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šerifas Jonės atvirai prisipa
žino, kad jis turi padaręs kont
raktą su Putnam Lumber Co. 
parduoti jai kalinius. Už kiek-

92 žmonės sušaudyti
Bolševikai terorizuoja Gruziją.

Rusija vis dar reikalinga 
yra pagelbės

Pardavinėja kalinius
Gruzijos žmonės šaudomi

na iš kompanijos po $20. Atė
mus visas kalinio pristatymo 
lėšas ir kitas išlaidas, jam lie
ka gryno pelno -nuo kiekvieno 
kalinio po $15. Apie buvimą to
kio kontrakto žinojo pavieto 
komisionieriai ir teisėjai ir ne
tik nieko nedarė, bet, eina ga/i- 
dų, kad teisėjai tyčiomis 
davo žmones už mažia
prasikaltimus ilgam laikui ka- 
lėjųnan, kad šerifas galėtų juos 
parduoti kompanijoms ir. tuo 
pelnyti. Šerifas betgi sako, kad 
jokio susitarimo su teisėjais ne
buvo.

Šerifas sakė, kad ne jis vie
nas kalinius pardavinėjo, bet 
kad lai daroma visuose pavie
tuose.

1US'

Vokietija balsuos apie dvarų 
padalinimą .

Nėra vilties greitos Ruhr 
taikos

Nė Francija, nė Vokietija ne
nori nusileisti ir abi tikisi lai
mėti.

PARYŽIUS, balandžio 16.— 
Vakarykštė Francijos premjero 
Poinearė kalba Dunkirke ir 
šiandieninė Vokietijos užsienio 
reikalų minislerio Rosenberg 
kalba reichstage parodė, kad 
taika Ruhr distrikte yra dar la
biau toli ir nėra mažiausios vil
ties, kad al;,i šalys įstengtų grei
tu laiku susitaikinti.

Ir Francija ir Vokietija, abi 
griežtai laikosi savo nusistaty
mo ir nė viena jų nenori nuaį* 

deisti. O dėlto, kad ąbf tikisi 
"laimėti. Francija tikisi, kad 
ji tęsdama Rūta okupaciją 
galės priversti Vokietiją nusi
lenkti ir sutikti mokėti tokią 
kontribuciją, kokią Francija 
padiktuos, o Vokietija tikisi, 
kad delei Ruhr vokiečių prieši- 
nimos franeuzai turės tą dist? 
riktą apleisti ir paskui tenkintis 
tuo, kiek pati Vokietija sutiks 
savo liuosu noru Francijai kon
tribucijos mokėti. •

Tai parodė abiejų šalių mi
nisterių kalbos. Premieras Po~ 
incare atidengdamas Dunkirke 
paminklą žuvusioms, pareiškė, 
kad Francija niekados nenusi
leis ir tegul to Vokietija nesiti
ki ir nelaukia. Jis tvirtino, kad 
jei franeuzai nevaldys Ruhr 
amunicijos dirbtuvių, tai Vo
kietija pasirengtų naujam ka
rui iki 1925 m. Vokietija nie
kados nedariusi tikrų pastangų 
užmokėti kontribuciją. Franci
ja kantriai per kelis metus lau
kusi, bet nieko gera nesulau
kdama, pagalios, užėmusi Ruhr 
distriktą ir prirodžiusi mela
gingumą Vokietijos tvirtinimo, 
kad ji negalinti kontribucijos 
mokėti. Dabar tapę. įrodyta, 
kad Vokietija galėjo pristatyti 
nusatytą daugį anglių, nes ji ir 
dabar apseina be Ruhr anglių; 
ji taipjau galėjo užmokėti ir pi
nigais, nes ir dabar turinti iš 
ko pirkti prekes užsieny. Gir
di, jei Vokietijai butų buvęs 
suteiktas dviejų metų morato-

KONSTANTINOPOLIS, bal. 
17.— Atvykęs iš Tifliso ame
rikietis šelpimo darbuotojas 
Elgiin Groscclose pranešė apie 
bolševikų masinius žudymus 
kalinių Gruzijoje. Bolševikai 
nužiūrėjo Groseclose esant šni
pu, kadangi jįs turėjo Amerikos 
Legiono narystės kortą ir buvo 
apkalinę jį 18 dienų. Tame 
laike bolševikai sušaudė 92 po
litinius kalinius. Jis sako, kad 
bolševikai • smaugia nužiūrimus 
suokalbius pagelba baisaus te
roro.

Dar reikalinga yra maitinti 8,- 
000,000 žmonių, sako Nanse- 
nas.

labai
nenu

savo 
naujo

riiunas be jokių gvarantijų, 
kaip to norėjusi viena šalis, tai 
Vokietija per tą laiką butų ge
rai kariniai prisirengusi ir pas
kui butų visai atsisakiusi mokė
ti. Francija nenorinti pasigrie
bti Ruhr distriktą, bet ji tą dis- 
triktą tol laikys, kol Vokietija 
neužmokės kontribucijos ir 
trauksis iš jo tik laipsniškai, 
sulig to kiek Vokietija mokės. 
Todėl okupacija busianti 
ilga, bet Francija vistiek 
sileisianti.

Ministeris Rosenberg 
kalboj reichstage nieko
nepasiūlė. Jis tik pakartojo pir
mesni pasiūlymą, kad Vokietija 
sutinka užmokėti talkininkams 
tik 30,000,000,000 markių, kas 
yra maža dali® tos sumos, ku
rios reikalauja Francija.

Kancleris Guno irgi skelbia, 
kad Vokietija irgi nenusileis 
Franci jai ir Belgijai.

Visos tos ministerių kalbos 
nė trupučiu neprisidėjo prie 
priartinimo taikos, tik gal dar 
labiau ją atitolino, nes aiškiai 
parodė abiejų pusių užsispiri- 
mą nenusileisti ir kovą laimėti.

Vcikiictijo® nOkarunuotasiis 
karalius Hugo Stinnes tvirtina, 
kad Ruhr kova yra karas už 
koksą. Francija kokso yra la
biau reikalinga, negu Vokietija. 
Ir tas išgelbėsiąs Vokietiją. Vo- 
Vokietijos fabrikantai esą pasi- 
rengę kovoti iki paskutinės 
markės (nieko, o nieko tai ko
vai inepaaukodami). Francijos 
fabrikai!tai kokso negausią ir 
jie priversią savo valdžią pasi
traukti iš Ruhr, kad gavus to 
kokso, kurio negali gauti laike 
okupacijos.

Pardavinėjo kalinius priva 
tinėms kompanijoms

Šerifas gaudavo nuo kompani
jos po $20 už kiekvieną ka-

11 kyšių ėmėjų nuteista . 
sušaudymui

BERLINAS, balandžio 17.
Dr. Fridtjof Nanscn, vyriaustal 
tautų sąjungos komisionierijis 
Rusijos šelpime, šiandie lankė
si Berline, pakely į Gęncvą. Jis 
sako, jog reikalinga yra, 
kad kitų šalių šelpimo organi
zacijos tęstų ir toliau savo šel
pimo darbą Rusijoje. Pasak jo, 
Rusijoje yra nuo 5,000,090 iki 
S.000,000 žmonių, kuriuos rei
kės aprūpinti maistu iki seka
mos pjutės.

Kalbėdamas apie Rusij 
sportavimą grudų, Nansenas 
sakė, kad Rusijos finansinė pa
dėtis yra taip kritinga, jog vai-
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Dirbk' — arba kalėjiman
Policija jieško darbininkų plie

no trustui.

kaip jai išrotlė, neturi 
ir pristatė j teismą. Po- 
teismai davė suimtie- 
pasirinkti arba eiti dirb- 

eiti kalėj i-

iPITSBURGH, Pa., bal. 17.- 
Geležies liejikloms trūksta dar
bininkų. Tad policija sumanė 
joms tų darbininkų pamedžioti. 
Ji suėmė gatvėse 160 žmonių, 
kurie, 
darbo 
Ii ei jos 
siems
ti liejiklose, arba 
man. 110 bedarbių sutiko pa
siduoti teismui ir eiti į liejiklas 
dirbti, bet 50 nesutiko dirbti 
ptieno trustui po 13 vai. į die
nų už bado algą ir nuėjo į ka
limą.

Naujas ilgo šokio rekordas.

No. 02 ~T7 ■ ~ ~ x 
Vis labiau spaudžia Ruhr 

distriktą
Konfiskuoja gabenamas anglis

kelias 
labiau 
ir vo-

užmušta, bet visi apie tai ty
lėjo, nes tai buvo negrai. Bet 
dabar užmušta baltąjį, tad tas 
ir sujudino gyventojus.

Tyr|inėjlimo komitetas keti
na pašaukti liudyti pavieto ko- 
misionicrivfs ir pavreto teisė
jus.

MASKVA, bal. 17. - 11 žino- 

nių liko nuteista sušaudymui 
už ąmimą kyšių sąryšy su pa
skirstymu namų. Jie visi yra 
darbininkai Maskvos centrali- 
nio butų komiteto. Viso jų teis-

perluoti grūdus, kad gautais pi
nigais nusipirkus daržovių .ir 
dobilų seklų ir kitų žemdirby
stės reikmenų.

GREENWIGH,. Conn., bal. 
17. Vera Sheppard padalė nau
ją ilgo šokio rekordą, su mušda
ma Houston, Tex., ir Clevelan- 
do rekordus. Ji šoka jau 68 va
landas ir dar nesustojo šokusi. 
Ji tikisi išlaikyti da? keletu va-

ESSENAS, balandžio 
Okupacijos valdžia jier 
pastarąsias dairas dar 
suspaudė Buhr distriktą 
kiečiai tikisi, kad okupantai, iš
priežasties Francijos ir Belgijos 
priemierų konferencijos, grieb
sis dar aštresnių priemonių.\

Gen. Dcgoutte įsakymas kon
fiskuoti transportuojamus 
Buhr distrikte anglis dabar vy
kinamas su didesniu griežtu
mu, taipjau stabdomas visas 
neautorizuoitas judėjimas oku
puotame krašte. Vis daugiau 
kasyklų užgriebiama ir vokie
čiai tikisi, kad šią savaitę oku
pacijos kareiviai užims dar 
"daugelį kitų kasyklų.

Spaus Dovydo Namus

Vokietija balsuos-apie 
išdalinimą dvarų

Bus padarytas visuotinas refe
rendumas. Socialistai nepri
taria dvarų suskaldimui.

BERUNAS, balandžio
Nacionalinė kolonistų 
aimėjo pirmą pergalę.

17. — 
unija 

vidaus

imti peticiją padaryti refemi* 
durną apie dvarų žemių pada- 
inimą. Tai bus dar pirmas 
referendumas Vokietijoje.

Sulig įstatymų, iki gegužės 1 
d. po peticija turi pasirašyti de
šimta dalis balsuotojų. • Tada 
unijos patiektasis bilius bus 
paduotas reichstagui apsvarsty
ti. Jei pastarasis bilių permai
nys, tai referendumu bus nu-

Jie buvo kaltinami, kad jie duo
davo butą tik tiems, kurie duo
davo jiems didžiausį kyšį. Vė
liaus tas pats buvo daroma 
su maisto padalinimu.

Komunisty partija formali
niai panaikinta

Praves įstatymus, leidžiančius 
paskirti/Namams receiverį.

ir

Jos šokis tęsėsi net trijose 
valstijose. Pradėjo šokį New- 
Yorke, bet iš ten tapo iškraus-

Ir Kartingas prieš immig
racijos varžymą

e ' ...... .... .......... .

Tikėtai:
garsaus lietuvių tenoro 

JUOZO BABRAVIČIAUS 
KONCERTAI

Bus parduodami nuo nedė
lios ryto Naujienų ofise ir 
Naujienų skyriuose ant Brid- 
geporto ir ant Town of Lake, 
o taipgi Orchestra Hali tikie- 

tų box’e, Pasiskubinkite įsi
gyti, nes daug tikėtų perkasi 
svetimtaučiai, o geistina, kad 
daugiausia lietuvių sutilptų 
salėn šiam garsiam koncertui.

1 . n.........- ..........  Į ...Z

TAtLLAHASSEE, Fla., bal. 
17. — I^eon County šerifas J. 
B. Jonės' atvirai prisipažino, 
kad jis pardavinėjo kalinius 
privatinėms kompanijoms ir su 
viena kompanija buvo net pa
daręs tam tikrą kontraktą. Tai 
jis prisipažino bendram legis- 
laturos tyrinėjimo komitetui, 
kuris tyrinėja apie kalinių per- 
samdytmą privatinėms kompa
nijoms.

