidarymo 
ėjo per komendantą. Kibo prie 
to, kad, girdi, reikėję užsire
gistruoti dar ir pas apskrities 
viršininką. Vargais negalais 
pavyko dalyką išaiškinti ir 
areštuotosios valdybos buvo 
paliuosuotos.

(Bus daugiau)

t s

Nedarbas Europos 
V alstybeSe

Paskutiniais laikais kaiku- 
riosc Europos šalyse, priskai- 
tant prie jų Vokietiją, Franci- 
jų ir Austriją, pasiekiama dar
bo mažėjimas. Antra vertus, 
Anglijoj, Italijoj, Šveicarijoj, 
Olandijoj ir Danijoj bedarbių 
skaičius padidėjo.

Pramoninė padėtis imant 
šalimis, yra telkia:

Anglijoj. Nedarbas ir dalinis 
darbas eina toliau dideliu plo
tu. Bedarbių skaičius vėl pa
didėjo laivų statymo, inžine- 
rybes ir nekurtuose kituose 
darbuose bei namų statyme.

Gruodžio mėnesį Didžiojoj 
Britanijoj bedarbių priskaityta 
1,865,170, kurie sudaro 15,7 
nuoš. visų asmenų apdraustų 
nedarbo laikui. Be to 268,148 
darbininkų dirbo tik dalį laiko.

Tarp Anglijos amatinių uni- 
jistų priskaityta bedarbių 15,9 
nuos. ; t.,

Vokietijoj. — Markes kurso 

puolimas spalio mėnesį dar la
biau padidino įvairių prekių 
atsargos išvežimą ir pramoni
nė gamyba eina (toliau dideliu 
plotu. Vienok yra skaitoma ne
išvengiamu dalyku, kad vidu
jines perkamosios jiegos bus 
nustiebtos tuomi labiau, kad 
įgyti nedarytą medžiagą vokie
čių fabrikantams kas sykis vis 
yra sunkiau dėl piniginio kur
so sąlygų.

Valdžios biure darbui suras
ti buvo užsirašę 900,000 be
darbių.

Francijoj. — Finansų mini- 
steris pastebėjo ekonomines 
padėties pagerėjimą iš kad 
padidėjo gelžkelių judėjimas ir 
sumažėjo skaičius bedarbių 
gaunančių pašalpą. Dalykų pa
gerėjimas pastebiaina plieno 
liejyklose, audyklose ir chemi
kai! jų gaminime. Mažiau gera 
padėtis kalnakasybos pramo
nėj. 1921 m. pabaigoje buvo 
apie 11,000 bedarbių gaunan
čių valdžios pašalpą.

Belgijoj. '— Nedarbas trupu
tį sumažėjo, bet vis dar bedar
biai skaitlingi. 132,204 “Be
darbių Fondų" narių buvo be 
darbo, arba dirbo tik dalį lai
ko.

Italijoj. — Nedarbas didėja, 
kas mėnesis. Bedarbių pris- 
kaitoma suvirš 47,000, o dali
nai dirbančių su perstogėmis 
apie 225.000. Vilnoniai fabri
kai visai sustoję. Cheir’k Pi
jų išdir'bystė labai atjaučia vo
kiečių konkuruotę.

Šveicarijoj ekonominis krizis 
eina toliau. Visa eilė fabrikų 
užsidarė. Laikrodėlių dirbimas 
sumažėjo pusiau. Avalinės 
fabrikai dirba tik sustodami. 
Kelios šilkų dirtbyklos persike
lia į Kanadą.

Olandijoj. — Olandijos pra
mone pergyvena krizj, negalė
dama konkuruoti su kilų šalių, 
ypatingai vokiečių gaminiais. 
Didelė daugybė brangiųjų ak
menų piaustytojų išėjo į Ant- 
wenpą, Belgijoj.

Švedijoj kitų šalių konku- 
ruOtė pagimdė prislėgtą pra
monės stovį. Nedidelė daugy
bė bedaibių tarp lentpiuvių 
darbininkų, fabrikinių juoda
darbių ir tarp dirbančių prie 
medžio 26.2 nuoš. amatinių 
unijų narių yra be darbo.

Austrijoj pramoninė padėtis 
sisjemaliniai gerėja. Namų 
statymo,, audeklinėse, chemika- 
lijų, avalinės ir skrybėlių dir
bimo padėtis žymiai pagerėjo. 
Apie 7,000 bedarbių gauna val
džios pašalpą.

Semenovas iš 
šalies žiurent

Ar Sibiro pirmutinis bandi
tas bus deportuotas, pa
kartas, j ar, greičiausia,
mažesnės svarbos. Indomesnis 
dalykas yra tie faktai, kuriuos 
išvedė į aikštę senatinis dar
bo komitetas.

Kad atamanas neaukojo sa
vo gyveninio krikščioniškos 
doros darbams, tai tas naujie
na tik Amerikos laikraščiams. 
Jo darbai yra žinomi visiems, 
kurie norėjo juos žinoti ir da
bartiniai atidengimai jo 'baisių 
skerdynių Sibire turi tik tokią 
vertę, kad niekuomet nėra vėlu 
teisybė skleisti.

Ateivybės komisininko liudy- 
mas senatiniam komi totui yra 
daug įdomesnis. Mes girdim, 
kad įkištasis į kalėjimą atama
nas buvo bevažiuojąs į Pary
žių tuoju tikslu, kad pasima- 
Čius su didžiuoju Kunigaikščiu 
Nikalojumi ir monarchininkų 
gauja surengimui naujos "re
voliucijos” Rusijoje. JKitu 
Semenovo* tfkslu buvo pasikal
bėjimas Washingtone apie pre
kybos santykius. Smulkmenų 
apie tai dar neturim. Svarbu 
yra tas, kad musų valstybės 
skyrius pilnai žinojo apie ši
tuos planus ir bot įsileido jį į 
šitą šalį. Sekretoriui Hughes 
turi būt buvo labai nesmagu, 
kada jo garbingasis svečias at
sidūrė kalėjime New Yorke.

Svarbiausiu gal sužinotu da
lyku yra tas, kad Rusija turi 
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savo ambasadorių šitoj šaly. 
Juoi»i yra ne kas kitas kaip 
Boris ‘ Bachmetevas, Kerens
kio "ambasadorius.” šitą neti
kėtą atidengimą padarė teis
mo pakvietimas įteiktas Bach- 
metevui, kad jis ateitų paliu
dyti senatiniam komitetui. Se
natorius Borah manė, kad Ba- 
chmetevas yra privatiniu žmo
gum. Matomai kiekvienas bu
vo tos minties, kad rusų am
basadorius tapo deportuotas 
daugiau kaip metai tam atgal. 
Bet sekretorius Hughes paraše 
senatoriui Borah laišką, pra
nešdamas jam ir šitos šalies 
žmonėms), kad musų valdžia 
pripažįsta Bachmetevą kaipo 
rusų valdžios atstovą ir jis 
kaipo toks turi diplomatinę 
nepaliečiamybę, kuri yra tei
kiama visiems šitos šalies pri
pažintiems svctiiflų šalių pa
siuntiniams.

Taigi šitas pirštu duriamas 
musų valstybės skyriaus aiška- 
mas prašalina visokią abejonę 
kas dėl tikro musu valdžios 
atsinešimo į Rusiją, šitas at
sidavimas mirusios praeities 
atminčiai sugvaudina širdį at
siminus apie Anglijos parody
tą širdies atsinyiinymą. Jei ne 
senatinis išklaireinėjimas apie 
Semenovą, tai šita šdllis butų 
nieko nežinojusi apie šitą svar
bų dalyką. Atainanfi Sėmeno 
vo atvykimas į šitą šalį sutei
kė didelį patarnavimą Ameri
kos žmonėms. — Justice.

Angliakasiai kovoja prieš 
“Indžionkšina”.

Už kelių dienų bus sprend
žiama Am. Sus. Kasyklų Dar
bininkų teisė toliau organizuo
ti ncuni j o tas vakarų Virginijos 
anglių kasyklas. Šitas nu- 
sprendimas, 'be abejo, bus pa- 
naudojamas kasyklų savininkų 
kitose valstijose kaipo įvyku
sias faktas ir dėlto angliakasių 
kova prieš Vakarų Virgjnijos 
“’indžionkšiną" turi strategi
nės svarbos. -

Kongreso Darbo Komiteto 
pirmsėdis Nolan pareiškė, kad 
kongrese bus užvesta byla 
prieš federalius teisėjus, išlei
dusius indžionkšiną, jei tyri
nėjimas parodis juos esant kal
tais vienpusišku ir neteisingu 
pasielgimu su streikuojančiais 
angliakasiais. Vienas teisėjų 
kaltinama tame, kad jis ne
davęs pilietybės popierių dau
geliui Pennsylvanijos anglia
kasių dėlto, kad jie streikavo, 
o kitas kaltinama tame, kad. 
jis įsakęs išmesti streikuojan
čius angliakasius iš šetrinių 
kolonijų Mingos kauntės^ vaka
rų Virginijoj.

Nuo nekurto laiko vyriau
sias prokuroras Daugberty, ro
dos, rengia pianą sutaikymui 
ginčo anglies pramonėj. Apie 
dvi savaitės atgal jis buvo nu
važiavęs į Indianapolisą išva
lyti teisėtumo mašiną, kuri 
kliudė serganti konferencijas 
besiginčijančioms pusėms. Jis 
nuvyko, pasimatė ir sugrįžo 
Washingtonan "pilnai paten
kintas" savo žygiu, bet be jo
kio plano, ar programo. Jis iš
leido pa reiškimą, kuris blizga 
pasigerinimais ir dviprasmybė
mis. Jis tikisi, kad įvyks kon- 
ferncija ir sutinka su eina
maisiais fcdefaliais kaltinimais 
angliakasių ir kasyklų šavinin- 
kų. Vyriausis prokuroras ma 
tomai nesutaikis anglies pra
monės ginčo.

Redakcijos Atsakymai.
P. Empoliul, Belkvood. — 

Apie tai jau buvo “Naujieno
se" rašyta. Tas atsitikimas 
buvo betgi ne Joniškėly, o ki
tur.

Nuskriaustam Ūkininkui. — 
Korespondenciją mes galėtume 
įdėli tik tamstai padedant po 
ja savo tikrą vardą pavardę.

Mike Giraitis, Benld. — Ad
resas toks: Studentų Savišal
pos Draugiją, Kaunas, Laisvės 
Alėja 60. <
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Sveikatos Dalykai
ANGLIAKASIAI IR SVEI

KATA.

Šuliniai.

melžti švarioj,' ramioj vietoj, 
kur neprieina dulkės ir vėjas 
nepučia. Pienas reikia iškošti 
]ier medvihų audeklą ir padėti 
atšalti. Kibiras turi būti iššu-

Atidaryk miegamojo kambario 
langus.

Kada miegi gambary užda
rytais langais, tai visa tam 
kambary stovi, nėra jame jo
kio judėjimo. Kada kūnas ir 
oras stovi ant vielos, tai yra 
aišku, kam reikia kasnakt ati
daryti langai. Mums miegant 
musų plaučiai Mirba. Oras.

Jei šulinys aprūpintas pum- tintas, išplautas ir padėtas ata-yra maistas plaučiams ir mes
pa, tai vanduo lengvinus yra'tinkamoj vietoj nešluosČius. 
traukti negu virve ir vanduo, Šviežias šiltas pienas nereikia 
esti tyresnis. Žmonės varto
ja ntie j i virvę kibirui traukti iŠ 
šulinio, pasispiaudo rankas, 
kad virvė neįlįstų ir ima kelti 
kibirą. Ar tai nebūtų tas pats, 
jei jie į šulinį spiautų? Jau 
jeigu tenka vartoti virve kibi
rui traukti, tai reikia pritaisyti 
traukhivas, kad virvė nereikė
tų čiupinėti pirštais ir žeme 
vilkti, ar trypti. Patartina var
toti kibirą^ ne medinis, o* gal
vanizuotos geležies, nes jis rei
kia laiks nuo laiko iššveisti ir 
karštu vandeniu išplauti.

Klaidinga yra manius, kad 
šulinio vanduo yra sveikesnis 
ir tyresnis negu kokis kitas 
vanduo. Bėgantis vanduo yra 
sveikesnis negu šlapios vietos 
šulinio vanduo.

.maišyti su senesniu pienu.

Pasteurintas Pienas.
Kūdikiams reikia duoti pas

iaurintas pienas. Pripilk ku- 
,'dlkio bonkas šviežiu pienu ir 
užkimšk jas valiniais kamš
čiais. Užvirink puode van
dens, nuimk jį nuo krosnies ir 
į verdantį vandenį sudek bon
kas. Laikyk šitas bankas, vande
nyj apie 20 
ir padėk į 
na s vienai

min. paskui išimk 
ledudę ataušti. Pie- 
dienai galima sutai- 

Perkant
bonkas, reikia jos įdėti 

| vandenį ir jį užvirinti 
nukėlus nuo krosnies 
bonkas vandeny, kol 
ataušta, šitaip 
būva stipresnės 
tad susprogsta.

naujas 
į šaltą 
paskui 
palikti 

vanduo 
bo nikosvirtos 

ir netaip grei-

Naminiai gyvuliai.
Daugelis mažesniųjų mieste

liu gyventojų katkiise gyvrno 
kaimuose ir todėl prigimtu bu- 
du laikosi savd pirmesni j ij pa-j 
pročių. Bet jie turi žinoti, 
kad perkelti didelę ūkį į jų 
mažus darželius prie namų ne
galima. Bo bėdos galima lai
kyti daugelis naminių gyvulių, 
k. v. arkliai, triušiai, karvės, 
vištos, žąsys. Ypatingai kiaules 
ir žąsys reikalauja daug pini
gų ir prižiūrėjimo.

Ar negeriaus yra turėti gra
žus daržovių darželis, kaip ne
švarus vištinykas? Karvė, kur 
yra vaikų, ypatingai reikalin
ga. Bet karvė su tvartu rei
kia laikyti labai švariai, kitaip1 
pienas nėra sveikas. Tvartas į < 
reikia išvalyti kasdien. Mėšlas Ituri buli atitrauktas nuo mus. 
kas savaitė reikia iš daržo lemtas vaikščiojimas rytiue- 
vežti, nes laikant atsiranda!&ais suteikia kiniui gyvumo, 
daugybė musių, kurios vargina Iaos priverčia kvėpuoti švie- 

' karvę ir veisia visokias ligas. I zlll or§- 
Yra gera kalkėmis išbaltinti 
tvartą,’ o langus ir lubas kas 
savaitė apsiuostyti.

Pienas.

Šviežias oras.

Imas yra gerai žinomas. Mes 
| valgom tris kartus dienoje, bet 
i orą įkvepuojam apie 1 dvide
šimts kartų per ■ miliutą. Jei 
mes galėtume pamatyti savo 
plaučius, tai daugiau žiūrėtu
me šviežio oro. Tamsiai mėly
nas kraujas, kuris teka mu
sų kūne, rinkdamas nešvaru
mus, susidūręs plaučiuose su 
šviežiu oru apkinta šviežiu, 
raudonu krauju. Iš plaučių iš
kvėptas suterštas oras esti pdl- 
nas drėgnumo ir šilumos.

Krutėjimas neleidžia mums 
musų suterštu oru kvėpuoti. 
Mes turim pasitraukti nuo blo
go oro, arba tas blogas oras

Nešvarus pienas esti priežas
timi daugelio ligų ir mirčių. 
Pienas surūgsta ne dėl šilu
mos, o dėl užteršimo. Karvė 
reikia laikyti švariai, nuvalyti 
purvuK nuo uodegos ir nuo pil
vo. Tricš melžiant nušluos
tyk tešmenį švariu skuduru. 
Melžėjo rankos tu r būt švarios, 
sergantis arba turįs skaudulius 
neprivalo eiti prie karvės. Kar
vę melžiant nereikia ji varinė
ti, ar baidyti šauksmu ir reikia

(Apgarsinimas)

JUSU PASKUTINĖ 
PROGA.

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 esame priver
sti išsikraustyti iš čia 1 d. gegužio.

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

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

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

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

Vaikų siutai ir overkotai dabar 
mažiau negu mes mokėjome.

Vyrams darbinės ir šventadienės 
kelnės nuo $2.50 ir daugiau. *

Vyrų ir vaikinų Mackinaws $10.00 
dabar $4.50.

Skrynios ir siutkeisai dabar už 
pirktą kainą.

Atminkite, kad tai yra. musų galu
tinis išpardavimas ir mes gvarant Jo
jame, kad jus gatisite 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.

turime duoti jiems gryną, šva
rų maistą. Užlaidos šviežią 
orą sulaiko ir lovos būva svei
kesnės be apdailinimų.

Nereikia susikimšti j muga
mus kambarius, juo daugiau 
juose žmonių, juo prastesnis i 
juose oras. Jei gali, laikyk 
miegamąjį kambarį tik miego
jimui, tąsyk jame oras busi 
įviežesnis ir tyresnis.

Sveikesni miegamieji 
bariai yra tic\, kurie 
paprastai.
visus nevartojamus 
paveikslus, užtiesalus, 
nūs ir kitus tolygius 
Jie tik dulkes surenka.

’kam- 
ištaisyti 

Išnešk iš kambario 
daiktus, j 

divo-j 
daiktus.

Oras turi būti ne tik švie
žias, bet ir tyras, be dulkių, du
rnų ir purvų. Dulkės atneša 
ligų antkričius, kuriuos ligo
niai prispiaudo gatvfoe.

švarus darželiai ir veja su
laiko dulkes nuo namų. Jei 

visiškai ir negalime sulaikyti 
dulkių nuo namų, tai bent tu
rim Tupintis, kad jų butų kuo- 
mažiausia. Atsiminkime, kad 
nešvarus oras veikia palengva, 
pamažu ir tylomis. Blogos sė
kmės nėra matomos -tuojaus. 
rodei blogas oras yra pavojin
gas priešas. Oro judėjimas 
yra vienas didžiausių, gam
tos valytojų; kitu yra saulės 
šviesa. Geriausia yra būti 
lauke, saulės šviesoj; antru ge
riausiu dalyku yra atidaryti 
durfc ir langus ir leisti juos j 
savo namus ir gyvenimus.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tejephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

NAUJIENOS, Chicago, HL

iš

Cigaretai, Lucky Strike ir Camels 
branda. Kartonas iš 200 siga- 
retų .........................................  $1.28

Polai re 
t\veeds, gražiąi pamušti; rose, copenha- 
gen, raudoni, rudi IT reindeer; miera 7 
iki 16 metu; labai nepaprastos vertės

$7.90

Piverio' veidui 
milteliai

Importitoti milteliai. Parinkti
. Azurea, La Trafle arba florayme 

parinktose spalvose.
Tiktai sukatoj

L. Klein, pirmos lubos

JOE SH1MKUS 
Generalis Lietuvis 
Pardavėjas No. 4

CHICAGOS ŽEMIAUSIOS KAINOS
Mergioilms dresės

Prancūziško gingham, languoto ir 
dryžo. Tiesiomis eilėmis, embroi- 
deriuotu prekių. Miera 7 iki 14 
metų. Musų reguliarė kaina 
$3.95, seredoj $2.65

L. Klein, antros lubos
LAIŠKU, NEI TELEFONU ŠIŲ

Grape juice
Armouro “Veribest” .kokybės. Pa
darytas iš Concord grėpsų. Pusė 
galiono butelis. Aprubežinota 2 
buteliai vienam kdstumeriui. Su
bado j butelis 88c

L. Klein, ketvirtos lubos

UŽSAKYMŲ NEPILDOME

Marąuisettrf kurtinai
Apsiulėti, kraštai ir apačia apva
džioti gražiais mezginiais; 2 1/ą jar
dų ilgio. Musų paprdsta kaina 
$1.65. Subatoj pora g

L. Klein, trečios lubos

VISI SASKAITON PIRKINIAI SUBATOJ, BUS ROKUOJAMA NUO BIRŽELIO 1.

600 Merginoms Kotų Geriausios 
Vertes, Kokius Kada Tik 

Turėjome Parodyt
Dviejų Nevy Yorko geriausių jaunuo
liams kotų išdirbėjų, ką. mes nesenai At- 
A'a,clomo 'perpilną jsttrYciį., naujų mstcliį 
ir kur musų atstovas nupirko už cash, 
kurie sutiko mums atiduoti visus. To
kios pažimėtinos vertes, kad manome, 
geriau gavome pirkti negu kada nors. 
Viena materija daugiau verta, negu 
visa drapana.

KOTAI IR APSIAUTALAI
Tvveeds, velour ir hcarter mišrus, palai
dais ir 
diržais, 
Seniais, 
iki 14.

siūlytais užpakaliais, palaidais
dideliais kišeninis ir mažais ki-

Visokiosė spalvose. Miera 8
Pardavimo kaina

$5.90
audeklo, vilnonio velouro ,tvirto

> 3

C/ž

2 
M

«>< i—<

Viešas

.....u
Tei-

2-jij KELINIŲ SIUTĄI
Tvirti siutai, geros materijos, gražių 
patrinų, pavasariniui dėvėjimui; trumpos 
ruimingos kelinės; pamuštos; miera 7

Smetų- $5.50

' ...» ■ ' 'J ' - _ ■

Vaikams 2jų Keiniu Siutai

Akių, Ausų, 
Nosies, ir Gerklės

INSTITUTAS l
«:<

Paskelbimas
Akių ,ausų, nosies ir gerklės Institutas susiorganizavo iŠ ke

letos specialistų pasekmingiausiam ligij patyrimui ir jų gydymui, 
kaipo akių, ausų, nosies ir gerklės pagal vėliausią mokslo nurody
mą. Jo užduočia yra, kad patarnavus už žemiausią kainą kaip 
galima, įvairiuose atsitikimuose suteikdami dalinį išmokėjimą.