Tuos tyrinėjimus iššaukė 
Putnam Lumber Co. boso už
mušimas vieno kalinio. Tos 
kompanijos bosas taip nuplakė 
jauną kalinį Tabort, kad tasis 
nuo žaizdų mirė. Pradėjo eiti 
gandąi, kad tai ne pirmas at
sitikimas ir kad su kaliniais la
bai nuožmiai elgiamąsi ir par
davinėjama juos kompanijoms. 
Legislatura noro irt s-nenoronis 
turėjo 'padaryti tyrinėjimus. Ir 
tyrinėjimai parodė visų gandų 
teisingumą. . ' ■

Kolonistų unijos pienu, tre- 
čiadalis žemes visų dvarų, di
desnių kaip &0 akrų geros že
mės ir 320 akrų netikusios, bu
tų paimtas valstybes be jokio 
atlyginimo ir paskui tos žemės 
butų išnuomotos didelėms šei- 
minoms. Išnuomojimas yra 
paveldėjamas ir nuoma siektų 
nedaugiau 5 nuoš. vertės že
mės 1914 m.

Ta kolonistų unija turi daug' 
šokėjų visuose žmonių sluogs- 
niuose, bet ne viena politinė 
partija jos neremia. Todėl abe
jotina, ar ji surinks reikiamą 
skaičių balsų. Socialistai, kurie 
senai reikalauja žemės refor
mų, laikosi savo programo. 
Jie stovi už didžiųjų dva^ų kon
fiskavimą, bet jie priešinasi 
dVarų išdalinimui, kadangi jie 
numato, kad dvarų išdalinimas 
nupuldys produkciją, nes sus
mulkinta ūkis negali būti toks 
našus, be to jis pateks į nepa
tyrusių žmonių rankas, kurie 
neturės ir užtektino kapitalo, 
kad ūkį gerai įrengus ir paly
ginamai prastą Vokietijos že
mę. gerai apdirbus ir išlaikius 
bent dabartinį jos našumą.

------------- :—i—
ARKLIENA BERLINE.

WASHINGTON, bal. 17, ~ 
įVekybos departamento ; žinio
mis, kas sakaitę papjaunama 
Berline po ^(M) arklių mėsos 
tikslams. Ir arklienos vartoji
mas nuolatos didinasi, “nuola- 
tos kįlant pragyvenimui. Da
bar arkliena yra pardavinėja
ma po 2,000 markių už švarą 
(arba po. 10c. Amerikos pini
gais).

WASHJNGT()N, bal. 17. 
laltąjame name pasakyta, kad 
>rezlidentas Hardinga/> pilnai 

mano, jog plieno trusto galva 
Gary pasakė gryną tiesą, kad 
immigracijos (ateivystės) su
varžymas gimdo trukumą pa
prastų darbininkų šioje šalyje.

Darbo sekretorius Davis jau 
jadavė prezidentui raportą, ro
dantį, kad niekuriose vietose 
au jaučiamas yra darbininkų 

trukumas. Ypač didelis truku
mas darbininkų yra geležies in
dustrijoje, kur algos yra vi
sai menkos, o darbininkai turi 
dirbti po 13 vai. į dieną.

Atstovų buto immigracijos 
torui te: t o pirmininkas Johnson 
>riešhiasi panaikinimui dabar
tinių immigraofjCir įstatymų. 
Jis sako, kad laisvos immigra
cijos nori tik didelės korpora
cijos, kurios tuo budu nori įsi
gyti sau pigių darbininkų. Bet 
rigųs darbininkai esą nupigina 
šalį. Ten kur darbininkai ma
žai uždirba, ten ir šalis yra 
jiedna, o bedarbės vistiek vieš- 
jatauja. Gary norįs pigių dar
bininkų geležies liejiklose. Bet 
r be tų pigių darbininkų plie

no trusto pebias siekęs perei- 
;ais metais $410,000,000, nors 
trustas ir turėjo pakelti darbi
ninkų algą 20 nuoš.

NIEW YORK, balandžio 17. 
Amerikos komunistų partija 
(slaptoji) tapo panaikinta, o 
jos narius stengiamąsi pritrau
kti prie Am. Darbininkų parti
jos, vienatinės partijos Ameri
koje, kuri yra prisidėjusi prie 
Maskvos internacionalo. Tai pa 
skelbė Darbininkų partijos pil
domasis komitetas.

Komiteto nariai sako,'kad 
nutarimas panaikinti komunis
tų partiją lapo padarytas slap
toje komunistų konvencijoje 
balandžio 7 d. Delegatai tvirti
na, kad slaptoji partija tapusi 
panaikinta todėl, kad “paramą, 
kurią Darbininkų partija lai
mėjo darbininkų masėse, leis 
jai atvirai ir viešai vesti kąvą 
už komunizmą Jungi. Valstijo
se”.

Jersey valstiją, bet ir iš ien 
veikiai tapo iškraustyta. Po to 

Yorką'ir gailaus 
Cgpnecticut valstiją, 

sunkiuoju auto- 
kuris turėjo

Keliones da' 
mobiliu, kuris turėjo pianą, 
taip kad ir važiuojant vežimu 
ji nesustojo šokusy. 
laiką daugiausia 
t ienos sriuba.

Per 
ait ino^i

visą

LANSING, Micr., balandžio 
17. — Michigano atstovų butas 
priėmė bilių, kuris leidžia pas
kirti receiverį Dovydo ^amų 
“izraelitų” kolonijai ties Ben- 
ton Ilarbor. Bilius taipjau drau 
džia įsigijimą turto prigavystė- 
mis ir religinių. organizacijų 
skelbimą nemoralybės.

Bilius pasiųstas senatai! ir 
manoma, kad jis tuojaus ir 
ten bus priimtas. Jį pravesti 
rūpinasi pati valdžia.

9 vaikai žuvo gaisre.

SAGRAMENTO, Gal
16. — Devyni japonų vaikai su
degė gaisre, kuris sunaikino ja
ponų misijos mokyklą.

bal.

PINIGŲ KURSAS
Vakar bal. 17 dieną, užs'enio pi

li ne mažiaus kaip už 25,000 doleriu 
ura būro skaitoma Amerikos pini- 

gals aitaipi
Anglijos 1 sv. sterlingų ......   $4.67
Austrijos 100 kronų...................
Belgijos 100 markių ............... $5.72

. Danijos 100 markių ........... $18.87
'P’irtų 1OO markių .........................  Sa.TK
Francijos 1OO frankų .................... $6.58
Italijos 100 lirų.........................$4.73
Lietuvos 100 Litų....... .............$10.00
Lenkų 100 markių ....................
Norvegijos 100 kronų ....... $17.90
Olandų 100 guldėnų ........... $39.17
Šveicarų 100 markitj .... ......  $18.09
Švedijos 100 kronų ............... $26.57
Vokietijos 1QQ markių jie

Reikalaus algy pakėlimo
CHICAGO. — Ir geležinke

liečiai sujudo reikalauti algų 
IKikėliino^Geležiūkelių klerkų, 
prekių krovėjų ir ekspreso ir 
stočių darb/ninkų unija, dabar 
visoje šalyje laiko susirinkimus 
ir tariasi pareikalauti iš gele
žinkelių algų, pakėlimo. Galuti
nas nuosprendis bus padarytas 
čia ketvirtadieny ir jis palies 
apie\250,000 darbininkų. Rei
kalavimas pakeiti algą bus pa
duotas pirmiausia geležinke
liams. Jei lieji atsisakytų tą 
reikalavimą išpildyti, tai jis 
bus paduotas geležinkelių dar
bo tarybai.

Darbo taryba tikisi gauti pa
našių reikalavimų ir nuo visų 
kitų geležinkeliečių.

BANKIERIUS NUTEISTAS 
KALĖJIMAN.

Gavo 6—10 metų kalėjiman už 
užmušimą automobiliu trijų 
žmonių.

tiko nuteistas nuo 
^kalėjiman už už-

PHlLADELPlHIA, Pa., m 
16. — Jaunas bankierius Hei 
ry G. Brock 
6 iki 10 nitu 
mušimą kov(r/2 d. automobiliu
trijų Žmonių. Jis prisipažino 
prie kaltes. .Jis buvo girtas ir 
suvažinėjo žmones, kada tieji 
lipė iš gatvekario. Jis sakosi 
nieko nepamenąs, nes taip gir
tas jis buvo ir nežino kas ir 
kaip atsitiko.

MiEMPHIS, lemi., bal. 17.— 
Čia sustreikavo gatvekarių dar
bininkai, reikalaudami algos Ajo

FORTU-WORTH, TEX., bal. 
16. — Penki žmąnėfr- iš Burnoti 
sciminos. Paradise, Tex., liko 
Užnuodyti atsigėrę vandens iš 
šulinio. Jieškoma žmonių, kurie 
įmetė į šulinį nuodų.

į vai. ir arbitraciją, bet darbi
ninkai jos pasiūlymus atmetė.

BELFAST, balandžio 17.
Dan Breen, paskubęs airių res
publikonų partizanų vadovas, 
tapo suimtas Airijos koriuome- 
nės, sako gautosios čia

ŠIANDIE- giedra ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 5:06 vai., jlcidžia- 
si 6:33 v. Mimuo leidžiasi 7::58 

| vai. vakare.

■.......... ...

Naujienų Ekskursija
Lietuvon ir iš Lietuvos

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

Kas nori važiuoti tik j svečius Lietuvon, tam 
kelionė atgal yra užtikrinta, išpildžius Naujie
nose reikalingas popieras.

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

f

Naujienų Ekskursija išvažiuos iš Chicagos 
birželio 15 d. ir plauks Europon U. S. Line laivu 
“George Washington”, kurs yra puikiausia 
įrengtas ir kuriame NAUJIENŲ EKSKURSI
JAI YRA PALIKTOS GERIAUSIOS VIETOS.

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

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

HAU9I£NQ
EKSKURSIJŲ SKYRIUS

1739 So. Halsted St., Chicago, ŪL



PIKTADARIAI

TAUPUS ŽMOGUSDedas Lietuvoj Kovo

S. L. FA8IONAS 00.
Banditizmo ūpas.

•lae:

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Baikas

LUCKY Garsinkities~f N A U JIE N OSE
.. ' I •

Kaunas
Sodinimo šventė

Skelbiame
tvykus

Turtas virš $7,000,000.00

JUOZAS BABRAVIČIUS

Lietuvio Tknoro

xpreso

gerą maistą

Atsilankykite visi, jauni ir seni, i s

Koncerto Rengėjai

kamh. 1202. KampaskŠtate jat.

Lietuvon 
arba nu
žiūrėkite,

Busto Telefonas 
Annitage 3209

Geriausi 
Cig'aretai

I Turtas 
14,000,000

1739 So. Halsted St
Telef. Roosevelt 8500

Patarnavimas 
EUROPON

Paskutiniais mėneth^ 
rodė labai daug vogimų 
visur

Čekoslovakijoj 131 dienraštis 
o Lietuvoj 10.

Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Dieną 10c.-27b.-86c. (ir taksai) 
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

Greitumas—Patoguhias 
ir geras valgis. *

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
Clearing House Ass’n.

Monroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). ‘šeim. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir Šventes. 
8 Dideli komediniai aktai ir 

krat. paveikslai.
<^|Wir oum Ehdrt mtaT

Kaspar State Bank
1900 Bliie Island Avenue, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Central Manufacturing 
District Bank | 

1112 VV. 35th Street, Chicago

Iraugiji- 
sminimus — skaitymui ir fru- 

;. Trečios klesos kamba- 
Tie laivai plaukioja reguliariai 

j Bremeną. Sekanti išplaukimai bus šiaip:
Gegužės 12 .
Gegužės 19 
Gegužės 26

>JUOZAS BABRAVIČIUS savo puikiu dainavimu pagarsėjo ne tik 
Rusijoj, bet taipgi Francijoj, Anglijoj ir Graikijoj. Jis buvo didžiausiu 
garsiausiu ir mylimiausiu tenoru Rusijos Imperatoriškame Teatre Mask
voje. Pasiklausyti jo yra tikras džiaugsmas. O turėti tokios spėkos ir di
dybės lietuvį dainininką yra didelė garbė lietuvių tautai, ir tą mes lietu
viai turime pilnai įvertinti.

Profesorių algos Rusijoj.
Profesoriaus alga 100 mil. 

rublių, asistento jo 50 milų jo 
kiemsargio 200 mil. Bet litais 
pavertus išeina asistentui 10 li
tų mėnesiui, profesoriui 20 ir 
kiemsargiui 40.

s pas^ 
\vagip 

kaip pas privačius, taip 
valdžios asmenis. Api-

* -policijas Tomilinas, 
vienas plėšikas pagautas pasi
rodė Krokuvos .policininkas be- 
csųs. 43 batalijono arklydese 
pavogta 3 arkliai. Bedarbė pla
ti sauvalė, visuotinas nepaten
kinimas, netikra rytojaus die- 
Yia vis tai sudarė kokio tai pri
prasto banditizmo ūpų.