GYDOME
Dusulį, 
Kataraktą, 
žvairas akis, 
Kurtumą, 
Tonsulius 
ir kitas ligas, 
akių, ausų, no
sies ir gerklės.

AKINIUS
Pritaikome ir 
akis išgydo
mo mokslą bai 
gę gydytojai. 
Akinius pada
rome ant už
sakymo.

Prie Instituto žmones persistato tai, kad 
biznio reikalavimas šiandien tokis, kad niekas 
negali tikėtis pats savaimi j ateityj, arba pa
laiko vietą, koliai yra visiškai sveiku. Gal
vos Bros yra tarpe paprastų ir labai veikia 
sumažindamos galę dieniniame darbe. 
singas gydymas ir išgydymas panašių ligų, & 
tai yra nauda kaip žmonijai, taip ir pavie- 
niams.

Institutas suteikia savo ligoniams patarna
vimą išsilavinusiais specialistais — gydyto
jais, kurie perleido ilgus metus be studijuo
dami akių, ausų nosies ir gerklės ligas ir ku
rie gydymu tūkstančius pagydė, tad ir gavo 
gerą patyrimą, kurį tik/ gali suteikti tokis iš
sivystymas.

Kuriems reikia panašaus gydymo, gali kreip
tis ypatiškai, o patarnavimas bus teikiamas 
specialistų šiose ligose.

cn

M

Pasitarymas šią savaitę veltui.

nesmagumą. Ateikite veltui pasitarimui. Jei 
musų patarnavimo, mes pasakysime; jei norėsit 

atsitikime, mes nurodysime.

Patyrę savo 
jus nereikalausit 
patarnavimo specialisto, kitokiame 
NIEKO NEIMAME už pasitarimą.

Kuomet yra reikalinga, padarysime sutartį ant 
išmokėjimo.

Akiu, Ausų, Nosies ir Gerklės Institutas
(Ne Enk.) <.

120 So. State St.,^Chicago, Antros lubos
Valandos: 9 iki 6. Nedėlioję: 1Q iki 12

Ekstra vertės tweeds, puikiausio kriaučių darbo, gero stailo. Alpaca pamušalas, 
pridėti kišenini su guzikais rankogaliai. Trumpos, ruimingos visos pamuštos kelinės. 
Miera iki 18 metų.

JAUNUOLIAMS’ SIUTAI
čysto vilnono, su guzikais iki kaklui, jū
reivių ir kitų stailų; čysto vilnono 
seržiaus ir gražaus mišriaus; tūli su 
ekstra baltais kalnienai.
Miera 2 iki 8. Kaina $5.50

guzikiniaiMAII/lftUO IMI fineliui Ii Al Puikaus rnadras, dryžų patrinų,VAIKAMS MAhM N A $1.00iki 14. Speciales vertes M* ■ ■****

Moterims žemi čeverykai 
Novel dirželiai, vieno arba dviejų 
guzikų ir leisti oxfords; flapper ir 
toddle stailų, patentuotos kumeliu
ko odos, satino, Harvard rudi ir 
juodi ožiuko skuros, m-ahogany, ru
siškai rudi arba toney raudoni ver
šio odos; military Cuban, French 
ir baby French arba flapper vaikš
čiojimui kulniai, miklus prisiūti 
padai. Visokios mieros ir pločio. 
Sjpecinlitii ........    $3.85

L. Klein, pirmos lubos

Aprikotai, sunibay pasirinkime 
Califomia apricots, sudėti tirštan 
syrupan. No. 2 Va kenai, vie
nas ..........j...............................  25c

w Obuoliai ekstra, puikus Winesap 
obuoliai. Dik i ir sultingi. Ap- 
rubežiuota 25 kostumeriui. Spe
cialiai vienas ........................... 2c
Kava, labai puiki, šviežiai grudai 
kepti Bourbon blend, 3 svarai 85c.; 
svaras ....................................... 30c
Laikraščių išnešiotojams saldainiai, 
šviežiai kepti, svaras ............... 19c
Pievoms sėklos puikios Lincoln 
Park vertybės. Svaras ........... 25c
Lakeside Žirniai, ankstybieji, bir
želio, pasirinkme, kenas ....... 15c
MUSŲ KEPTUVĖS SIŪLYMAI 

Medaus kaviniai koksai, šis yra 
vienas iš geriausių su kava kek
sas. Padarytas iš puikiausios su
dėtinės ir kepti musų pačių pečiu
je. Vienas .............................. 28c
S'variniai keksai, kepti tyri ir su 
razinkonvs svaras ....................  35 c

L. Klein, ketvirtos lubos
Veršienos šlaunys, arba visas pas
turgalio ketvirtadalis. Puiki, bal
ta, minkšta, svaras ..................  22c
Rib jautienos kepimui, suroliuota, 
kad jokių atmatų nėra, svaras 32c 
Frankfurt stailo priimnios dešre
lės, svaras .................................. 14c
Kiauliena kepimui butt bo kaulų, 
be taukų ir šviežia, svaras .... 22c 
Spareribs, švieži ir mėsingi, sva
ras ........................................ 15c
Meyerio puikiausia pienie hame 
svaras .......................................... 18c

L. Klein, ketvirtos lubos
Musų puikiausias šviestas 
Vertė, kuri visuomet yra aukščiau
sia ir visai žema kaina, svaras 45c 
Camembert suris castle brand, New 
Yorke 'padarytas, vienas ....... 40c
Lieder Kranz suris, svaras .... 20c 
Importuotas Rocųue Fort suris 
Regai brand ,svar ............... 85*
Importuotas am n . ;s, apie 4 sva
rai .........   $L75

M

PATRIOTIZMAS
Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and “ 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA

Kriokiantysis kosulys
Turi būt prašalintas, ku
ris laikosi nuo keletos sa
vaičių iki kelių menesių 
— ir negalima “išsigydy
ti”. Jo pavojus remiasi 
ant kosulio paroksizmo, 
kuris kenkia viduriams ir 
silpnina sistema, labjąu1 
kūdikiams, kuriuos grei- 

/ čiau užklumpa slogos, 
bronchitis arba plaučių 
uždegimas. Vicks yra 
geriausiu ir apsaugojimu 
šių nesmagumų ir paleng
vina kosulį.

Virš 17 milionų puodelių išvartoja- 
ma kas metai.

VICKSw VapoRub
Virš 17 milionų puodelių išvartojar/va 

kas metai.

DETROITO LIETUVIAI
Del Jūsų patogumo ir gerovės Naujienos įsteigia savo skyrių 

ir stotį Jūsų mieste. Dabar Jus turėsite progą gauti naujas- 
naujutėles “Naujienas” tą pačią dieną ir atlikti visokius, reikalus 
surištus su “Naujienomis” be jokių keblumų. \

Turėdami kokį nors spaudos darbų atneškit i “Naujienų” 
Skyrių ir bus padaryta taip, kaip jus norėsite.

Norėdami gauti knygų ateikit į skyfių ir gausite užganėdi- 
nimų.

Visada ir visokiais reikalais kreipkitės į Naujienų Skyrių, o 
. rasite kuogeriausj patarnavimų.

NAUJIENŲ DETROITO SKYRIUS
9249 Cardoni Avenile, *. Detroit, Midi.

J. Dagis, Vedėjas. TeI.r Hemlock 3050 W
■t

Garsinkities “NAUJIENOSE”



ALTIJOSAMERIKOC
’ 1 LINIJA 9Broadvay. NevY>rk.NYlJ

TES^i LIETUVA į
hambur GĄ.piiJA\a!

.ARBA, LEPO JŲ. |
- Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu

Lietuviai važiuoja i Piliayą 
aplenkia Trenku juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN-
< TA 1 KAMBARIUS

ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
LITUANIA .......................................... Geg. 3 Į
LATVIA ............................................ Geg. 10 j
POLONI A .....   Geg. 17

TREČIOS KLASOS KAINOS J: 
HAMBURGĄ $103.50 — PIL1AVĄ $106.50* 

—LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų J

čičerino šilkinė 
skrybėlė.

NAUJIENOS, Chicago, IU. Pėtnyčia, Balandžio 28,1922 .

BULLDOG BLUE*

LAZURKOS

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

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

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

BULLDOG BLUE
Prašyk savo groseminko Bull Dog 

lazurkų.

J. L PRESCOTT C0., 
Mew York

Dabar geriausios

pUtl DOq

------ DRAUGIJOS------  
-IR ORGANIZMŲ - 

------EVOLIUCIJA------
Parašė Arthur M. Lewis 

Vėtė A. J. Karalius
TURINYS

1. Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamark.
3. Danvino “Gamtiškas Parinkimas”.
4. VVeismann’o Paveldėjimo teorija.
5. De Vries’o “Atmaina”.
6. Kropotkino “Savitarpinė Pagelba.”
7. Atsakymas Haeckeliui.
8. Spencer’io “Socijalis Organizmas.”
9. Spencer’o Individualizmas.
10. Civilizacija — Ward ir Diefzgen.

Puslapių 187 
Kaina 50c.

Kiekvienas darbininkas privalėtų perskaityti 
šią knygelę ir įgyti daug pamokinančių ir žingei
džių žinių. Rašykit tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

PACIAVIMOSI PAS 
ĮVAIRIAS TAUTAS

—

Pagal H. D’Almeras’ą
Sutaisė A. J. Karalius,

TURINYS:
1. Pačiavimasi pas laukines tautas.
2. Pačiavimasi pas senovės rytų tautas:

pas muzulmanuS; pas marmonus.
3. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni

joj.
4. Pačiavimasi Graikijoj ir Romoje.
5. Pačiavimasi Francijoj.
ši knygelė turi 89 puslapius.

Kaina tik 20c z
Kiekvienas privalo tuojau nusipirkti šią 

knygelę.

NAUJIENŲ KNYGYNAS
1739 S. Halsted Street,

Genuoj viską praneša čičeri- 
no šilkinė skrybėle. Laikraš
čiai mums praneša, kad prieš 
rusų delegatų išvažiavimą 
konferencijon buvo daug kal
bėta apsi taisymo klausiniu. 
Mažesniuose dalykuose buvo 
lengvai susitaikyta, bet atėjus 
prie didesnio, tinkamos skrybė
lės klausimo Komunistų Parti
ja plačiai pasidalino. Po kars
tų ginčų tarp stojančių už šil
kinę skrybėlę. ir stojančių 
prieš ją, pirmieji laimėjo ir 
tapo nubalsuota 150,000,000 
rublių kiekvienam delegatui 
šilkinei skrybėlei nusipirkti. 
Skrybėlės nupii’kta Berline, bet 
tuomi bėdos dar nepasibaigė; 
čičerinas užsimiršęs paliko sa
vo skrybėlę pervažiuodamas 
vokiečių ir austrų sieną. Šitas 
privertė jį sustoti ir telegra
fuoti atgal; ant galo skrybėlė 
tapo jam pasiųsta ir užsienio 
reikalų komisaras galėjo pasi
rodyti didėjėj Genujos gatvėj 
tinkamai apsitaisęs buržuazi
nės civilizacijos priimta šilki
ne skrybėle. Tai taip demo- 
kratybė parodo savo gudrumą. 
Yra senai pastebėta, kad privi
legijos atstovas dažnai nepaiso 
tuo, kaip jis apsitąisęs, bet tas, 
kuris nori pasilikti proletaria
to atstovu, visų labiausia žiuri 
apsitaisymo. Sėkmingesnis 
Tamnianes politikierius eida
mas j šermenis, ar vestuves 
niekuomet nepamiršta apsivil
kti fraku ir užsidėti šilkine 
skrybėle. Dar peranksti butų 
pasakyti, ar Genua bus Rusi
jai pakasynomis, ar vestuvė
mis, ' bet čičerinas savo parei
gą atliko. Pavojingieji socia
listai visuomet būva baisiomis 
akimis ų’ ilgais plaukais. Nie
ko, ką čičerinas šilkine skrybė
le pasako ir išspjauna, negali
ma skaityti pragaištingu. Ru
sija ant galo yra ant gero kelio 
ir Genuoj, ar vėliau ji taps pri
imta į pagirtųjų ir gražiai ap
sitaisiusiu tarpą. Dolerinė po
litika gali būti galima gerai 
stovintiems amerikiečiams, 
bet parijui tokiam kaip Rusi
ja per šilkinę skrybėlę negali

Waukegano
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PDf 1GŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės j J. E. Bruževi 
čiaus aptieką:

WAUKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, III.

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusime Circlet. Stzes34t?48. 

Nemo Hygienic-Faahion Institute 
120 E. 16 St. New York, Dep’t M.

KNYGOS
Knygos yra geriausi žmogaus 

draugai. Kas skaito knygas, tas 
turi didelę moralę naudą ir tuo 
pačiu sykiu lavina savo protą. 
Knygų skaitymas netik lavina 
protą, bet jos suteikia ir didelį 
smagumą. Su gera knyga, kaip su 
geru draugu ,sunku persiskirti.

Čia mes paduodame keliolikos 
knygų vardus ir kainas; pasirin
kite ir tuojau prisiųskite užsaky

Naujienų Town of 
Lake Skyrius

Jei Tamsta nori siųsti pinigus į Lietuvą — perlaidoms, če- 
v kiais arba telegramais — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 

Town of Lake.
Jei Tamsta norit duoti paskelbimus bei apgarsinimus į “Nau

jienas” — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.
Jei Tamsta nori nusipirkti visokių knygų, čia randasi ir 

AUŠROS KNYGYNAS, kuriame galima gauti tokių knygų kokių 
tik Jums bus reikalinga — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake.

Jei Tamsta nori užsirašyti “Naujienas” arba ir kitą pirmei
višką laikraštį pats sau arba nori užrašyti savo draugams į Lie
tuvą — kreipkitės tuoj į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori duoti bile spaudos darbą “Naujienoms” — 
tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

. Jei Tamsta nori nusipirkti pavienių numerių “Naujienų” ar
ba ir kitų laikraščių tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town 
of Lake.

Jei Tamsta nori atlikti bilė reikalus su “Naujienoms” arba 
turėti bili kokius reikalus su “Naujienoms” — tuoj kreipkitės į 
“Naujienų” Skyrių Town o f Lake.

“Naujienos” atidarė ir užlaiko savo Skyrių ant Town of Lake 
tik todėl, kad Town of Lake ir apielinkių lietuviams geriau .pa
tarnavus — todelgi visais “Naujienų” reikalais ir kreipkitės į 
“Naujienų” Town of Lake Skyrių — sekamu antrašu:

NAUJIENOS
T0WN OF LAKE SKYRIUS

1614 West 46th Street (Prie So. Ashland Avė.) 
Telefonas Boulevard 0672.

Ofisas atdaras kasdien: nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. Nedėldieniais nuo 
10 vai. ryto iki 2 po piet.

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Puslapių 63.
Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 

piliečių. Lietuvių ir anglų kalboje. Taipgi sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos.

Kekvienas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, 
privalo Įsigyti šią knygelę. Pinigus galima siųsti krasos 
ženkleliais.

Kaina 25c.
NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.
Sutaisė A. J. Karalius

Puslapių 32.
Labai įdomus pasikalbėjimas 

apie darbininkų klausymą. 
Siųskite pinigus krasos 

ženkleliais.
Kaina tik 10c

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III.

mą — nesigailėsite.
Surašąs knygų:

Aukso Veršis .......................... 15c
Amerikos Pilietis ..................  25c
Audėjai ................................................. 50c
Amerikono su grin. pasikalb. 10c 
Apie Rusijos Politines Partijas 30c 
Atsitikimas .............................. 15c
Barbora Ubrika ............ .*........  50c
Bedievių šventraštis .......... .* $2.00
Baltas Rūbas ...........1.............. 3UC
Darbas ..................................... 75c
Dr-jos ir Organizacijos Evol, 50c
Darbo Žmonių Istorija ........... 50c
Dainelės ..................................... 10c
Dainos vienam balsui ir kitos 20c
Gludi-Liudi .............................. 50c Į
Gyvulių Protas ...................... $1.00
Kryžius..... ................................ 30c
Kas yra taip, o kas netaip .... 50c
Kaip Žmogus mąsto ............... 15c
Kas išganys liaudį ................... 50c
Kas yra Socializmas ............... 15c
Kišeninis Žodynėlis ............... $1.25
Kuniga‘s Macochas ..................  25c
Klesos ir Klesų Kova............  35c
Iš Širdies .................................. 15c
Lokis .........................................  15c
Lietuvos Socialdemokratų
'^Partijos Dekleracija ........... 20c

Moralybės Išsivystimas ......   25c
Machbeth apdaryto ............... $1.00
Machbeth neapdaryta............... 70c
Mulkių apaštalas ....................  15c
Mįslių knyga ........................  $1.00
Minykų kunigų darbai Filipi

nų salose .............................. 35c
Nuosavybė ir Darbas ............... 05c
Nuosavybės Išsivystymas ..... 50c
Namai Pragarai ......................  10c
Portugalų Miniškos meiliški

laiškai ......* ........................ 35c
Pasakojimai apie Jėzų ........... 50c
Pavydas ................ ...... <.... . ......  20c
Pačiavimas pas įvairias tautas 20c 
Paskendjjsis Varpas ............... 50c
PasaktSs ...................................... 20c
šešiolika Kristų ......................  30c
Spąstai ................................. ..... 15C
Socializmo Minties Blaivumas

neapdaryta ........................ $1.00
Socializmo Minties Blaivumas

apdaryta ............................ $1.50
Sveikata .................................. $2.00
Socializmas ir Religija, tik 20

knygučių .............................. 15C
Sapnininkas, neapdarytas ......   75c
Teisingos Paslaptįs ................. 25c
Vėliavos Akyvaizdojel........... $1.00
Vagis .......................................... 10c
Vokiečių Nepriklausomųjų So

cialdemokratų Veikimo Pro
grama .................................... 35c

Žemaitės Raštai Karės Metu 50c
Perskaitę Šį knygų surašą, tuo

jau rašykit mums, prisiųsdami rei
kalaujama sumą pinigų, o knygas 
gausite tuojau.

Naujienų Knygynas
1739 S. Halsted St 

Chicago, III.

Pinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petraus
ką, Rbckford Real Es- 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai yra pa
siunčiami Lietuvon grei 
Čiausiu budu ir už pini
gų siuntimą pilnai atsa
koma.

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Str.,

Rockford, III.

jiche? u ® &
Kuomet kenti A

galvos skaudėjimą
» strėnų skaudėjimą \

dantų skaudėjimą 
neuralgijoj

Arba kitokį skausmą,
1 mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the paln stops 

Contaln no hablUformlng drugs 
Have you tried Dr. Milės’ Nervine?

Aak t/our Druggitt
<
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CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

KĄ TIK “APSIVEDUSIŲ” NO
RINČIŲ BŪTI ŠLAPIAIS BU

TĄ SAUSŲ. •

NE KOKIA BUVO 
“PRAMOGA“.

kava-'
Jonas
nuva-

Trys Brightup Parko 
lieriai lietuviai, Justinas, 
ir Jurgis pereitą subatą 
žiavo į miestą pramogų ieškoti,
pagalios atisdurė apie 22-rą ir 
Cottage Grove avė. Užėjus 
vienon užeigop, netrukus pas
kui juos atėjo dar penki jauni 
vyrukai, ir tuoj pasigirdo ka- 
manda: “stokit prie sienos ir 
kelkit rankas aukštyn!” Ir 
taip iškratę apie 15 žmonių ir 

* surinkę apie kelis šimtus dole
rių plėšikai leidosi savais ke
liais, o musų kavalieriai grįžo 
namo su tuščioms kišenėms.

—Karklas.

Pora, kuri nusidavė esą ką 
tik apsi vedus, nuėjo į Eniil G. 
StiJverberg aptiekę, 122 So. 
Canal gat., ir pasirodė gelžįke- 
iio bilietą, pasisakydami va
žiuoją į Mihvaukee » praleisti 
“saldaus mėnesio”. Kelionei, 
žinoma, ant drąsoss “naujave- 
džiai” parpašė aiptiokor|aus 
parduoti jiems tik vieną'paniu
kę Snapso. Suprantama, kuris 
čia tokioj okazijoj nenorės 
“naujai porai” patarnauti. Bet 
tuo tarpu paaiškėjo, kad “nau- 
javedis” esąs sausųjų agentas. 
Aiškus dalykas, už pardavinėji
mą s'kystimėyio važiuojantiems 
į kitą miestą Šilverberg tapo 
areštuotas.

Palinksminimo žodis 
kenčiantiems

Detroit, Michigan

JUOZAPAS LINKYS

APŠVIETOS TARYBOJ 
SKANDALAS.