Telefonai: 
Rando!ph 2675 ir Dearborn 6272 
Res. Telefonas Park Ridge 2252

I. Wesley Baker 
Advokatas ir teisių patarėjas 
Kambarys 1317 Ashland Block, 

155 N. Clark St.
Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas tie 

tuvių kalbon. Tyrinėtojas.
Notary Public.

d. pro f. V. Ivahaus- 
sukviestas susi-

• 11 narių ko- 
užsiims plačia
> organizacija

809 W. 351h Si., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Herma n P. Haaee ADVOKATAS 
600-610 Chamber of Comroerca 

133 W. Washington StM 
Phone Main 1308 

Chicago, III.

Kapitalas ir perviršius 
$1,250,000.00

Tel. Brunswick 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kam p. Milvvaukee ir Ashland Avės 

Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 
7 iki 0 vakare.

. V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6390

V a k. 3223 S. Halsted St. Chicago

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKtS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG

19 So. La Šalie St.
Room 1803

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Parjk 3395

LAWYER Lietuvy* Advokatai 
• Dienomis Room 514-516/ 

127 N. Dearborn St..
Telephone Randolph 5^84 

Vakarais: 10736 S. Wahi»sk A»e 
Tfcl.: Pullman 6877.

Reguliariai 
investina išmiAtingai

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais

Mums praneša, kad kovo 19 
d. vakarų Meno Mokyklos mo
kiniai savo mokytojų vedami 
fašistiniai užėmę Vaidybos Stu
dijos ir Vilkolakio butų (Mai
ronio g-vė 3), o antroji pusė su 
polirija ir kareiviais juos išvai
kiusi ir buvę susirėmimų.

Naujas Afeninkų skandalas.
“L. Žinios” rašo:

Ofiso Telefonas
Central 4104

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison SU kamh. 1202. Kampas\State jat. 
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagalNsutarimą.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- 

visados kreipkitės 
PASĖMUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Lenkų spaudos laisvė.
(Lenkų valdžia sukonfiskavo 

pastaruosius lietuvių laikraŠ- 
Čfcfrs “Rytų Lietuva“ ir “Gar
sas” numerius ir visai tuodu 
laikraščiu uždarė. Uždarymo 
priežastis nežinoma. Taip pat 
konfiskuotas ir laikraščio “Zie- 
mijįi Ojszysta”’ Nr. 8.

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon 
traktui ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, tar
me Ir biznių, ar u it raukiant mor- 
gičlus.

/ Vakarais iki 8 vai.

K. GUGIS ADVOKATAS
Miesto ofisai .

127 N. Dearborn St., Ro6m 11^1-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St , 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v./kiek
vieną vakarą, išskyrus utafninką 
ir ketvergą. Nedėliomia nuo 9 

iki 12 ryto. \

Medžių
Kovo 8 

ko iniciatyv 
rinkimas išrinko 
mite tų, \kuris i 
medžių sodinime 
visoj Lietuvoj?, 
rusas: Kaunas, Gamtos 'Lyrinio 
Stotis, prof. T. Ivanauskas.

Nesenai nuteisti 6 komunis
tai už prigulėjimų komunistinei 
organizacijai, norinčiai ginkluo
tu sukilimu nuversti esamųjų 
Lietuvos valdymo tvarkų. Tai 
ta pati organizacija, kurios 1921 
m. buvo surasta slapta spaustu
vė Panevėžio g. Nr. 9 Armijos 
teismas t apkaltinamuosius nu
baudė nuo iki 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o du 
išteisino. 'Nubaustųjų vardai: 
Nėra Melnalksnaitė, Benjami
nas Kravec, Izrail ša piro, An
tanas Bernotas. Išteisinti Kle
mensas Balčiūnas ir Karolis Bo- 
rcika.

(Lietuvoj vargu bus dabar 
daugiau, kaip 100 laikraščių ir 
iš jų 10 dienraščių. — Rd.)

Jei jus manote važiuoti 
pasimatymui su giminėmis 
rite atsikviesti draugus, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “O.rduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi javaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
velis. Pilnas informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
I’ACKET CO.,

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

“Times” statistikos žiniomis, 
Čekoslovakijoje esu 2,060 laik
raščių ir žurnalų. 615 esu politi

nes, o 1,445 visuomeninės 
krypties laikraščiai. Dienraščių

Joniškis. — [“L. Ž.”J
13 d. apie 22 vai. vakaro, grįž
tant į Gclžkclių stotį tos sto
ties telegrafo-telefono prižiūrė
tojui Norgilai, išėjus iš mies
telio kas tai prišokęs smogė su 
medžiu per galvų in kuomet 
Norgila pagriuvo,Qa4* iš jo ki- 
šenio ištraukė 400 litų. Norgi
la buvo Joniškioų Inteligentų 
Kliubo kasininkas, visi minimi 
pinigai buvo kliubo. Matyt pik- 
tadanis pastebėjo miestely, kad 
jis pasiėmė pinigus ir užpuolė.

Piktadaris nesugautas.

J WUOMET jus keliausite Europon arba ųt*
/ /jSl Į *>. sikviesite savo gimines tegul jie keliau-
\ ja ant Suvienytų Valstijų Valdžios Laivų.

. Ant tų laivų jus gausite teisingą ir gerą
I patarnavimą -— i
■ --■ ' nius pasilinksmin

kymui kambarius
riuose talpinama po 2, 4 ir 6 Jmones. 
iš New Yorko subatomis ~

Pres. Harding 
Geo. Washington 
Pres. Roosevelt ..

Atsiųskite savo vardą šiandien, gausite knygutę atspausdintą jūsų 
prigimtoje kalboje, kuri pasakys jums kaip prisirengti kelionei.
ATVAŽIUOJANTI PASAŽIERIAI — Jęi jūsų giminės nori atvažiuo
ti čionai, tai jus rašykite mums dėl informacijų. Tos knygutės .yra 
duodamos dykai be jokios jums atsakomybės. Rašykite šiandien j

.United States Lines ,
45 Broadway New York City

Managieriai Operatoriai dėl

U. S. SHIPPING BOARD.

bus Petnyčias Vak, Balandžio 20
ORCHESTRA HALL

i 220 So. Michigan Blvd.

K. S. JURGELIONISADVOKATAS

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS •

2221 W. 22nd St., arti Leavitt SL
• Telephone Canal 2552 
Valandos: 9 ryto'iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuos® teis
muose. Egzaminavo ja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus 
perkant ‘arba parduodant Lotus, 
Namus, Fannas ir Biznius. Skoli
na. Pinigui ant ęirmo morgiČiaus 

lengvomis išlygomis.
s,- ■ a.i.VŽŽ------—

S. W. BANES : ( 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago^ 
Pilone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015. Val.^6 iki 9 vai.

MAJESTI/* 
• H TMEATRE W
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Jūsų Pinigai Bus Apsaugoti
kuomet jus pirksite

Treasury Savings Certificates
(Valdžios Iždo Taupymo Certifitthtus)

Įdėkite savo pinigus į Treasury Savings Certificates 
Jie yra išleisti Suvienytų Valstijų valdžios ir yra ge
riausiu investmentu pasaulyje šiandien.

Jus galite pirkti $25 vertės Certifikatą dabar už 
(20.50 ir gausite $25 prabėgus penkiems metams laiko
Jus galite pirkti $100 vertės Certifikatų dabar už $82 

ir gausite $100 prabėgus penkiems metams laiko.
Jus galite pirkti $1000 vertės Certifikatų dabar už 
$820 ir gausite $1000 prabėgus penkiems met. laiko.

Perkant tokia kaina Treasury Savings Certificates 
ir laikant juos iki termino galo, jie neša apie keturis 
nuošimčius palukų suskaitomų kas pusė metų. Jei
gu jums reikės pinigų pirmiau negu prabėgs 5 metai 

J laiko jus galite išmainyti Certifikątus bite kada, to
kia kaina kiek jus mokėjote: kas reiškia kad jus 
gausite apie tris nuošimčius už jūsų padėtus pinigus.

*

Certifikatai yra užregistruoti Iždo Departamente. 
Washingtone; tas apsaugoja savininkų nuo praradi
mo savo pinigų. Klauskite jūsų pašto viršininko apie 
Treasury Savings Certificates arba rašykite j: .

The United States Government Savings System 
Treasury Department, Washington, D. C.

r , • ,

Vėliava Dykai
šis bankas duos gražią vėliavą kiekvie

nam naujam depozitoriui, kuris pradės su 
$5 savo taupymo accountą. ši puiki vėlia
va yra 5 pėdų ilgio ir 3 pėdų pločio, padary
ta iš bunting ir neblunkanti; sykiu su ja jus 
gausite bresu sujungiančią lazdą, virvę ir , \ 
ramstį, viską gausite bakselyj metaliniais 
kraštais.

Tas pasiūlymas yra geras iki Gegužės 30 
d., Dekoracijų Dienos. Tas pasiūlymas yra 
tik naujiems taupymo depozitoriams.

štai yra jums proga gauti puikią vėliavą 
VISAI DYKAI. Atidarykite jūsų accountą 
šį vakarą — bankas atdaras nuo 6 iki 8 va
landai vakare.

'. CENTRAL MANDFACTURING 
IJISTRIGT BANK

1112 West 35th Street 
Chicago.

Clearing 
House 

Bankas

Turto dau
giau kitifK. 
$7,000,00()

Kas Padaro Stipru Banką
*

Bankas yra taip stiprus, kaip jos direktoriai. Jei ban- 
kos direktoriai yra biznio vyrai, turtingi, turi gerą vardą 
ir norą dirbti, tada bankas būtinai turi būti tvirtas, taip 
kaip ir ^iame musų atsitikime, direktoriai asmeniniai 
prižiūri bankinį o^eravimą.

Direktoriai S’tock Yards Savings Banko yra vyrai kurie 
turi nącionalę reputaciją finansiniu atžvilgiu ir biznio pa
žinimu. Visas bankinis biznis yra vedamas valdybos nuo
latinėj priežiūroj šių vyrų. Nėra daroma jokių spekulia
cijų, apsauga užlaikoma pirmiausiaj.

Šis bankas yra tvirtas iš tvirčiausių.

The Stuck Yards Saviogs Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET —

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL

f KORESPONDENCIJOS |!
......iifi fh.ijj ‘ ii iTniTr- riT-r 
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VVATERBURY, CONN. 
%

Auka Lietuvos Socialdemok
ratams.

Waterburio Lietuvių Ukesų 
Politiško Kliubo laikytame mė
nesiniame susirinkime bal. 6 <i. 
atsilankė Lietuvos Socialdemo
kratų partijos atstovas drg. K. 
Bielinis. Čia jis išreiškė L. U. 
P. K. draugams padėkos žodį 
už gausias aukas (nes L. U. P.
K. yra kelis šimtus aukavęs 
Liet. Soc.-dem.) l>rg. K. Bieli
nis nurodė kokiems tikslams 
tos aukos buvo sunaudotos ir 
kiek jos padarė naudos, nes vi
sos aukos buvo apverstos plati
nimui apšvietos darbininkų sų- 
moninimo reikalams. Apleidus 
svetainę drg. Bieliniui, Kliubo 
draugai apsvarstę rimtai Lie
tuvos darbininkų padėtį ir So
cialdemokratų darbuotę, nuta
rė paaukauti iš Kliubo iždo 50 
dol. ir da sekantys draugai su- 
aukavo. — po $1: St. Senkus, 
P. Mo/iečius, K. Ramanauskas; 

Y>o 5(A:.: T. Matys, J. šisonas, 
J. Truselaitis, A. Šeštakauskas; 
viso -5x00. Varde Liet. Social
demokratų taritK padėkos žodį
L. U. P. Kl. draugams. J

A. Šeštakauskas, 
L. U. P. K. Sekretorius.

Waterburi|O Lietuvių Ukčsų 
Politiško .Kliubo aukų $55.00, 
Lietuvos Socialdemokratams 
gavau. Ačhi. '■» • ' (ti

A. žymontas, LSS ’ Sek r.

NAUJIENŲ EKSKURSIJA
Naujienų Ekskursija su 

musų palydovu išvažiuos iš 
Chicagos Birželio 15 d. Todėl 
kurie norite turėti smagių 
kelionę Lietuvon, atsilaiky
kite į Naujienų ofisų, kad iš 
pildžius aplikacijas dėl pas- 
porto, nes pagal Lietuvos 
valdžios patvarkymų, netu
rintiems aiškių priparody- 
mų Lietuvos pilietybės, pas- 
poYto gavimas užsitęs apie 
3 mėn. laiko, ir kainuos $5.00 
žyminio mokesnio.

Šitų visų kliūčių galima 
išvengti pristačius gimimo 
metrikus iš Lietuvos. TaZ 
skubiai rašykite savo gimi
nėms, prašydami savo gimi
mo metrikų.

Naujienų Pinigų Siuntiny 
Skyrius.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias 

Visas dalis
Lietuvos

Laivai išplaukia kas 
vaite nuo prieplaukos 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayern”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialės kajutos.

Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resolute”, “Relian- 
ce” ir “Albert Ballin” veža 
1, 2 ir 3 klesos pasažierius 
United American

Lines
171 W. Randolph St.. 

Chicago, III.
arba {galiotieji a genai.

sa-
86,

Malonus kvapsnys 
nuo Lifebuoy patvir
tina esantj jame EX- 
TRA sveikų elementų

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3191 So. Halsted SU kampas SI gal, 
Telefonas Yards 1119

merginoms.

Baigusi

•ningąi jpi
, tarnauja

Akušeri
jos kolegi
ją; ilgai 
praktika

vusi Peno* 
silvanijoa 
hospitalė-

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir

Parveskit Juos Sveikais Pas Mane Namo”
Kiekvienos motinos širdis plaka 

smarkiau prie maldos, kad jos mažy
tis kiekvienų rytų yra linksmas ir 
smagus naujai savo gyvenimo dienai.

Saugoja jį gal but nuo tukstan&ų^viso
kių pavojų — nuo neatsargių draiyerių — 
bet apart-viso ko, apsaugoja juos nuo Ne
svarumų. Apsaugoja juos nuo čiuplnėjimo 
nešvara; daiktų — nuo mažų.draugų kurie 
gyvena nesanitariose namuose — nuo ne
švarių šunų ir kačių — nuo visokių ken
kiančių dulkių.

Jūsų vaikai gali turėti tik vieną apsaugą 
— tikrą, moksTnj švarumą. Išmokinkite 
juos būti švariais. Išmokinkite juos 
Šviežint rankas ir veidą su nuolatiniu 
tojimu Lifebuoy' Sveikatos Muilu.

Nepadarykite klaidos tame dalyke, 
visi muilai yra vienoki.

at- 
var-

kad
Lifebuoy yra visai

Kvapsnys pranyksta — 
apsaugojimas pasilieka 

/ 1 '

I 4

skirtingas nuo paprasto muilo. Turtingas 
ir daug putų nuo Lifebuoy padaro daugiau 
negu paprastą jiuplovimą odoU paviršlo — 

, jis įsisunkia giliai į kiekvieną odos skylutę, 
išvalydamas visus ten esančius nešvarumus 
ir palikdamas ten sanitarę apsaugą nuo 
užsikrėtimų.

Lifebuoy yra grynas muilas kokį tik ga- 
lima pagaminti. Jo paimti fruktų alyvas ir 
cocoanut alyvas užlaiko odą minkštą ir pi|- 
duoda sveikatos, 

t 4
Nusipirkite keletą šmotų taip kad jus 

galėtumėt turėti ten kur yra bėgantis van
duo. \Sveikata yra neapkainuojama, bet 
Lifebuoy kainuoja tik biskj.

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 3313 So. Halsted St., į nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

^=DR. HERZMAN
—IŠ RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1925 W. 
18th St., netoli Fisk St. 4

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

t Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Makt j Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai i

LEVER BROS. CO.
CAMBRIDGE, MASS'., U. S. A.

HEALTH SOAP

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

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

Moteriškų, Vyriškų ir
i Vaikų ligų

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

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

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacijr. Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ 1 n

ii ’•' A. BARTKUS, Pr«s.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

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

Phone Yards 0994. . ‘
Utaminkais, seredomis, ketvergais 4r 
subatc.mis vakarais. Nedėliomis pa
gal sutarimą.

ANNA M. BONDZINSKI 
BEAUTY SHOP

Veido ir galvos gydymas. Marcell su- 
garbiniavimas. Plaukų šukavimas ir 
dažymas. Columbia Kolegijos metodu. 
Manicuring. 4631 So. Ashland Avė.

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO' 
AKUŠERKA

■ • .

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON * 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgae 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 ▼. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 
.............................. 'n ...........     t .....

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingak prižiū
riu ligonb k kū
dikį laikei ligos.
10929 S. State St

Chicago, III.

M. WAITKIEW1CZ 
(Banienė) , 
-.— Akušerka

3113 S. Halsted si
Tel. Blvd. 3138

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9JfcNed. 10—12

L L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigah Avė.

Tel. Kenwood 5107
landos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:80 iki 7:30 vakare, ir 

J

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS 

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid*ir 

Oxygen (“gesas”) 
’alandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
!61 So, Halsted St., Chisago, III.

DR. C, K. KLIAUGA
DENTISTAS

1 So. Halsted StM Chicago, III. 
kampas 18-th Street

Phone Canal 0257

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgae

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

Telephone Central 3362
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 

■■ Į ■ ■ , ,/

3325 So. Halsted.St., Chicago, UI.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
I

Lietuvis Dentistas
4712 So. Ashland Avė. 
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Dr. Maurice Kahn

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis • 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė, 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
(.

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 varyte, 1 iki 8
ir 7 iki 9 v., nedėldifrniąis nuo 12 

Iki 1 vai. py pietų.

Telephone Yards 5032

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

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

" ■"1 4 —— i
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z, ZAL ATOfflS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki <no piet, 
6 iki 9 vakare'

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto x 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Tel. Austin 0737

DR. M^RYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrlson SU

Valandos 8—12 kasdieną Ir 6—8 
vakare išskiriant nedčldienius.

dr. v. a. Šimkus
’ V

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—^12 A.1
Ned. H

Residence Canal 2118
12 A. M,

DR. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St 

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago
I J..............  . ............................. .......

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted SU Chicago. 
Valandcs: 10—11 ryta; 2—3 po pi®K 
7—8 vak. Nedėliomis 10—^2-dffinų 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

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

OpUMCrta 
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Klerikalų Darbo 
Federacijų įra.

Kauno “Socialdemokrate” 
randame labai įdomius pra
nešimus iš, trijų vietų: Ša
kių, Plokščių ir Augštosios 
Panemunės. Iš Šakių pra
nešama:

“Darbo Federacijos sky
riai likviduojasi ir pereina 
į prof. sąjungas ir So
cialdemokratų Partiją.”
Iš antros vietos, taip pat 

Šakių apskrities, įdėta tokia 
žinia:

“Darbo federacijos sky
riaus visuotinas susirinki
mas kovo 11 d. š. m. vien
balsiai nutarė prisidėt 
prie Socialdemokratų Par-

• tijos. Mes pamatėme, kad 
musų vadai Ambrozaitis, 
Radzevičius, ūkininko sū
nūs Raulinaitis, Jočys ir 

. kiti yra, tie patys * ‘krikš
čionys’, kaip ir bankierius 
kun. Vailokaitis, speku
liantas kun. Purickis. Jie 
visi išvien ėjo Seime prieš 
darbininkų reikalus, taip 
sunkiame Lietuvai mo
mente išdrįso paleisti Sei
mą.

“Mes, buvę federacinin- 
kai, kviečiame visus savo 
draugus darbininkus iš fe
deracijos pamesti darbi
ninkų išgamas musų bu
vusius ‘vadus’, ir prisidėti 
prie susipratusių jų musų 
draugų darbininkų, esan
čių Socialdemokratų Par
tijoj ir profesinėse sąjun
gose.
“Buvęs Plokščių skyriaus 
Federacijos Pirmininkas”.
Iš Augštosios Panemunės 

(Kauno apskr.) rašo “klasi
niai susipratusiųjų federa- 
cininkų- grupė” sekančiai:

“Išgirdę, kad musų 
draugai visuos Lietuvos 
kampuos bėga nuo bago- 
čių agentų Ambrozaičio, 
Radzevičiaus ir kitų ‘kri
kščioniškų’ federacininkų 
ir prisideda prie profesi
nių sąjungų ir Socialde
mokratų Partijos, pradė
jome galvoti, kad ir mums 
panemuniečiams federaci- 
ninkams - darbininkams 

laikas susiprasti. Girdė
jome, kad keli susipratę 
darbininkai jau suorgani
zavo A. Panemunėje so
cialdemokratų kuppą. Jei 
tik pasitvirtins/visi šitie 
gandai, tai ir mes federa-l 
cininkai-darbįninkai pri
sidėsime prie savo drau
gų A. Panemunės social
demokratų kuopos.”
Šitos žinios rodo, kad 

Lietuvoje jau atvirai prasi
dėjo darbininkų Degimas iš 
klerikalų “Darbo Federaci
jos”. Turime pastebėti prie 
to, kad iš privačių laiškų 
mes apie šitą judėjimą jau 
senai buvome girdėję.

Juodoji klerikalų Federa
cija buvo iki šiol vienas ga
lingiausiųjų klerikalizmo 
ramsčių Lietuvoje. Rinki
muose į Seimą jai pavyko 
surinktu apie šimtas tūks
tančių balsų. Be Federaci
jos pagelbos klerikalai jau 
senai butų susmukę, kaip 
epšė.

Ffederacijai buvo proga 
augti, kuomet beprotiška 
savo taktika komunistai su
ardė profesines darbininkų 
sąjungas Lietuvoje. Netekę 
savo klasinės organizacijos, 
Lietuvos darbininkai pradė
jo būriais eiti į klerikalų 
agentų glėbį. Matydami tai, 
Lietuvos komunistai perpai 
jau buvo pakėlę savo suva
žiavime klausimą, ar jiems, 
patiems nevertėtų rašytis į 
Federaciją, kad “priėjus 
prie minių”.

Šitokia “krikščionybė” tai ir 
yra svarbiausioji priežastis to, 
kad darbininkai tolyn vis la
binus šalinasi kunigų valdomos 
bažnyčios.

SANDAROS VEIKĖJŲ NU
SISTATYMAS.

Bet pasirodo, kad Federa
ciją išdygusi, kaip grynus 
po lietaus, ėmė sparčiai ir 
džiūti. Jai susmukus, kleri
kalizmas Lietuvoje nebus 
baisus. —~~~

KLAIPĖDA RINKS AT
STOVUS. k

Kauno “Lietuva” praneša, 
kad rinkimai į Lietuvos Seimą 
įvyks Klaipėdos krašte kartu su 
rinkimais Lietuvoje, t. y. gegu
žės 12 ir 13 dienas.

Bus įdomu pažiūrėti, kuriai 
partijai dauginus pritars klaipė
diečiai. Krikščionis demokra
tus jie vargiai rems;

KUNIGŲ VĄRGAI EURO
POJE.

“Draugas” dejuoja, kad cent- 
ralinės Europos šalyse socialis
tai naudojasi religijos laisve įr 
atsimeta nuo bažnyčios. Sako;

“Praeitomis kelioms savai
tėmis, kaip Apskaitoma, tik 
vienoj Vienuoju apie 10,000 
nesusipratėlių lengvatikių 
viešai atsimetė nuo Bažnyčios 
ir prisišliejo prie socialistų.

“žymi dalis tų apostatų, tai 
darbininkai. Tokio jų pasiel
gimo rezultatai skaudžiai pa
lies ir jų vaikus. Vargiai tie 
vaikai džiaugeis tuo savo tė
vų biatiriu palikimu. Tečiaus 
tėvai neatsižvelgia į vaikų li
kimą. Jų tikslas tik paten
kinti savo žvėriškuosius (! 
“N.” Red.) instinktus, nu
skandinti Bažnyčią, kuri juos 
nuo pat jų gimimo ganė, leng
vino jiems vargus (ar kiše- 
nius? “N.” Red.), kįiančius iš 
neteisybių.”
Matote: jeigu darbininkai at

sisako toliaus mokėti duokles 
dykaduoniams kunigams, tai 
“Draugas” išdergia juos šlykš
čiausiais žodžiais. Ar tai yra 
Kristaus mokslas? Ar Kris
tus mokino šmeižt savo artiąią 
ir kelti prieš jį neapykantą?