Apšvietos taryba nupirkus 
žemes plotą arti Wcndell Phil- 
1 i plis llihg School už 95,000 
dolerių po to kai buvo pasiū
lyta pirkti už 65,000 dolerių.

Agentas Charles vpringer 
siūlęs šį žemės plota pšvietos 
tarybai už 65,000 dolerių, bet ji 
atsisakius tatai pirkti. ’ Tada 
agentas pardavę tą žemę Lin
coln State banko vice-preziden- 
tui Charles A. WIūtc už 05,- 
000 dolerių. Už kelių dienų, 
apšvietos taryba nupirkus tą 
žeme už 95,000 dolerių.

Prieš apšvietos tarybą kelia
ma aikštėn ir kiti šmugeliai.

PRANEŠIMAS DĖJUSIEMS 
PINIGUS “SPEŠELAMS”. 
Šiuomi pranešu savo kostu- 

meriamSp kad visi, kurie per 
mane dėjote pinigus “spešc- 
lams” N. P. Westo arba Wes- 
tern Land Operatoing kompa
nijai, pribūtumėte pas mane ir! 
atsineštumėte su savim savo 
dokumentus, nes bus atmoka
mi pinigai per mano. Bet tik 
tai mano kostumeriams, o ne 
kitiems, ir tai ne daugiau kaip 
tik jūsų pinigus, kuriuos jus

Išmokėjimas prasidės šio 
mėnesio pabaigoj ir tęsis iki 
gegužio 5 dienai. Valandos: į 
nuo 2 vai. po pietų iki 12 vai. i 
vakaro, o nedėlioj per visą die
ną.

Generalis agentas 
John G. Kakovsky, 

3313 So. Union Av., Chicago, III.

nys tyrinėjimai.

ATĖMĖ DEGTINĘ.

Vakar vakare, apie 5 vak, 
keturi ginkluoti plėšikąd prie 
14 PI. ir Bacine Avė., užpuo
lė tūlos Mayer Co. vežimą, ku
riuo buvo gabenama 228 ga
lionai spirito, atėmė gabenama 
spiritą, uždarė vežimo šoferį 
ir sargą vežime ir dar atėmė 
iš jų apie $5 pinigais ir šautu
vą. Plėšikai su spiritu pabėgo.

GERAS GROBIS TEKO 
PLĖŠIKAMS. ’

Vagiliai joję į .Louis Petrucci 
namus, 1717 N. Parksidc avė., 
surišo tarnaitę Mrs. W. Staseli’ 
ir pasigriebę brangmenų vertės 
keletos tuksiančių dolerių pa
bėgo. ' • r |

TĖVAS NORĖJO IšžUDYT 
VISĄ SAVO ŠEIMYNĄ.

Jacob Casper, 1206 W. Chi
cago avė., norėjo gazu už troš
kinti savo žmoną ir aštuonis 
vaikus. Napavykus tatai pa
daryti, persipiovė skustuvu jis 
sau gerklę ir pavojingai sužei
dė savo žmoną.

Jis dabar randasi labai blo
goj padėtyj Sceleth ligonbutyj.

Metai atgal Caspe* apleido 
savo žmoną ir nežinia kur din
go, bet šešetą mėnesfių atgal jis 
vėl sugrįžo. Dvi jo dukters, 
viena 20, o kita 18 metų am
žiaus užlaikė savo sergančią 
motiną ir mažesniuosius bro
liukus ir sesutes.

Anksti vakar rytą atsuko jis 
visas gazo įvadas. Bet šios dvi 
dukters jį /nugalėjo ir pagalios 
užsuko gazo įvadas. Po to jis 
peiliu sužeidė savo žmoną ir 
pats sau gerklę persipiovė. Jo

(Apgarsinu

Harringtono Mto 
riams.

Su Harringtono notų rei
kalais, kreipkitės į musų ofi
są ir atsineškite su savim 
notas. Kreipkitės dieną nuo 
2 vai. iki 5 vai. miesto ofisan 
611 Union Bank Building, 
25 N. Dearborn S t., o vaka
rais nuo 6 iki 8 vai. “Nau
jienų” ofisan, '1739 South 
Halsted Street.

K. S. Jurgelonis & Co., 
Stock & Bonds, 

25 N. Dearborn St.

Kuris apleido mus visus mir
damas liepos 13 d., 1921 m., tu
rėdamas 25 metus amžiaus. Pa
laidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 
Paliko Lietuvoj tėvus ir vieną 
seserį Uršulę. Iš Lietuvos Tel
šių apskr., Navarėnų valsč., 
Judinkių kaimo. Amerikoj pa
liko tris brolius: Bladislovą ,Va- 
Iprijoną ir/ Antaną ir keturias 
seseris: Kazimierą, Julijoną 
Leonorą ir Jievą.

Subatoj, bal. 29 d., 2 vai. po 
pietų, bus perkeltas lavonas iš 
duobės į lotą. Gimines, drau
gai bei pažįstami kviečiami da
lyvauti galutinėse pakastynose 
ant loto.

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

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

Seserys ir Broliai Linkiai.

JONAS MASALSKIS 
Z

persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 27 d, Columbus ligonbu- 
tyje turėjo amžiaus 27 metus, 
Jonas Masalskis tarnavo Ameri
kos kariuomenėje 5 metus. Buvo 
vedęs, yelionis paėjo iš Kauno 
rėd., Kauno apskr., Baukių kai
mo. Paliko didžiausiame nuliū
dime moterį Prancišką ir du 
broliu Vladislovą ir Mykolą ir 
veiną seserį Petronėlę Ameriko
je ir viena brolį ir vieną seserį 
Lietuvoje. Kūnas randasi po nu
meriu, 716 W. 81 St. Laidotuvės 
įvyks balandžio 29 d. į šv. Jur
gio bažnyčią 8 vai. iš ten į Šv. 
Kazimiero kapines, 
me visas gimines ir 
dalyvauti laidotuvėse.

U^kviečia- 
pajistamus

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v., ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

Pranciška Masalskiene.

KAS .SIUNČIA PIGIAUSIA 
LIETUVON PINIGUS?

Ogi Clevel'ando Rea ir Informacijos 
Biuras 1000 Auksinų už .$3.95 . Da
bar Lietuvoj pavasario reikalams 
kiekvienas nori iš Amerikos nuo sa
vo giminių gauti pinigų ir kada sių
si jiems, tai siųsk per musų Biurą. 
Mes .siunčiam pinigus ir laivakortes 
parduodam. Pinigų kursas pradeda 
kilti, nelauk kol pakils, bet siųsk tuoj, 
Išpirk savo mieste moncy orderį ar 
bankavą čekį ir prisiųsk mums, o 
Lietuvoj pinigus gaus į 28 dienas. 
Musų antrašas yra šis:
CLEVELAND REA IR INFORMA

CIJOS BIURAS,
1419 E. 21 St., ’ Cleveland, Ohio.

Per keletą metų, buvau apimta ne
galėmis, kurias pripažino keletas Me
dicinos Daktarų, kad turiu dusulį. 
Negaliu nei pradėt apsakyt kiek ne
miegojimo gaktų esu perleidus. Gu
lėjau, kadadgi negalėjau kaip reikiant 
kvėpuot, ir nesijaučiau, kad butų ge
riau, bet ėjau silpnyn. Nepaisiau 

. savo namų prižiūrėjimo savo kūdi
kių vien tik priversta pati save. To
kiose aplinkybėse esant, negalėjau 
turėt jokių mankštinimų, kurie pri
duoda pagelbą viduriams. Pasekmės 
mano ėjimo silpnyn padėties, mano 
inkstai buvo didžiai palytėti. Prie 
progos maniau patirt kokias stebėti
nas pasekmes galima aplaikyt nuo 
chiropraktiko gydymų ir maniau ,kad 
tai yra geru daiktu pasiteirauti, ar 
yra kas blogo su manim, kas galėtų 
man gelbėt. Buvau tokia desperate 
ir galėjau imt bile ką, kad tik gel
bėtų man. Tariausi su Kabana & 
Kabana Chiropractoriais prie 128 N. 
Wclls St. Chicago ir gavau gerą, pa
tarimą. Po aplaikymui keletos mė
ginimų, pradėjau eiti geryn. Nuola
tinis ėjimas geryn buvo pažymėtas, 
todėl ir entuziastiškai pradėjau skelb
ti chiropractic, kadangi man gelbėjo.

Tik persist'atykit mano padėjimą 
kuriamo buvau, kad nebuvo pasigydy- 
mo vilties, bo medikalių gydymų, vie
nok, kokią sveikatą šiandien turiu — 
nepalyginamą.

Mano patarimas sergantiems žmo
nėms, nenusigąsti bet kreipti veidą 
link šviesos, kur chiropraktikai atras 
pagelbą.

Mis. C. Mayzore
1724 N. Rockwell St

PARDAVIMUI GROSERNE, BU- 
čornė ii’ namas. Biznis kuogeriau- 
siam stovyje, lietuvių tirštai apgyven
to] vietoj. Važiuoju į Lietuvą .

A. Z. (savininkas)
9184 Cardoni Avė.

Detroit, Mich.

PAVYDAS
Nauja, puiki, penkių veiksmų 

drama.
Paraše M. Arcibašev; ✓ 

Verte P. K-as.
Veikiantieji Asmenys: 

Petras Izmailovas, 
Elena, jo žmona, 
Andrius Bagdanovas, 
Vanda, 
Juozas Kaminskis, jos vyras, 
Kunigaikštis Darbelį ani, 
Jonas, studentas, 
Šone, gimnazistė, 
Ivanovas, poručikas, 
Kovalenko, karinis gydytojas, 
Mikas, tarnas, 
Gruzinai muzikantai..

Kaip matote šioje dramoje 
dalyvauja daug inteligentų. Už
tat ir kalba tarpe veikiančių as
menų yra graži. Netik lošimui, 
bet ir šiaip pasiskaitymui Pavy
das yra begalo žingeidi knyga. 
Patartina kiekvienam, o ypač 
scenos mylėtojams, įsigyti Pa
vydą. Lošėjai, vasaros metu, 
jau galėtų pradėti mokintis šių 
dramą, kad sezonui atėjus, ga
lėtų scenoje statyti Pavydą.

110 puslapių. Kaina 50c.

ŠIANDIE PINIGŲ 
v KURSAS > 

Siunčiant Lietuvon pca mus: 
.40 cent. už 100 auks. 

•rbs ’
250 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristafyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacfąring 
District Bank 
State Bank— 

Clearing • House Bank 
1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

T. Pullman 5482

MKERM
Turiu patyrinu 

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

Chicago, III.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted SL

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

. 8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 63rd Si.

Tel. Prospect 3466

LIETUVOS MAISTO BENDROVĖS 
VISOTINAS šerini n ky susirinkimas 
■įvyks Nedėlioj, balandžio 30 d,, 2-rą 
vaL po piet y o s ' ■

V&tj Šventu Parapijos salėj, 
10806 Wąbash Avė.