Balandžio 3 d. įvyko Brookly- 
ne tautininkų-sandariečių vei
kėjų konferencija, kuri tarp kit
ko svarstė savo santykius su so
cialdemokratais ir nutarė pra
šyt, kad Sandaros centras pas
kelbtų tuo klausimu sekančią 
rezoliuciją:

“Konferencija plačiai ap
svarstė musų partijų pro
graminius ir savytarpinius 
santikins čionai Amerikoje 
bei Lietuvoje ir atrado, kad 
valstiečiai liaudininkai ir so
cialdemokratai toli gražh nė
ra viena antrai artimos parti
jos, kaip tai yra kaip kurių 
ir musų pačių tarpe manoma 
ir khip tą nuolatos skelbia 
įvairios klerikalų patrijos ir 
musų komunistai. Musų su
pratimu, valstiečiai liaudinin
kai apima plačiausius Lietu
vos gyventojų luotnus, kaip 
Ūkininkus taip ir kaimo dar
bininkus ir visus pažangiuo
sius Lietuvos žmortių sluogs- 
nius, kurie pirmiausion vieton 
stato, šiuo pergyvenamuoju 
momentu Lietuvos Nepriklau
somybę ir atstatymą Lietu
vos ekonominio gyvenimo, 
taipgi plačiausią žmonijos pa
žangą. Tuo tarpu socialde
mokratai taiko savo veikimą 
tik į fabrikų darbininkus, ku
rių Lietuvoje dar labai mažai 
yra, ir pirmiausion vieton sta
to internacionalizmą, o Lietu
vos nepriklausomybę ir tau
tos, kaipo tautos, reikalus 
stato tik antron vietok. To
dėl mes, tautininkai-sandarie- 
čiai, kurie tuom tarpu (o kaip 
bus toliaus? “N.” Red.) esa
me arčiausiame kontakte su 
valstiečiais liaudininkais, nors 
kaip kuomet atsistojame į 
bendrą darbą su socialdemo
kratais, kaip ir su kitomis 
partijomis, kuomet jos eina 
kuriame klausime bendrai 
tautos labui darbuotis, vienok 
kuomet stojame dirbti išimti
nai tiktai savo partijos pro
gramų, kiną darbą vesti, kaip 
ve ir dabar vedame vajų pa
gelbėti Lietuvos Seimo rinki
muose valstiečiams darbinin
kams, mes randame būtinai 
reikalinga, kad Sandariečiai 
visas savo pajiegas įtemptų 
tiktai savo partijos darbui.”
Konferencijoje, kuri priėmė 

šitą rezoliuciją, dalyvavo kuone 
visos “kytriausios” sandariečių 
galvos rytinėse valstijose, bū
tent: A. Ivaškevičius, K. Nor
kus, J. O Sirvydas ,J. W. Liūtas 
(alias: Liutkauskas), J. Ambra
ziejus, St. E. Vitaitis, V. K. Rač
kauskas, A. Mikalauskas, A. B. 
Strimaitis, L. G. Kaziunas, J. 
Vitkauskas ir M. W. Bi^h. Rei
kia todėl stebėtis, kad rezoliu
cija taip “negramotnai” parašy
ta. Juk tam sieksniniam saki
ny, kuris prasideda žodžiais 
“Todėl mes, tautininkai-sanda- 
riečiai”, padaryta bent pustuzi
nis stambiausių gramatikos 
klaidų.

Dar blogiaus, negu su grama
tika, ta rezoliucija apsieina su 
logika ir tiesa. Ji “atranda”, 
kad valstiečių liaudininkų par
tija “apima” plačiausius Lietu
vos gyventojų “luomus”, kaip 
ūkininkus, taip ir kaimo darbi
ninkus. Tuo gi tarpu rezoliu
cijos autoriai turėtų gerai žino
ti, kad luomų Lietuvoje nėra: 
tiek ūkininkai, tiek darbininkai, 
tiek biznieriai Lietuvoje yra ly
gus prieš įstatymus. Antra, jie 
turėtų žinoti, kad valstiečių są
junga apima tiktai dalį ūkinin
kų. Dvejr visuotini rinkimai 
Lietuvoje parodė, kad tarpe ūki
ninkų krikščionys demokratai 
(su savo Ūkininkų Sąjunga) tu
ri daugiaus pasekėjų, negu val
stiečiai su liaudininkais; gi tar
pe darbininkų valstiečių ir liau- 

' dininkų blokas kažin ar yra ga
vęs bent tūkstantį balsų.

Rezoliucijos autoriai tur-but 
norėjo pasakyt, kad jų sėbrai 
Lietuvoje gina reikalus tų visuo
menės shiogsnių, apie kuriuos 
jie kalba. Tai butų logiškiaus, 
bet tuomet jie turėtų parodyt, 
ką gi ištiesų valstiečiai liaudi
ninkai duoda arba žada duoti 
darbininkams.^ Visiems yra ži
noma, kad Lietuvoje tos parti
jos niekas neskaito darbininkų 
partija (ji ne pati savęs tokia 
neskaito).

Kalbėdami apie socialdemo
kratus, Brooklyno tautininkai 
nupasakojo visai nei šį, nei tą. 
Jie sako, kad socialdemokratai 
taiko savo veikimą “tik į fabri
kų darbininkus”. Iš kur jie 
tokį dalyką girdėjo? Tegu jie 
perskaito socialdemokratų pro
gramą ir jie pamatys, kad ši 
partija piimiausia stoja už visą 
darbininkų klasę — tiek nuės
tuose, tiek sodžiuje gyvenančią. 
Paskui ji stoja ir už mažažemius 
valstiečius. Pagalios, ji stoja 
už kiekvieno piliečio teises ir 
už kiekvieną šalies reikalą.

Rezoliucijos autoriai sako, 
kad socialdemokratai pirmiau
sion vieton stato “intcrnaciana-

K. Bielinis.

Iš praeities atsiminimų. 
i*.......................................

(Vietoje atsakymo V. Kapsukui).

[Tęsinys]

Nenoriu pasakyti, kad V. 
Kapsukas visai be motyvų butų 
daręs minėtąjį skaldymo dar
bą; gal šiokį toki motyvai tuo
met ir buvo, bet jie buvo ne 
principinio pobūdžio, neteki, ku
rių dėlei iš geldos su nešvariu 
vandeniu butų galima išpilti ir 
prausiamasai vaikas. Ne tiks
lumų organizacijoje ir redakci
joje gal ir buvo, bet dėl šitų 
netikslumų, kuriuos buvo gali
ma ir privaloma išrišti pačioje 
organizacijoje, nereikėjo aikvo- 
ti paiegų naujos partijos kūri
mui, kuri paskui pati susilikvi- 
davo nepalikusi pėdsako ir žy- 
įnės. Man tuomet buvo viena 
aišku, kad abu tuomet užsie
nyje sėdintįjį! prie' “D. B.” re
dakcijos gaidžiu susikirto lik 
lodei, kad jiems nebuvo rašyta 
partijos disciplina, pirmon ei
lėn tosios disciplinos neturėjo 
naujosios partijos kūrėjas V. 
Kapsukas, kuriam, kaip visuo
met, rūpėjo (ik asmeninė am
bicija ir medžiaginio pobūdžio 
apskaitymai. Sąmoningam so
cialistui turi rūpėti ne šitie da
lykai, bet vien tik darbininkų 
klasės pasiekimai ir jos reika
lai, — visa kita, net “brangus” 
vadų asmens dalykai turėtų 
būti tokiais atsitikimais atide
dami į šalį.

Dabar man esant čionai 
Amerikoje ( jei čionai nebučia, 
gal V. Kapsukas delei manęs 
nebūtų griebęsis plunksnos 
mano biografijai rašyti ir bu
tų sutaupęs daug brangaus sa
vo laiko), man tenka nevienoje 
vietoje girdėti nusiskundimų iš 
darbininkų puses, delei V. Kap
suko darbininkų organizaciją 
skaldymo darbo. Nusiskundžia
ma, kad lygiai su ta diena, kaip 
tik atsirado Amerikoje Kapsu
kas, Lietuvių Socialistų Sąjun
goje prasidėjo “kamarilja”. V. 
Kapsukas pradėjo nuo “kaimi
ni još”, nuo pasišnabždėjimų, 
nuo sudarymo apie save tam 
tikro ratelio nepatenkintųjų, 
kad sų jų pagalba įsigijus įta
kos ir pasienius vadovybę, — 
reiškia ir vėl socalistinės or- 
ganii^acijos skaldymo pradžia 
surišta su jo vardu. Kiek ži
nau, ir čionai, bent pradžiojė, 
principinio pamato skaldymui- 
si nebuvo, bet buvo lygiai tas 
pats, ką esu pasakęs ankščiau. 
V. Kapsukas nekenčia tų žmo
nių, kurie visa galva stovi aukš
čiau už jį, — šitos savo ypaty
bes jis negali savyje nustelbti. 
Jam nerašyta jokia partijos 
disciplina, jam trūksta partinio 
darbuotojo ir organizacijos dar
be tam tikro stažo.

lizmą”, o Lietuvos nepriklauso
mybę ir tautos reikalus “tik 
antron vieton”. Kas jiems to
kių • nesąmonių pripasakojo? 
Teisingai suprastas internacio
nalizmas yra visai nepriešingas 
Lietuvos nepriklausomybei, bet, 
atvirkščiai — sudaro jos pama
tą. Internacionalizmas ne nai
kina tautas, o tiktai stengiasi 
teisingai sutvarkyti santykius 
tarpe tautų. Vienas svarbiau
siųjų jo principų juk yra tas, 
kad kiekviena tauta turi teisę 
spręsti savo likimą.

Internacionalizmas stoja prieš 
tautą tiktai tuomet, kai ji (tik
rinus sakant, jos valdžia) elgia
si neteisingai. Bet nejaugi 
Brooklyno sandariečiai mano, 
kad savo tautą reikia visuomet 
remti, neatsižvelgiant į tai, ar 
jos elgimąsi yra teisingas, ar 
ne? J(^u jie laikosi nacionalis
tinio obalsio “My ^ountry — 
right or wrong”, tai jie tarptau
tinėje politikoje yra tokie pat 
atžagareiviai, kaip Franci jos 
Poincarė arba Lenkijos endekai.

Mes nenorėtume tikėti, kad 
tokie yra ir Lietuvos liaudiniu* 
kai ?

r Rygos L. 8. D. P. organizacija 
1906—7 metais.

Rašydamas apie Rygos L. S. 
IX P. organizaciją V. Kapsukas 
pilna burna kalba apie tokius 
faktus, kurie jam visai nėra ir 
nebuvo žinomi, matomai jo 
prisirinkta iš ko nors paskalų 
ir jais jisai nesidrovi vaduotis 
“Laisvėj ei’.

Visas Rygos L. S. D. 1^ rei
kalas šiaip atrodė. Tuojau po 
1905 metų* įvykių, būtent 1900 
metų pradžioje darbas Lietuvo
je man buvo negalimas, mat 
kajlkpjriose vietose negalėjau 

pasirodyti, nes revoliucijos lik
vidatoriai Lietuvoje galėjo vi
sai pripuolamai by-kurioje vie
loje ir 'mane likviduoti, lodei 
nutarta, kac| turiu kraustytis 
Rygon, kur revoliucijos metu 
nebuvau, todėl jokių nuodėmių 
man primesti ten nieks negalė
jo. Latviuose tuomet tik-ką 
buvo paliovusios siausti karo 
ekspedicijos, šaudymai, degini
mai etc., bet vietoje karo eks
pedicijų ir baudžiamųjų burių 
visame krašte veikė karo ir 
apgulos stovis. Vieloje gink
luotų burių veikimo pastatyta 
karo lauko teismai, suorgani
zuota “odininką” iš patyrusių 
šnipų ir provokatorių. Ochran- 
kai visame kame padėjo, taip 
vadinamas “-sisleiioje otdieleni- 
je” —. šnipų skyirus, vietos žan
darmerija ir viešoji policija, — 
darbas, kaip matote, neatrodė 
taip saugus, kaip lai daugeliui 
rodėsi.

Atsikrausčius Rygon, pradė
jome darbą. Ryšių su darbi
ninkais ieškoti nereikėjo, 
mat gyvavo L. S. D. P. 
organizacija. Prasidėjo dar
bas, vyštesi musų organizacija 
ir augo kasdiena. Darbo apy- 
stovos buvo tokios, kad mums 
lietuviams be ryšio su latvių 
s.-d. organizacijomis jokiu bil
du ekzisluoti nebuvo galima. 
Mat įvykiai sekė vienas po ki
to, streikai ir protestai nesilio
vė, lietuvių darbininkų mi
nioms reikalingas buvo ne tik 
gyvas žodis, bet ir 'atsišauki
mai, lapeliai ir t.t. Mums tuo
met pasidarė aišku, kad reika
linga sudaryti organizacinis ry
šys ir nustatyti artimas kont
aktas su latviais ir jų organizd- 
cijomis. šis klausimas buvo 
keliams musų kuopelėse ir dau
gumoj, nuomone buvo už lokį 
ryšį. Konkrečių tokio ryšio 
formų mums ieškoti nereikėjo, 
nes turėjome nusistaymą tokio 
kųntakdino darbo , pavyzdžių, 
žodžiu, klausimas buvo ganė
tinai aiškus, tik reikėjo gauti 
(dth tikras L. S. D. P. formalia

Sprendimas, kurs duotų mums 
Rygiečiams teises atsipalaidoti 
nuo L. S. D. P. ir susidėti su 
Latvijos s.-d. partija.

L. S. D. P. Vilniaus konfe
rencija, įvykusi rudenop 19Q6 
m. mums tą leidimą davė iš- 
Sipręšdema klausimą principaJiai 
ir aptarusi tas sąlygas, kurio
mis mes privalytume sujungti 
savo darbą Rygo je, Liepoj u je ir 
kitur su veikiančiomis tenai par
tijos organizacijomis. Toje L. 
S. ;D. P. konfcrneljoje man te
ko dalyvauti ir aš neatsimenu, 
kad kas nors iš konferencijos 
dalyvių butų skaitęs šitą klau
simą nepriimtinu. * Teisybė, 
ginčų buvo, bet jie susimetė 
ties susidėjimo sąlygų klausi
mu, kurios L. S. D. P. draugams 
buvo naujos ir (odei nevisai 
aiškios. F

Jei šitame įvykyje VcM£apsu- 
kas matė L. S. 1). P. atsikra
tymą nuo “tautinio raugo”, jis 
labai ir labai klysta, arba są
moningai kraipo faktus, kurių 
pats gerai nežino. Teisybe, kad 
klausimas delei pačios L. D. 
P. prlsdėjimo prie Rusijos S. 
IX 1). Partijos buvo o4pesnis, 
bet pastarasis, mano nuomo
ne, butų buvęs teigiamai iš
spręstas, jei po Krokuvos L. S. 
I). P. Nuvažiavimo 1907 m. mu
sų Partija, reakcijai užėjus, 
nebūtų buvusi išblaškyta ir jos 
geriausi žmonės nebūtų patekę 
į kalėjimus, katorgą ..ir tre- 
mfrmis, arba tos pačios> reakci
jos vejami nebūtų apelidę Lie 
tuvos .

Žmonės V. Kapsuko typo 

dažnai savo raštuose zaunija, 
kad L. S. I). P. kaikurie žmo
nės savo asmens reikalų delei 
atsitraukę nuo partijos darbo. 
Žinoma, ‘oksai t iščias zauni- 
Jiųias vyksta todėl, kad ką nors 
reikia apkaltinti, nes kitaip pats 
busi juodas ir negeras ir netu
rėsi kuo maitinti tų gaivalų, 
kurie nežinodami tikros padė
ties toms zaunoms tiki. Man 
tenka konstatuoti, kad netik L. 
S. 1). P., bet Ir Visų kitų par
tijų iširimo priežastis buvo re
akcija. Daugeliui pasiliko 
vienas iš dviejų, — eiti kalėji
mai], arba pasi(mukti nuo dar
bo toliau. Mudu su V. Kapsu
ku buvome 'laimingesni, mud
viem teko pirmoji galimybė, 
bet V. Kapsukas šitos padėties 
nesdprasdaniS šmeižia daugelį 
musų draugų, —o gal jis tą ir 
supranta, tik be demagogijos 
apsieiti negali.

(Bus daugiau)

IFRedakcijos Atsakymai 1
Ų- ■! ...... .. -- - -

Z. L. M. D. — Tamsta mėgs
ti rašyti, tik vargas, kad tams
tos raitas sunku įskaityti ir su
prasti. Nesuvartosime.

Z. Umarui.— Atsiųstoji “Lie-‘ 
tuvaitės daina” juk ne tamstos 
sudėta, ar ne?

PLUMBERIO IR APŠiLPYMO 
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Vžganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBLNG & HEATJNG
SUPPLY COMPANY

490 Mihvaukee Av., 461 N. Halated St.
Telephone Haynrarket 1018
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Koncerto belaukiant
PAS BABRAVIČIUS YRA 
VIENAS GERIAUSIU TENO
RŲ PASAULYJE, SĄKO VIE

NAS MUZIKOS ŽINOVAS.

Prieš penjdoliką metų p. Babra
vičius davė įspūdžio, jog jo 
krutinėję slepiasi dievingoji 
kibirkštis.

“Tai buvo ankstyvas pavasa
ri^”...

Tokiais žodžiais pradeda savo

Lordas Robert Cecil 
apie Jauty Lygą

Tik Tautų Lyga gaiinti pašalin
ti militariznią ir karus. — 
Lyga dabartinėje savo for
moje esanti netobula, bet jos 
tobulumas priklauso nuo vi
sų žmonių.

Orchestra Hali buvo pilnu
tėlė žmonių, kai pirmadienį 
4:30 vai. po pietų estradoje pa
sirodė Anglijos lordas Cecil, 
pagarsėjęs diplomatas, kuris 
fantų Lygoje atstovauja Afri
kos kolonijoms. Aukštas, kiek 
susikūprinęs, plika galva —• tai 
lordo išoriniai pažymiai. Kalba 
jis išdėta, tardamas aiškiai 
kiekvienų žodį.

“•Paskutinėmis dienomis,”

Lietuvių Rateliuose
BRIDGEPORTIEČIAI REN

GIASI f KONCERTĄ.

Bridgeport iečiai sparčiai ren
giasi į garsaus dainininko J. 
Babravičiaus koncertą. Vietos 
“Naujienų” skyrius jau nema
žai tikietų įnirdavęs. P-as J. b. 
Edias rezervavęs ložų (box).

Pasiskubinkite, nes gali pri
trukti vietų.

Roselando prakalbos
Del mažo garsinimo žmonių 

nedaug tesusirinko. — Aukų 
surinkta $25.—Kaip “seserys” 
mokina vaikus ‘^Naujienas” 
deginti.

recenzijų apie paskilbusio artis
to Juozo Babravičiaus koncer
tą vieno rusų laikraščio muzi
kos kritikas, p. Viktor Prav- 
din.

Penkiolika,, metų atgal p. 
Bobravičius buvo dar tik dai- 
ninikas mėgėjas. Kauno kon
certuose jis tuo laiku pradėjo 
pasirodyti kaipo solistas. Jo 
balsas dar buvęs nęnustatytas, 
jis negalėjęs tinkamai jo val
dyti. “O visgi”, sako p. Prav- 
din, “jau ir .tada buvo mato
ma, kad nedrąsusis Babravi
čius yra didesnis, negu jis at
rodo ištikrųjy, kad gamta jį 
apdovanojo nepaprastu balsu, 
kad jo krutinėję slepiasi dievin
goji kibirkštis, kuriai neleidžia 
išsiplėtoti tik technikos* išsila
vinimo trukunias.

“Taip ' ir norėjosi sušukti 
Marko Aurelijaus žodžiais^ ‘Su
prask gi, ant galo, kad tavyje 
yra dieviškumas,... ’

Tokio įspūdžio darė p. Babra
vičius prieš penkiolika metų, 
kuomet jis dar nebuvo pradė
jęs lankyti konservatorijos, kuo
met jo Efesas dar nebuvo išla
vintas, kuomet jo krutinėję slė
pėsi tik dievingoji kibirkfetis, 
neturinti progos išsiveržti aikš
tėn, užsiliepsinoti... I

O dabar... Tegul kalba p. Ptpv- 
din: \

“Nuo to laiko praėjo penkioli
ka* metu. Ir nuo senojo BabiA 
vičiaus nepasiliko nė pėdsako: 
konservatorija išpūtė dievingą- 
ją kibirkštį į viskanugalinčią 
liepsną, o ddižioji scena įrašė 
Babravičiaus vardą į istoriją, 
pastatydama jį greta geriausių 
pasaulio tenorų.”

Šiandieninis Babravičius, pa
sak p. Pravdino, — tai pirmaei
lis artistas maestro. * .“Taip, 
Babravičius — dainininkas. Ne 
sumanus interpretatorius, o 
Dievo malpne dailininkas, talen
tingas ir originalus. Jis ne tik 
išpildo programą, bet ir įtikina 
klausytojus muzikalinėje verty
bėje kiekvieno kurinio, privers
damas auditorijų priimti jį be 
apaliacijos. O tai jau didelis 
menas, nuo kurio dvelkia tradi- 
cingasai klasicizmas”.

Ir tai dar ne visa. P-as Ba
bravičius mokąs neįmanomai 
suderinti švelnutį lyrišką kolori
tą su dramatiniu, elegišką toną 
su nesulaikomai linksmu tonu. 
Prieš keturis metus p. Pravdin 
girdėjęs Babravičių Kurske ir 
Maskvoje. Nuo to laiko p. Ba
bravičius tiek išsitobulinęs ir 
pakilęs j tokias aukštybes, ko
kių tik retam artistui tenka pa
siekti.

Po tokios rekomendacijos 
vargu begali būti bet mažiausios 
abejonės, kad p. Babravičius yra 
didis dainininkas/ didis artistas. 
Kur tik jis nedainavo, visur ne

pradeda lordas, “ne kartą ma
nęs buvo užklausta, kokių įspū
džių aš įsigijau Amerikoje?” 

Ir lordas atsako, kad Ameri
koje, taip pat kaip ir jo šalyje, 
Anglijoje, vyraująs taikos sen
timentas. Anglijos žmones 
esą griežtai nusistatę prieš ka
rą. Lloyd Georgc’o Valdžia tu
rėjusi pasitraukti tik lodei, jog 
pas žmones buvo toks įsitikini
mas, kad ta valdžia nori karę. 
Angijojc negalėtų pasilįikyti 
joki valdžia, kuri stoja už ka
rą. Anglai kariavo laikyda
miesi tos nuomonės, jog'pasau
linis karas buvo paskutinis ka
ras. Tos nuomones jie laikosi 
ir dabar.

Pasauliniame kare žuvo 9 
tiiilionai žiiio-nlų, ir 30 milionų 
liko sužeista. Militprizmo palai- 

kymui eina nuo 60 iki KO nitoš. 
visą valstybės pajamų. Tos mil

žiniškos išlaidos žmonijai ne
neša absoliučiai jokios naudos. 
Kas reikia daryti, kad daugiau 
nebepasikartotų tokios masi
nes žudynės, kad daugiau nebe
būtų be jokios prasmės eikvo
jama žmonių turtas? Lordo 
supratimu, Tautų Lyga galinti’ 
žmoniją paliuosuoti nuo milita- 
rizmo slogučio. Tolyn vis lab
iau pradedama suprasti, jog 
vienos šalies nelaimė atsiliepia 
į visas kitas šalis.

Tiesa, Tautų Lyga iki šiol 
nenuveikusi labai didelių dar
bų. Bet ir lai, ką ji padarė esą 
daug. Trimis atvejais A,išven
gusi karo. Kartą buvętriabai di
delis karo pavojus tarp Angli
jos ir Francijos. Ir tik dėka 
J autų Lygai tas pavojus pasi
sekė prašalinti. Kitas atsitiki
mas — lai ginčas tarp lietuvių 
ir lenkų dėl Vilniaus. Esą tik 
Tautoj Lygos įsimaišimas nelei
dęs karui kilti.

Lordas pripažino, kad dabar
tinėje savo formoje Tautų Ly
ga gal ir ne visai atsako savo 
tikslui. Bet tai esanti tik prad
žia. Turės praeiti kiek laiko, 
kol ji išsivystys į idealingą 
Tautų Lygą. O to atsiekimui 
reikia, kad visi žmonės supra
stų tokios įstaigos naudingdmą.

— Rep.