Kviečiame visus Lietuvos Maisto 
Bendroves dalininkus atsilankyti.

V aldyba.

Kamai Pragarai

įsenar

’AwiMHniKwraamvtinnn

Komedija
Parašė Harry Newton

’ Verte Jonas Ugaudas.
Puslapių 23.

Kaina tik
Gera statymui
Tik dvi ypatos 

mos lošimui.
Pinigus galima 

sos ženkleliais.

Naujienų Knygynas 
1739 So, Haltsed St.

Chicago, III.

Naujieny Knygynas,
.1739 So. Halsted St., 

/Chicago, III.

Ofiso Tel. Blvd. 7820

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 SO. ASHLAND AVĖ. 

Vai.:- 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 ir 
6:30 iki 8:30. Ned.: 10’30 iki 
12:00 dieną.

Nam.: 2914 W. 43rd Street. 
Tel. Lafayette 0263

#111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111^2-1‘L-

10c. 
scenoje, 
reikalau  j a-

siųsti kra-

CATARRH
OF THE STOMACH

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI

Nepraleiskite šios Dideles Progos
Išgirskite JONO J. ROMANO

Q1OU CANT ENJOY LIFE 
with a sere, tour, bloated stom- 
acL. Food doe* not nourish.

Inslead it is a »ource of misery, causing 
paine, belching, dizzineu and head- 
achcs.

The person with a bad įtomach 
should be eatisficd wiih nothing less 
than permanent, lasting relief.
®[ The right remedy vvill act upon the 
Imings of the stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal pcisons 
and strengthen every bodily funetion.
•J The large number of people who 

j have successfully uscd 'Dc. Hartrnan’s 
famous medicine, recommendcd for nll 
catarrhal ccndiiions, offer the strongest 
possible endorsement for

P E"" lt L9—[Fa
IH SERVICE FlfTY VEAliS

3107 So. Morgan St. 
CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte
Jr nuo 5 iki 8- vakaro

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

WEST SIDEI
f

Bažnytinėj svetainėje, pėtnyčios
vakare, balandžio 28 dieny, 7:30

Gerb. Jonas J. Romanas,, 
Lietuvių Prekybos Bend

rovės Prezidentas.

WAUK€6*N, ILL

Lietuviy Svetainėj, Oth ir Lincoln
Sts, Hodėlioj, baSamižm 30 d.,

2-r§ vai, po piety.

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

Įžanga į svetainę veltui

Visus širdingai kviečia,

TABLETS OR LKUlS 

solo EVKRYVkT:r.r:c.

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos: 

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

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgą* 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street,
CHICAGO, ILL.

Kolektų nebus

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE. |

Avė.

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

Reikale kreipkitės

3307 Aubum
Tel.: Boulevard 4139

BRIBfiEPOBT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantuoj ame.
Elektriškam darbui

7101
1892

1619 W. 47th Street

Telefonai Boulevard

Ant iimvkesčių, jei pagei
daujama.

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
5208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—C 
vakaro išskiriant nedėldienius.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Yards 1532

DR. J, KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Yards 5884

D8.P.6.WE9EB
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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.
TeĮ. Boulevard 5913 

Residencijos Tel. Boulevard 1042
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Lietuviu Rateliuose
NORTH WEST SIDĘ.

PRANEŠIMAI AFSIVEDIMAI, AUTOMOBILIAI
p-ię

Čia gyvuoja Vaikų 
“Bijūnėlis”, ku\os 
užduotis yra mokinti čia augu
sius vaikus lietuvių kalbos ir 
pratinti juos prie visuomeni
nio veikimo tarpe savųjų, šio
je draugijėlėje darbuojasi p-lė 
A. Viščiuliutė, kaipo mokytoja, 
ir A. Ruigiutė kaipo pianiste. 
Ir, kaip girdėt, gerai sekasi mo
kymas vaikų. Be to, reikia pa
žymėti, kad i vaikai,, kurie 
lankosi, ir tėvai, kurie juos 
leidžia, mokykla ir mokyto-

svarbiausi

Mokyklų palaiko Draugijų 
Sąryšis, nes už svetainę neima 
jokio atlyginimo. Vaikus mo
kina sekmadieniais iš ryto.
• Pereitą žiemų buvo surengta 
keletas vakarėlių, ir progra- 
muose išimtinai dalyvavo vai
kai. \

Ši draugijėlė turi susiorgani
zavus smuikų arkestrų, po va
dovyste j). Varonec. Prie or
kestros priklauso ir vaikai ir 
mergaitės. Prie orkestros pri
klauso dar ir rusų vaikų, bet 
lietuvių kur kas daugiau.

Kaip girdėt, “Bijiunėlio” 
draugijėlės orkestrą rengia 
šaunų vakarų. Programą iš
pildys veik vieni orkestros na- 
riai-nės.—Vietinis.

sinešiau. LŠtiesų, jei p. Kve
daras savo koncertų butų pava
dinęs mokinių koncertu, butų 
atleistina, nes išskiriant 
M. Rakauskaitę, visi kiti buvo
jo mokiniai, ir aišku, kad iš jų 
“žavėjimų” negali laukti. 
Patsai p. Kvedaras turi didelį 
basso balsų; bet tai visikas; jis 
taip nenustatytas, nesutvarky
tas, kad išeina ne kas. Bent 
tiek jis gerai darė, kad neban
dė dainuoti operų arijų, o tik 
šiaip liaudies daineles, todejl 
dainavo pakenčiamai. Bet jis 
be pasigailėjimo davė savo mo
kiniams arijas dainuoti — jr 
buvo gaila ir jų, ir muzikos. 
Pavz., p-le Julia širvaite turi 
gražų dramatinį soprano, jai 
duota dainuoti arija iš Travia
tos, kuri reikalauja tikro kolo
ratūros balso. Julia kankinosi 
ir aukštąsias gaidas ėmė pus
balsiu. Ištiesų, Julia turi labai

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 
nos arba našlės, nesėnesnės 38 metų, 

organizatoriui kap. L. Natkevičiui ir Esu 38 metų amžiaus vaikinas. My- 
Vakarienė įvyks linti ant ūkės gyvent, malonės atsi- 

' ' ................. . šaukti, ir su pirmu lauku prisiųsti pa-
vak. veikslą. Atsakymą duosiu kiekvienai, 

j Geistina, kad turėtų šiek tiek kapita-

S. L. Ex-Kareivių Centras rengia 
išleistuvių vakarienę geležinio vilko

mok. B. Žygeliui, 
gegužio 2 Mildos svetainėj (3238 S. 
Halsted). Pradžia 8:30 vai. ’ * 
Įžanga 1 dol.

Tikietus galima gauti šiose vioto-' lo. John Kachinsky, Carney, Mich. 
se: Naujienų ofise (1739 So. Halsted 
St.), Naujienų Bridgeporto skyriuje * 
(3210 So. Halsted), Naujienų Townj 
of Lake skyriuje (1614 W. 4G gat.),1 
ir pas J. Antanaitį (3435 So. Wallace 
gat.), Justiną Čiloincką (4400 Her- 
mitage Avė.), A. J. Kareivą (4537 
So. Wpod gat.) ir pas visus komite
tus. ' — Komitetas.

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY, 

1401 E. 67th St.

MOKYTOJŲ KONCERTAS

Šiandie Amer. Bohem. sve
tainėje (1440 W. 18 St. įvyks 
Beethoveno Konservatorijos 
mokytojų koncertas. Koncertui 
yra pasamdytas geriausias 
Steimvay firmos pianas. Scena 
bus tinkamai įrengta. Progra
mas susidės iš įvairių kompo
zitorių veikalų. P-ni Ona Po
cienė dainuos dar pirmu kartu 
Chicagoje kompozitorių Žile
vičiaus ir Gruodžio veikalus* 
Apart lietuvių mokytojų daly
vaus įžymus smuikininkas p. 
Martison narys Cliicago Sym- 
phonijos Orkestros ir p. Cook 
mokytojas danavimo Valprai- 
so Universiteto.

kad neturi gero mokytojo. Tą 
patį tenka pasakyti ir apie 
p-lę. S. Juškaitę. Jai duota ari
ja iš La Boheme. Apie kilus 
nėra kas minėti, išskiriant p.

[ M. Jozavitą, kurs bandė inter- 
I pretuol šojieno “polonezą”, bet 
ką gali išgauti iš suklerusio 
piano! o gailą, nes mums teko 
pirmiau girdėti p. Jozavitą gra
žiai pasižymint. P-lė M. Ra
kauskaitė su p. J. Byansku 
taipjau situacijos nepataisė, 
nes tokiu sukiužusiu pianu 
akompaniamentas, aišku, bu

vo blogas ir rezultatas negalėjo 
būt toks, kaip kad mes iš tų 
dviejų artistų laukiame. Ga
baus p. Kvedaras pranešė, kad 
kitą kartą jis pasirūpinsiąs 
duot geresnį koncertą. To tai 
geistina. —Dailės Mylėtojas.

PASARGA.
BES1GARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, 
būt atitaisytos i 24 vai.

turi

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisau apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 
nais apskelbimais.

DAR APIE A. KVEDERO 
KONCERTĄ.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
,bejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint į sekamos die< 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Naujienų 93 num. “Ten Bu
vęs“ rašydamas apie p. A. Kve
daro koncertų taip nurašė, kad 
tie, kurie skaitome rimtas 
“Naujienų“ koncertų reporte
rio recenzijas, turime stebėtis. 
Kad perdėti, nepamatuoti giri
niai gadina vadinamus musų 
artistus, tai faktas: kiti jų turi 
medžiagos patapti gal neblo
gais menininkais, jei daugiau 
ir atsidėję lavintųsi, bet laik
raščio neužpdlnytai išgirti jie 
įsivaizduoja ištikrųjų jau esą 
baigti artistai, riečia galvų ir 
nebesirūpina daugiau stengtis, 
lavintis. Taigi ir aš buvau I tfja Gegužės, Pirmos šventę ap
kalbamajame koncerte, bet jo- vaikščios septintadienį, balan- 
kio “žavėjančio įspūdžio“ neiš- dįi0 30 d., Darbininkų Ratelio 

= Licėjoj, Kedzie ir Ogden Avė.
Bus geri kalbėtojai ir mužikalis 

1 programas.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iŠ kalno apmoka-

Pranešimai
Gegužės Pirmos Ap 

vaikščiojimas.
Cook kftuntės Socialistu Par-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
TĖMYKITE

Ar nori parduoti arba išmainyti 
savo namą, lotą, bučernę, grosernę, 
automobilių ,farma ai’ bei kokį kitą 
biznį, cash pirkėjai ir mainytojai lau-

Roseland,. III. — Lietuvių Darbiniu- kia ofise. Ateik, telefonuok, arba 
kų Namo Bendrovės šėrininkų mėne-|rašyk. Ideal Real Estate Co., 3214 S. 
sinis susirinkimas, iš priežasties dar-, Halsted St. Phone Boulcvard 0122. 
bo žmonių šventės, neįvyks pirmą ge
gužio. Minėtas susirinkimas įvyks 
gegužio 4, 7:30 vai. vak. ,Chas. Stru- 
milo svetainėj 158 E. 107 gat., kam
pas Indiana Avė. Visi šėrininkai-ės 
malonėkite laiku susirinkti, nes bus 
galutinas nuosprendis namo. įkorpora- 
vimo.

— Jonas Tamašauskas, sekr.

JIESKO PARTNERIU

KELIAS Į SOCIALIZMU
Parašė Dr. O. Bauer

Versta iš Vokiečių kalbos 
Turinys:

2.

8.

5.

PIRMOJI GEGUŽĖS! 
Darbininkų šventė!

LSS. VIII Rajonas rengia didžiausj 
apvaikščiojimą paminėjimui darbinin
kų šventės Pirmosios Gegužės, kuris 
įvyks

Panedėly, Gegužės 1 dieną, Mildos 
salėj, Halsted ir 32 gatvė. Pradžia

Politikos ir visuomenės re-l 7:30 vai. vakare. Įžanga dykai, 
vnlinoiin* Yra surengta labai puikus progra-
vuuuvija, maa Apart prakalbų dar bus ir mu-
Stambiosios pramonės SO- Zikalis programas. Kviečiame visus 
cializaeiia* lietuvius darbininkus kuoskaitlingiau-

* ... šiai atsilankyti į šį svarbų darbininkų
Pramones organizacija; Šventės vakarą. Išgirsite kalbas-ge- 
Darbininkų komitetai; kalbėtojų ir pasiklausysite geros

, ... I muzikos. — Komitetas.Stambiųjų dvarų sociahza- 
Clja; Vyru ir Moterų Apšvietus Dr-jos

6. Valstiečių ūkio socializacija; susirinkimas įvyks nedėlioj, bal. 30
7. Miestu žemės plotu ir namų

socializacija; Į kitę susirinkti paskirtu laiku.

8. Bankų socializacija; _______ ~ vaidyba.

9. Ekspropriatorių ekspropria- „ .. . _. . XT x1 < nicagos Komitetas Lietuvos Nas-
Cija? laičiams Šelpti1 (po globa Lietuvos

10. Socializacijos sąlygos. Gelbėjimo Draugijos) rengia prakal-
I bas ned., balandžio 30 d. .Fellovvship 
Į House svot., 831 W. 33 PI. Pradžia 

7 vai. vak. Kalbės nesenai atsilan
kę svečiai iš Taetuvos, kap. L. Nat
kevičius ir mok. B. Žygelis. Jio 
mums išaiškins anie Lietuvos našla.i- 

I čių varginga padėjimą ir apie jų prie- 
Į glaudas. Publika kviečiame skatlin-

1739 S. Halsted St, Chicago, IU.Iatsilankyti. Jžanja dykai . •
• ’ • M* Zol piene, rašt*

35 puslapiai; Kaina 35c

Naujieny Knygynas,

PARDAVIMUI AUTOMOBI- 
litis 5 pasažierių. Gera proga 
norinčiam pirkti. Kreipkitės:

2908 W. 38th PI.

PARDAVIMU!
SALIUNAS UŽ DYKĄ VISI 

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

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

Atsišaukite:
’ 1458 W. 15th St.

NAMAI-ŽEME

Lietuvių Neprigulmingo Kliubtf mė
nesinis susirinkimas bus laikomas su
batoj ,bal. 29, 7:30 v. v. Ūkelio salėj 
3436 S. Auburn Avė. Draugai malo
nėkit susirinkt laiku.

— Sekr. J. Vainauskas.

Melrose Park, III. — U. A. M. K. 
bertaininis susirinkimai įvyks nedė
lioj, balandžio 30 d., 1 vai. po pietų, 
J. Vaičiulio svetainėj. Visi nariai lai
ku susirinkite, nes bus svarstoma 
apie išvažiavimą.

— F. šmigelskis.

Lietuvių švietimo Draugijos pra
kalbos su paveikslais bus nedėlioj, 
bal. 30, 7:30 v. v. Raymond Ch’apel 
salėj, 816 W. 31 St. Kviečiame pub
liką gausiai atvykti. — Koimtetas.

SLA. 36-tos kuopos susirinkimas 
bus nedėlioj, bal. 30, 1 v. po pietų, 
Aušros salėj 3001 S. Halsted. Visi 
nariai dalyvaukite, bus balsuojama 
viršininkai centro valdybom

S. kr. E. Mačinskienč.

Dr-stė šv. Mateušo Apaštalo laikys 
savo mėn. susirinkimą subatoj, bal. 
29, 7:30 v. v. Mačiaus svet. 3301 So. 
Morgan St. Visi nariai kviečiami 
susirinkt, nes yra daug reikalų svar
styti.

Fr. Bakutis, nut. rašt.

West Pullman. — S. L. A. 55 kp. 
rengia teatrą su dainomis ir šokiais 
subatoje, balandžio 29, K. Bajorūno 
svet., 12003 Halsted gatvė. Pradžia 
7 vai. vakare. Kviečiame atsilankyti 
visus. :— Rengimo Komisija.

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

— Komitetas.

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

Atsakymas kun. P. Garmui. Town 
of Lake. — L. L. F. 1 kp. rengia pra
kalbas pėtnyčioj, bal. 28 d., 7:30 v. v. 
Elijošiaus svet., 4000 So. Wood St. 
atsakymui kun. P. Garmui. Kalbės 
P. Dubickas temoj “Kas yra Lietuvos 
priešais” ,ir nurodys kas ištikrųjų 
yra tikraisiais ^ietuvos priešais. Visi 
kviečiami atsilankyti.

. — Komitetas.

Cicero. — Dr-stė Lietuvos Kareivių 
rengia dešimties metų sukaktuvių ap- 
vaikščiojinvą ir koncertų nedėlioję, ba
landžio 30, d., Lietuvių Liuosybės 
svet., 14 St. iir 49 Ct. Paroda prasidės 
3 v. v. programas 5 v. D-jos, kurios 
gavote užkviėtimus dalyvauti apvaik
ščiojo ne ir kurios dar nedavėte >atsaky 
mo, malonėkjte greitu laiku praneš
ti ką esate Nutarusios dėl dalyvumo 
apvaikščiojime. — Sekr.

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

Lietuvių Kriaučių Kliubo vakaras 
įvyks balandžio 30 d. Liuosybės svet. 
1822 Wabansia Avė. Visas vakaro 
pelnas eis Rusijos baduoliams šelpti.

—r Valdyba.

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

K. D. “ž.” Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

REIKIA PARTNERIO PRIE JAU 
įsteigto biznio, kuris gali investyt 
$1,000. Turiu daug klientų ir koš
tu merių visose dalyse miesto. Šita 
yra proga sunkaus darbo darbinin
kui turėt pačiam ryšius su firma, kur 
jo ateitis užtikrinta. Patyrimas ne
reikalingas. Daugiau informacijų 
rašykite į Naujienų ofisą num 17.

JIESKO KAMBARIU
JIEŠKO vaikinas kambario 

su valgiu, Bridgeporto apielin- 
kėj. Praneškite į.Naujienų ofi
sų No. 19, 1739 So. Halsted
Street.

ISREDAVOJIMUI
ANT RENDOS VIENAS ARBA 

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

Klauskit
ANTON VTSBARAS, 

3301 S. Halsted St.

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

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

Buicks Distributors
Vyriausis ofisas ir pardavojama 

krautuvė
2623-27 Milwaukee Av.

Tel. Spaulding 0234
North Side Vartotų Auto

mobilių Skyrius 
3159-61 N. Clark S't.
Cash ar išmokėjimtiis

Atdara vakarais ir nedėliomis: Tel. 
Graceland 2826.

Turime daugybę Buick automobilių 
išstatę.

Vartotų Automobilių 
Parodon

Bal. 26 iki geg. 4-tos 
mažąjam 

Coliseum
kurie visai perdirbti ir permalevoti 
musų pačių dirbtuvėse.

2736-46 Armitage Avė.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
roj vietoj, biznis nuo seniai ir gerai 
išdirbtas, maišytų tautų apgyventa, 
rendos $50, 5 ruimai dėl gyvenimo, ly- 
sas ant 3 metų, parduosiu pigiai, prie- 
žasti pardavimo patirsite ant vietos. 
Kreipkitės į Nauiienu Skyrių ant 
Town of Lake, 1614 W. 4Gt>h St. No. 
8, Tel. Boulevard 0672.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė Clinton ir Bunker Sts 
Lietuvių apgyventa. Priežastis 
pardavimo, važiuoju j Lietuvą.

547 Bunker St.

PARDUODU GRAND UNIVER- 
sal kukninis pečius, mažai vartotas, 
labai pigiai.

3202 So. Halsted St. 
Ant antrų lubų.

Tel. Boulevard 5788

PARDAVIMUI SALIUNAS. 
Priežastis — partnerių nesuti
kimas.

936 W. 14-th St.

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

_■— - I- )------ -- -T- ■ -------------------- - - - - -............. ........ .......... ■ "T«

PARDUOSIU LABAI PIGIAI gu
rinį namą 8 pagyvenimų ir 3 štOrus, 
už pusę kainos. Tai yra namasl ant 
kampo 33rd ir Morgan St. apšildymas, 
geras namas ir ant lengvų išlygų. \ 
Atsišaukite pas

ANTON VISBARAS, 
3301 S. Halsted St.

PARDUODU a/ mainau farmą'hnt\x 
miesto prapertes 131’/z akrų; 90 ak- 
rų dirbamos, o kita ganykla ir miš
kas; nauji budinkai, naujas automo
bilius, traktorius ir kitos ukininkysįįs*-^ 
mašinos, visa aptverta, kaina $9,000a 
Man pinigų nereikia dar tamistai pan 
skolinsiu $6,000 ant 4%. Rašyk tud- 
iaus, George Douphin, R. 3, Big 
Rapids, Mich.

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

F. J. SZEMET 
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI TIK UŽ $3,000, 
keturios rendos, 3 aukštų medinis na
mas, krautuvė ir 2 po 4 kambarius 
flatai. Elektra, gasas taipgi cottagc 
užpakalyj.

1627 So. Morgan St.
Arti 18-tos gatvės

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

REPUBLIC WASTE PAPER CO.
1039 W. Congress St.

arti Morgan St.
Tel.: Haymarket 9261.