* LSS., LS. Jaunuomenės Ly
gos ir iLiDLD. pastangomis ba
landžio 13 d. Chas Strumilo 
svetainėje tapo surengtos pra
kalbos, kad išaiškinus žmo
nėms dabartinę Lietuvos padė
tį-

Kadangi prakalbos buvo su
rengtos ant greitųjų ir tik porą 
kartų buvo paskelbta “'Naujie
nose”, tai ir žmonių nesusirin
ko tiek daug, kiek galėjo susi
rinkti. Kalbėjo “Naujienų” 
redaktorius P. Grigaitis. Jis 
nurodė kokią blėdį neša Lietu
vai klerikalų viešpatavimas ir 
kad to viso išvengus/kalbėtojas 
ragino susirinkusius remti kiek 
galint Socialdemokratų partiją 
rinkimų kampanijoj. Aukų su- 
rinkta Lietuvos Socialdeuiok 
tu partijai rinkimu kampani
jai $25.00. žmonių buvo apie 
keturiosdešinitys. Kol kalbėto

jas atvažiavo žmonės darė 
spėliojimus, kodėl tiek nedaug 
publikos tesusirinko. Dauguma 
buvo tos nuomonės, kad ma
žai garsinta. “Naujienos” bu
vo deginamos. Ch. B. papasa
kojo tokį atsitikimą: “Aš ei
damas iš darbo visada pasiimu 
Naujienas. Šį vakarą pasidėjau 
ant stalo Naujienas. Kol aš nu
siprausiau ir persirengiau, tai 
laikraštis kur lai dingo. Žiūriu 
šen, žiūriu ten, nėra Naujienų. 
Klausiu vieno, klausiu kilo, kas 
paėmė laikraštį — visi užsigina 
ir sako, kad nieko nežiną. Mer
gaitė ant galo pastebėjo, kad 
josios broliukus buvęs paėmęs 
“N-a s.” (9 metų vaikas). Aš 
klausiu jojo, jisai, užsigina neė
męs. Kada jau tapb prispirtas, 
tada pasisakė, kad jisai sudegi
nęs Naujienas. Užklaustas, 
kam jisai jas degino, vaikas pa
sako, “mus mokykloje seserys” 
prigrąsino, kad kiekvienas, ku
ris tiktai paimat^s kur nors 
Naujienas, kad mes sudegintu- 
mėm. Tai aš ir sudeginau”.

Reikia pasakyti, kad tas vai
kas iki šiol lankė Public School,

ir tiktai pirmi melai, kaip pra
dėjęs lankyti 'bažnytinę mokyk
lą. Ir “seserys” (minyškos) 
rąžančių prisikabinusios iki že
mes mokina tuos kūdikius kor-( 
što, deginti laikraščius. j

Kada vaikas yra mokinąpias 
deginti laikraščius, kode! tekis ■ 
vaikas negali sudeginti ir šlubą, i 
sužinojęs, kur skaitoma Nau- j 
jienos. Tėvai turėtų netylėti; 
jie turėtų užprotestuoti, kad jų-l 
jų kūdikiai nebūtų mokinami 
keršto, arba atimti kūdikius ir 
k isti i Public S’chool, — kitaip 
susilauksime negarbingos gent- 
kartės.

(Seka ant 6-to pusi.)

PASTABA.
Su Jelke apskelbimu kuris dabar 

telpa musų laikraštyje, vienas žinomų 
expertų mieste pasakė: “Iš atžvil
gio moderniškų Amerikos maisto pro
duktų, margarinas yra pirmutinis iš 
kitų panašių maisto produktų, jis yra 
^įrengiamas prie idealių aplinky-

Stai kodėl Jelke Good Luck mar-

18 —kitų mierų pasirinkimui — 18
Mes taipgi parduodame visą rei

kalingą matcrijolą mediniams ga- 
radŽiams, suteikiame lentas ir 
taipgi dirbsime prie mūrinio gara- 
džiaus.

Mes esame išdirbėjai didelės ver
tės medžio materijolo.

Pasimatykit su mumis pirm ne
gu jus pirksit ar budavosit.

Douglas Produkcts Co.
2510-16 Archer Avė.
Phone Victory 6545

$133 pirksi $133 
“JIFFY BUILT” 

Visas plieninis garadžius 
Miera 10 pėdų 2% colių per 12 pė

du 7% colių.

Moterims reikalingas 
Swamp-Rootas

Tūkstančiai moterų turi inkstų ir 
pūsles ligą ir visai to nežino.

Moterų negalės dažpiausiai pasiro
do ne kas kitas kaip inkstų kliūtis, ar 
inkstų ar pūsles ligos sėkmė.
- Jei inkstai nėra sveikam stovy, tai 
jie gali kitus organus apsarginti.

Skaudėjimas strėnose, .galvos skau
dėjimas, ambicijos žudymas, nervuo- 
tumas, dažnai būva inkstų ligos simp
tomais.

Pradėk gydytis be atidėliojimo. Dro 
Kilmėro Swamp-Rootas, gydytojo re
ceptas, gaunamas kiekvienoj aptiekoj, 
gali būtį kaip tik pats tas vaistas to
kioms sąlygoms prašalinti.

Gauk vidutinę, ar didelę bonką tuo- 
jaus iš aptiekog.

Bet jei norėtum pirma išmėginti 
šitą didįjį preparatą, tai pasiųsk de
šimts centų Drui Kilmer & Co., Bing- 
hamton, N. Y. pavyzdinei bonkelei. 
Rašydamas nepamiršk paminėti šito 
laikraščio.

garinus yra geriausiai žinomas ir la
biausiai mėgiamas. štai kodėl mes 
visuomet esame pergalėtojais panašių 
išdirbinių gerumo ir Štai kodėl mes 
parduodame daug milijonų svarų j

CLAY AWAY THE YEARS r tnuT.y,-, raai - --------------- ■

Apply Boncilla Bcautificr casmic clay to 
your face, and ręst vvhile it dries, tnen 
retnove and see and fcel the vvonderful 
difference in the color and texture of the 
skin S
Guaranteed to do these definite things for 
the face or tnoney refunded. Clear the 
complexion and give it color. Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
Close enlarged pores. Rebuild facial tis- 
suės and museles. Make the skin soft 
and smooth į
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter lt not, send this 
ad. u’itn 10 centš to Boncilla Laboratories, 
lnd:anapolis, Indiana, forą trial tube.

zikos žinovai tegalėjo apie jį 
pasakyti vien tik gerą, visur 
jie gėrėjosi jo dainavimu, jo 
urtistizmu.

Tat tegul nebūna tarpe ehiea- 
giečių nė vieno da.ilės mėgėjo, 
kuris balandžio 20 d. neatvyktų 
į Orchestra Hali išgirsti to mu
sų didžio dainininko, kuris savo 
dainavimu užžavėjo pasaulį. Ir 
jeigu svetimtaučiai pripažįsta, 
kad p. Babravičius yra vienas 
geriausių pasaulyje tenorų, tai 
mes chicagiečiai mokėkime įver
tinti tą didį artistą.

—K. Bangputis.

namų

tėvus, 
ir se-

ADOLFAS RUKUIŽO
Persiskyrė su šiuom pasauliu 
pirmadienį balandžio 16 d., 9 v. 
vakare. Jis buvo 2 metų am
žiaus. Paliko nuliūdime 
Adolfų ir Jievą Rukužus 
šerį Aldoną.

Laidotuvės atsibus, iš 
2653 W. 47th St., trečiadienį, ba
landžio 18 d., 9 vai. ryte į Ne
kalto Prasidėjimo švenčiausios 
Panos Marijos bažnyčią ir į šv. 
Kazimiero kapines.

Kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus, dalyvauti laidotu
vėse.

Adolfas ir Jieva Rukuižo.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus moderninius sty
ti us jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
ternų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$18.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50. 
$37.50 ir $42.50.- Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
□verkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

S. GORDON, 
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St,- 

tik biskį i rytus nuo Halsted St. 
Atdara kasdien, vakarais ir nedaliomis

1
 JEIGU JUS SERGATE

Nevartokite pilių ir patentuotų medicinų. Jus gal būt 
gydote ne tą ligą.PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY

RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silp- 

Inumas, nervingumas, šlapumas nuo inkstų ir pūslės, gali būt, kad 
tai paeina nuo nuodų kūne.

Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligos. Tikras 
ištyrimas šlapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. Gy
doma radiumu,, serumu ir elektriką. Specialis gydymas lytiškų ligų 

3 vyrų ir moterų. Taipgi gydau.

Akis, ausis, nosį ir gerklę. 
DR. J. VAN PAING,

Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phone Yards 1119
■ ' Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

metus.

šiitu za MT'trikTI/AIZI II 1P Tąįpgi tuščias pakiukas American Family Plauna- /VI | |l f) V V 1x1 11 5 K. 8 8 8^ mokios Mašinos Muilo Drožinių, turi tokią pat▼ 1 vertę, kaip du American Family Muilo Vyniokai.
1 šaukščiukas už 47 vynioklius—6 šaukščiukai už 279 vynioklius 
Oneida Community Sidabriniai daiktai randasi daugybėje Amerikos geriausių namų. 
Puikus Primrose petrinas, nurodytas viršui yra gvarantuotas ant 10 metų. Pamis- 
lyk, kad tuos garsingus pasaulyje sidabrinius daiktus galima gaut vieą betaupant 
American Family muilo vynioklius.
Atnešk Jūsų vynioklius į artimiausi musu Premium krautuvę.

MIESTO KRAUTUVĖ: 27 W. Lake Street, (arti State Street) 
NORTH SIDĖS KRAUTUVĖ: 1232 W. North Avė. (prj$ tilto)

NEPAPRASTA PASARGA: Vyniokliai prisiųsti paštu reikalauja 10c už kožną si
dabrinį setą, ir 5c už kožną turkišką abrusą, kad apmokėti pašto ženklelius ir supa-

Greitas - Saugus - Ekonomiškas 
Tirštos putos American Family Muilo greitai persisunkia kiekvieną siū
lelį drabužėje ir atliuosuoja kiekvieną nevalumą be įkyraus trynimo. Ja
me nėra nieko tokio, kas kietintų, nublukintų ar “suėstų” Jūsų drabužius. 

Pigiau pirkti gerą muįlą, negu naujus drabužius
V W AI TIK PER 10 DIENŲ 
.a JL A ZjL M Bal. 12 lig Bal. 21 įskaitant.

Oneida Community p ar plate sidabras už

kavimą. Pažymėk Jūsų paką Dept. O, 1232 W. North Avė., Chicago.

O nelaime I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti ■

RufJJes 
pleiskaną mirtinąjį priešą. 
Suvilginkito Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. riKandokito 
Ruffles nuolatos ir po td, iv 
tuo budu užlaikykite savo gai
vos odų švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil-
Kaina- 03c. aptickoso, arba prisiųs- 
kįe 7^c. tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

JUS AKYS
Yra jumi brangesnės už viską, neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

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

3315 So. Aalsted St., Chicago, III.
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 

9, Nedėliomis nuo 10 iki 1.
Tel. Yarcis 0632

/------------- ------------------------------------------------ x
Gal jums reikalingi 

akiniai

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

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

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

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

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirksė
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Are.
kampas 18 gatvSs

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienok 
l-------------------------------- /

T\ I • Sidabro Dykai Daiktai
Oneida Community petrinas pa
veiksluotas viršui gvarantuotas 
ant 10 metų.
1 šaukščiukas,
6 šaukščiukai,
1 šauketas,
3 Šaukėt ai,
1 Peilis,
3 Peiliai,
1 šakutė,
3 Šakutės,

47 vyniokliai
279 vyniokliai
100 vynioklių
299 vyniokliai 
1.00 vynioklių 
299 vyniokliai 
100 vynioklių
299 vyniokliai

šis pasiūlymą^ geras tik
tai nuo Bal. 12 lig 
Bal. 21 įskaitant.

Mes pasilaikome teisę ap- 
rubežiuoti kiekybę, šitos pre
mijos bus dubdama tik tik
riesiems vartotojams Ameri
can Family Muilo.

James S. Kirk & 
Compąny 
CHICAGO.

r\ 1 • TurkiškiDykai Abrusai
Turkiški abrusai, jacųuard de
šinio, 
sinio, 
laiko 
ilgai, 
ti iš 
siant.

1 Abrusas, 115 vynioklių

parenkti ružavi ar mėly- 
parinkti ružavi ar mėly
navo gražią išvaizdą taip 
kaip vartotfit. Yra išaus- 
siulų išbaltintu pirm au-

Dr. Natalija Žukauskas I
Naprapath

Gydau be operacijų ir be gyduolių Į 
visokias staigias ir chroniškas Įi- L 
gas; taipgi ir nervu ligas: vyrų, I 
moterų Ir vaikų. Specialisti mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakaro.V.-...... JIN. III.ĮI ..... J . /

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gydo Jių 
visokias staigias ir kroniškas ligas) 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
su si šlapini mą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrtf^ moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2150 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 9 iki 12 a. m.

. - V'..;. . < ■ . ' J



NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, Bal. 18, 1923

Lietuviu Bateliuose, asmenų jieskojimai REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKU
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Reikia pažymėti, kad žmonės 
laike prakalbų ramiai užsilaikė. 
Po prakalbų buvo duota keli 
klausimai, į kuriuos buvo tin
kamai atsakyta, lokių prakal
bų žmonės pageidauja ir dau
giau.