PARDAVIMUI PIGIAI VALGYK- 
la — Restaurant, lietuvių apgyven- 
toj kolonijoj. Biznis išdirbtas per 
18 metų. Pigi renda, 8 pragyveni
mui kambariai.

1947 So. Halsted St.

PARDAVIMUI groseris ir 
deliikatescn krautuve, gera vie
ta lietuviui.

Šaukite:
Rooscvelt 8729.

PARDAVIMUI
SALIUNAS

50 W. 454h PI.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių ir airių kolonijoj. Taipgi 
parduosiu rakandus (furnituFb) 
ir kara, nes važiuoju (Lietuvop.

3631 S. Union Avė. .

REIKIA OPERATORKŲ IR FINI- 
sher’kų prie aukštos rūšies moteriš
kų skalbiamų dfęsių. Turi, būt pilnai 
patyrę; nuolatinis darbas, gera alga, 
puikiausia dienos šviesos dirbtuvė. 
Kreipkitės tuojau'.' ,

ART DRESS IIOUSE 
1051 W. 35th Street 

! 't Į ■

PARDAVIMUI GROSERNĖ VISO- 
kių tautų apgyventoj vietoj. Visas 
įtaisymas pirmos klesos, visas biznis 
cash. Priežastis pardavimo esu ne
vedęs. Parduosiu pigiai, arba mai
nysiu ant loto. Kriepkitės

1803 W. 47th St.

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

5260 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, PEIA 
ningiausis saliuno biznis Bridgeporto' 
kolonijoj, pirmos klesos įrankiai ga
lima nupirkti tik už $2,500. Pelnin
gas biznis sąrvšyj bus nurodyti pir
kėjui. Kreipkitės į Naujienų Sky
riaus ofisą 3210 S. Halsted St. Matv- 
kit P. Budvitis nuo 11 vai. iš ryto iki 
8 vai. vakare.

PARDAVIMUI SALIUNAS, LIE- 
tuvių kolonijoi, yra visi biznio reik
menis geras biznis, parduosiu pigiai. 
Priežastis nesveikata. .

Atsišaukite:
FRA D ŲRCHUK.

2956 So.'Emerald Avė.

PARDAVIMUI ARBA IŠMAINY- 
mui 6 pagyvenimu bizniavas namas. 
Rendos neša $125.00 į mėnesį; įmo
kėti reikia $1,500 kitus kaip renda, 
arba mainysiu ant nelabai didelės 
armos. Priimsiu lotus už pirmą 

jmokėiimą. A tsjSaukite C. P. Su- 
romski & Co., 3346 So. Halsted St.

PARDAVIMuFcūlvlejųau^šty 
mūrinis namas, prie namo yra 
ir lotas. Viskas yra vėliausios 
mados. Parduosiu pigiai.

5353 S. Artesian Avė.
Siavininkas ant 2-ų lubų.

' KAS NORIT GERO NAMO, PUI- 
kioį vietoi nrie bulvaro, mūrinis na
mas, 2 aukštu, 6 ir 7 kambariai: elek
tra ,maudynės, ankštas cimantuotas 
sklypas, garu anšildomas. Rendna 
neša į mėnesi 20.00. Tmokėt $3,000. 
Kaina tik $9 800 00. Matykit tuoj

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

MOHTGECIAl -PASKOLOS

VYRŲ
NETURI DARBO?

Ateik pas mus, mes parodysime 
kaip padaryti $50 ir daugiau į savai
tę, parduodant aukštos rūšies invest- 
mentus ir Real Estate prapertes, k. 
t. lotus, farmas ir namus. Patyri
mas nereikalingas, mes pamokysim 
atsišaukit į ofisą. įiberty Land & In- 
vestment Co., 3301 So. Halsted St.

DIDELĖ PROGA ĮSIGYTI UŽ Vi
sai mažai pinigų, didelę mažų daiktų 
krautuvėlę. ManC moteris - pabėgo, 
todėl esu priverstas parduoti savo 
daug vertą krautuvėlę už pirmą pa
siūlymą. Geras biznis, daug stakv, 
3 ruimai pragyvehimui, garu šildomi, 
renda triprL Atsišaukte greitai. S. 
J. Mitchell, 3214 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS; BIZ- 
nis gerai išdirbtas, maišytų tautų ap
link apgyventa. Parduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsite ant vie
tos. Taipgi parduodu automobilių.

Kreipkitės:
4558 S. Marshfield Avė

Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus, notas ir 
kontraktus.

PARDAVIMUI SALIUNAS, VISO- 
kių tautų apgyventa vieta. Biznis 
išdirbtas per daugelį metų. Parduo
siu saliuną, arba jei kas norės su na
mu parduosiu. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

1711 So. Union Avė.,

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

MOKYKLOS

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

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, už pusę kainos. Svarbi 
priežastis; biznis geras. Turi būt 
parduota šį mėnesį. Atsišaukite į 
Naujienų Roselando Skyrių

233 E. 115th St.

NAMAI-2EME.

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

Kreipkitės:
H. LINDSTORM, 

427 S. La Salio St. 
Room 125

diena,

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, lietuvių kolonijoj, geras 
biznis, priežastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite
Į -į Naujienų Bridgeporto Skyrių, 

3210 So. Halsted St., Box No. 107.

SPECIALIS BARGENAS
Parsiduoda bizniava prapertis 2 

aukštų ,5kių mėnesių senumo: lysas 
yra ant 6 metų $2700, rendos į metus. 
Jokių iškaščių savininkui 
syine geras'investinimas. Kryputės 
3223 S. Halsted St., į Storą. Phone 
Boulevard 5394.

REIKALINGAS VYRAS 
likos dirbt. Atsišaukite:

A. GRIGAITIS
3319 So. Halsted St.

ant

PARDUOTI TURIU GREITU 
laiku bučernę ir grosernę, 2G33 — 
43rd St., vieta apgyventa visokių tau
tų, netoli mokyklos. Parduosiu pi
giai.

Kreipkitės:
2633 W. 43rd St.

PIGIAUSIS PIRKIMAS
2 aukštų mūrinis po 5 kambarius 

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

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

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavbms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

REIKIA JAUNO PATYRU- 
sio vyro dirbti į grosernę arba 
bučernę.

717 Maxwell St.

PARDAVIMUI SIUVIMO IR PRO- 
sinimo krautuvė. Geras biznis, ma
ža renda. Parduodu ,todėl, kad va
žiuoju į Lietuvą.

2466 N. Califomia Avė. 
kampas Altgelt

Phone Humboldt 1271J

GERIAUSIAS PIRKIMAS
2 aukštų po 4 kambarius medinis 

namas: elektra. Namas randasi South 
Side, puikioj vietoj .tarpe 2jų bulva
rų. Kaina tik $4,000.00. Atsišauki
te tuoj pas

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

Keikią patyrusių vyrų 
dhlbti į geležies atmatų kiemą. 
Kreipkitės tuojaus:

1646 Elston Avė..

REIKIA PATYRUSIŲ PARDAVfi- 
jų, kuris turi gerą pasisekimą tarpe 
savo žmonių, pardavoti aukštos kle- 
sos staka, kuris išmokės dividendus į 
metą laiko. Galima pasiūlyt apsuk
riam' inventoriui.

Kyeipkites
Room 610, ’

117 N. Dearborn St.

RAKANDAI
JIEŠKAU SAVO BROLIO POVY- 

lo Pekoraičio, 6 mėnesiai atgal, gy
vumo Toledo ,Ohio. Melžiu paties at
sišaukti, arba jį žinanti malonės pra
nešti, už ka busiu labai dėkingas 
Turiu svarbių reikalų iš Lietuvos, ‘tas ir tt. 
J. Pekoraitis, 2012 Lakeside Avė. Wilton Avė. 
Cleveland, Ohio.

6 KAMBARIŲ RAKANDAI GRA- 
žiausias velouro setas .taipgi odinis 
setas; Walnut dining ir miegkamba- 
rio setai — ant grindų pastatoma 
lempa — Victrola kaurai, kuknios se- 

Veikite greitai. 3712 N.
2 blokai j vakarus nuo 

Halsted St. Tel.: Lakeview 1818»

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
sernė su namu ar be namo. Vieta 
apgyventa visokių tautų ir labai gra
ži gyvenimui. Biznis cash. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.

5252 3o. Artesian Avė.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAT- 
symo ir pirmos klesos padėjime maši
neriją. Yra daug stako, vienas blo
kas nuo lietuviu bažnyčios. Turiu 
labai greit parduot.

8704 Saginaw Avė.
Chicago.

PARDAVIMUI keptuvė (be- 

kemč). Bįznis senas. Lietuvių 
kolonijoj. Sykiu parduosiu veži
mą, arklį ir troką.

3601 Emerald Avė.

NAMŲ PIRKĖJAI, NEPRALEIS- 
kit šio Bargeno nes savininkas greitu 
laiku išvažiuoja iš Chieagos. Galite 
nupirkt namą atnešantį rendos $62.00 
į mėnęsį tik už $3,000. Matykit savi
ninką vakarais ar nedėlioms. 920 W. 
34th St., Kės lubos priekis.

PARDAVIMUI ARBA IŠMAINY- 
mui ūkė, kuri randasi netoli nuo Chi- 
eagos. III. valstijoj 80 akerių žemės 
su visais įrankiais, mašinoms ir gy
vuliais. Mai^vsin ant namo arba par- 
dousiu. Atsišaukite nas savininka P. 
Paulauskį, 5046 S. Koline Avė. Tel. 
Lafayette 2928.

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, 111.

DIDŽIAUSIA 
Mokykla Chicagoj

Designing, kirpimo, fitavimo, ir

PARDAVIMUI CASH REGISTE- 
ris nuo 1c. iĮd $20, gana pigiai. Kam 
reikalingas.

Atsišaukite bv vakara.
J. MOSGERS, 

3255 Union Avė.

CONGRESS PARK GROBIS 
81,500 įmokant, nupirks $7,500 2 Ba
tu narna 5 jr 5 kambarin. Viekas 
mgodemiška, $1.200 metinių ieitru. 
/p-nrtnTYrti nereikės ‘mokėt. VEIK 
GREITAI.

p. E. GOTHARD.
265 Madison Avė. Congress Park

PARDAVIMUI 7 KAMBARIU 
lietuvių ar"vventoj kolonijoj, 

elpVfrns švjecn. »Tnri būti parduota 
gretai, navininkas eina į biznį. '<dL

Kreipkitės: Sjp“
3604 Wallace St*

siuvimo vyriškų ir moteriStcų drapanų 
Musų sistema yra geriausia. Čia 

mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam' į trumpą laiką ir 
už labfiVrprieinamą kaina. Išmokęs 
amatpyoe darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.