Aukavo Socialdemokratų par 
tijai sekančiai: A. Grebelis $6; 
“N-nųM* redaktorius P. Grigaitis 
ir J. Kondratavičius po $5.00; 
J. Nezelskis, S. Dumbrauskas, 
P. Kučinskas, K. Pocius po 1.00 
dolerį. Smulkių aukų 4 dol. 
Viso $25.00. —Darbininkas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

VISI ČIA BUSIME
Garsaus lietuvių dainininko JUOZO 

BABRAVIČIAUS koncertas įvyks pėt- 
nyčioj, balandžio 20 d., Orchestra Hali, 
220 S. Michigan Blvd. Pradžia 8:15 
vai. vak. lygiai.

Juozas Babravičius buvo pirmuoju 
ir mylimiausiu tenoru Maskvos ope
roje. Rusijoj jam lygus buvo tik ki
tas didis lietuvių dainininkas Kipras 
Petrauskas. Europoje muzikos my
lėtojai ir žinovai nulenkė prieš jį gal
vas ir sveikino jj kaipo vieną iš di
džiausių svieto dainininkų. Kaip Ku- 
belikas cechų vardą, arba Caruso ita
lų vardą, arba Paderevskis lenkų var
dą, taip musų Juozas Babravičius in- 
tikinančiai liepia svietui pamylėti ii 
gerbti lietuvių vardą, kaipo tautos., 
kurį gamina dainos genijų.

Chicagiečiai — turite progos da- 
’ bar priimti išgirsti ir pamylėti savo 

tautos ’ didžiausią dainininką ateinan
čią pėtnyčią. Taigi ateikite visi ne
atsilikdami viens nuo kito.

Kviečia Rengėjai.

ŠLEŽEVIČIENĖS IR VENCIENĖS 
MARŠRUTAS.

Bal. 18. Cicero, III., Liet. Liuosybės 
svetainėj, vakarienė, 7:30 vai. vak.

Bąl. 20. Roseland, 111., Strumilo sve
tainėj, 7:30 v. v.

Bal. 21. Rockford, III., N. Bažnyčiom 
svet., prie Island Avė., 7:30 v. v.

Bal. 22. North Side, Liuosybės sve
tainėj, 1822 W. Wabansia Avė., 2:30 
po pietų. •

Bal. 26. W,est Side, Meldažio svetai
nėj, 7:30 vai. vakaro.

Bal. 28. McKinley Park Auditorium, 
7:30 vai. vakaro.

Bal. 29. Aryan Grotto, (“Birutės*' 
operetė).

Bal. 30. Išleistuvės.

A. Ivaškevičiaus ir K. Norkaus pri
ėmimo vakarienė ir maršrutas.

Balandžio 18 d., 7:30 vai. vak., pra
kalbos rengiama North Side Viešo 
knygyno svet. (1822 W. Wabansia 
Avė.)
— A. L. T. Sandaros Chicagos Apskr.

Melrose Park. — Darbininkų Varto
tojų Bendrovė birželio 24 d. rengia 
pikniką. Prašome šio miestelio drau
gijų nedaryti tą dieną jokių parengi
mų. — Komitetas.

Melrose Park. — Draugystė Sūnų ir 
Dukterų Lietuvos birželio 10 d. rengia 
pikniką. Tat prašome visų kitų to 
miestelio draugijų nerengti tą dieną 
piknikų. — Rašt. V. Kasparinas.

BINGHAMTON, N. Y. — Drg. R. 
Bielinis laikys prakalbas IJetuvių 
svet., 2G7 Clinton st., šio balandžio 
mėn. 19 d. 7:30 vai. vakaro. Visi vie
tos Tetuviai susirinkite išgirsti kalbos 
garsaus kalbėtojo iš Lietuvos, buv. 
Steig. Seimo atstovo ir Socialdemo
kratų darbuotojo Kipro Bielinio. Kvie
čia LSS. 33 kp. Kmitetas.

Bridgeportas. — Viešnių pp. Šleže
vičienės ir Vencienės pagerbimui be’ 
susipažinimui, S. L. A. 208 Moterų 
kuopa rengia pokylj, Seredoje balan
džio 18tą 1 vai. po pietų Blackstone 
Hotel, English room. Apart užkan
džio bus dailus programas. Žinoma, 
kąd viešnios atvyko Lietuvos Našlar- 
čių reikalu, todėl reikalinga dalyvauti 
ir paremti jų misiją.

Prakalbos Apšvietos Draugijos. — 
Rengiamos prakalbos balandžio 18 d., 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23rd PI. 
Pradžia programo 7:30 vai. vakare. 
Programas sekamas: Kalbės Dr. A. J. 
Karalius, B. F. Kub ilus, Dr. Clark iš 
Privilijos, temoje “Kultūra”, dainuos 
angliškai Robert G. Johnson, ir italas 
Montellanno. Programas bus vienas 
iš puikiausių ką buvo duota Meldažio 
svet. Meldžiame lietuvių skaitlingai 
atsilankyti. Aukų nebus renkama.

Komitetas.

Ciceros Liet. Pašelp. Kliubo Kon
certe nedėlios vakare, balandžio 8 d., 
JJuosybės svetainėj rastas moteriškas 
“paketas” rankų darbo. Kas pame- 
tėt, atsišaukite. Cicero 6234, 

w Deveikis.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU 2 pusbrolių Spe- 

tilių Petro ir Vladislovo, paeina 
Kauno rėd. Aleksandrausko pav. 
Girdėjau, kad gyvena Roselan- 
de^.Ill. Dabar nežinau kur, jie 
patįs ar kas kitas, malonėkit 
pranešti. Aleksandrii Mačiulis, 
6114, W. Jefferson, Detroit, 
Mich.

JI ĖSK A U savo brolio Jurgio Ri- 
rnaičio. Paeina iš Jurbarko valsč., 
Dainių kaimo, Raseinių apsk. 17 me
tui kaip Amerikoj. Gyveno Collins* 
ville, III. Dabar nežinia kur yra. 
Meldžiu atsišaukti. Marijona Rimai- 
Čiukė (šimbuvienė), 2907’ S. Union 
Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Aleksandro šimkevi- 
čiaus. Jis pirmiau gyveno Chicagoj. 
Jo brolis Šimkus yra miręs. Kas jį 
žinote, malonėkite prapeštl, nes tu
riu didelį reikalą. \

JUSTI N GEDMI N, 
Box 524, Oglesby, III.

Aš PAJlEškAU' apsivedimui ma
lonaus vaikino. Nepaisau tikybos, 
nei amžiaus. Aš esmi 28 metų any
žiaus, labai linksmo budo, mėlynų 
akių, Šviesių palukų; myliu gražų, 
blaivą gyvenimą, ko pageidaučiau ir 
iš vaikino. Tųjiu apie 15,000 dolerių 
turto. Vaikinas norintis su manim su
sipažinti meldžiu po šiuo antrašu. S.D. 
M. 2158 West 21 PI., Chicago, III.

IŠRENDAVOJIMUI
ANT RANDOS; gera vieta 

dėl Rcal Estate tokiam kuris tik 
pradeda tą darbą. Brighton 
Parke, 2427 W. 45th St. Barber- 
nė maža vieta, bet maža ir ren- 
da. Meldžiu atsišaukti.

ANT RENDOS daktaro ofi
sas ant senai gyvuojančios ap
tiekęs.

4947 W. 14 St.
Phone Cicero 0252

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI ruimas moterims ar 

merginoms. Ruimas švarus ir 
gerai užlaikomas. Kreipkitės 
vakarais po 6 valandai, 2 lubos 
frontas, 3365 So. Morgan St.

GRAŽUS ruimas šviesus ant 
antrų lubų su visais paranka
mais. Vedusiai porai ar vienam 
vaikinui. Atsišaukite nuo 6 v. 
iki 10 vai. 1504 W. 20th St.

ĮIEŠKO KAMBARIU
REIKIA kambario, ant Brid- 

greporto arba Brighton Parke, 
su valgiu, vienam vaikinui. At
sišaukite j Naujienas, 1739 So. 
Halsted St., No. 232.

ĮIEŠKO KAMBARIU
PAJIEŠKAU kambario Brigh

ton Park apielinkėje su valgiu. 
Kas turite phsėtinai gerą kam
barį malonėkite pranešti Naujie
nų Town of Lake Skyrius, 1614 
VV. 46th St. (No. 24).

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokij patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

KAM REIKALINGA kraustytis ar 
kitokius išvažiojimo dalykus turite, 
mes visados patarnausim geriausiai 
patogiausiai ir sanžiningiausiai.

Kreipkitės
EXPRESS & MUVING, - 

J. Gabel
3218 So. Wallace St., 

Tel. Yards 2055.

ĮIEŠKO DARBO
JIEŠKAU DARBO prie mažos 

šeimynos. Kam reikalinga atsi
kreipkite:

1739 So. Halsted St.
Box No. 232

REIKIA DARBININK
y YRU ir MOTERŲ

REIKIA vyrtį ar moterų, gali 
uždirbti $5 iki $10 į dieną. Pa
tyrimo nereikia. Atsišaukite. 
Halsted Art & Furnitūra Co. 
841 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MOTERŲ VYRŲ

REIKIA DARBININKy
VYRŲ

REIKIA 10 moterų prie rin
kimo knygų ir žurnalų $25.00 į 
savaitę, P. Goldman, 1017 So. 
Fairfield Avenue. Phone Selley 
0234.

....... ....—------------------------ -
REIKALINGA moteriškė prie 

namų darbo. Geros darbo san- 
lygos. Kreipkitės.

ST. PAUL’S IIOSPITAL 
828 W. 35th PI.

Iš priežasties padidinimo mu
sų biznio mes reikalaujame

100 MOTERŲ IR 
MERGINŲ

tuojau. Darbas nuolatinis, šva
rus ir švieisoje dirbtuvėje, geros 
darbo sąlygos. Mokestis už 
darbą ton jau kaip nuo štukų. 
Musų merginos uždirba į 5 die
nas $15—^21. Ateikite pasi
rengusios darban 7:30 ryto iki 

valandai po pietų.
Atsišaukite,
SPAULDING & MERRICK

820 So. Kildare Avė., 
tarpe Harrison ir Roosevelt Rd.

5

REIKIA moterų arba merginų prie 
išdirbinėjimo kaklaraiščių, dienomis, 
$16 pradžiai algos, naktinėms $15. 
Patyrimo nereikia.

Atsišaukite
3659 W. Harrison Avė.
Phobe Van Buren 1080

REIKIA finišerkų prie mote
rų šilkinių dresių.
GREENBERG DRESS MFG. Co.

1943 N. Western Avė.
netoli Milvvaukee Avė.

REIKIA moterų pardavinėto
jų į mastinių taborų krautuvę. 
Nuolat darbas, atsišaukite tuo
jau. Rice’s Store, 2114 West 
22nd St.

f , p

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

Reikia -
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

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

ACME STEEL GOODS CO., 
2840 Archer Avė.

REIKIA patyrusio tarpe 30-40 me
tų amžiaus dirbti ant mažos farmoa. 
Piet-Rytinis kampas 95 St. ir Craw- 
ford Avė. Geistina, kad butų vedęs, 
be vaikų. Pasimatykit su Mr, Duffy, 
3456 W. 51 St., arba ateikite ant 
farmos.

VYRŲ prie pilstymo smilčių ir 
išpurtinimo kastingų į fandrę 
naktimis. Atsišaukite. Aermo- 
tor Co., 2555 Fillmore St., netoli 
2500 Roosevelt Rd.

REIKIA VYRŲ
Sheer operatorių
Punch press fiterių 
(Structural)
Buckerių
Pagelbiniunkų ir darbininkų 
Nuolat darbas.
Atsišaukite į samdymo de

partamentą
LINK BELT CO., 

329 W. 39 St., 2 blokai į vakarus 
* nuo Wentworth Avė.
—--------------------- '■ ■ —.....................

REIKIA 25 Vyrų, darbas dra- 
tų dirbtuvėj. Darbas nuo štu- 
kų, dienomis arba naktimis. Ge
ra mokestis.

2025 S. Morgan St.
REIKIA darbininkų. Nuolat 

darbas, geri bonai, mokama kas 
subatą.

Truscon Steel Corporation 
4401 W. 16th St.

REIKALINGA veiterka ir in
dų plovėja į švarią restauraciją. 
Geros darbo sanlygos ir geras tės. 
užmokesnis. Kreipkitės 

3206 So. Halsted Št.

REIKALINGAS barbens anf 
visados arba vakarais. Kreipki-

CHAS STANES, 
1711 S. Halsted St., Csicago, Il'l.

Reikia —
Darbininkų į dirbtuvę, truke- 

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

ACME STEEL GOODS CO., 
135th & I. C. Traėks 

Ri verdate, 1111

EXTRA — EXTRA
Būtinai reikalingas tuo- 

jaus rankinis zeceris arba 
linotype-istas. Darbas ant 
visados. Alga pagal prakti- 
ką.

THE BELL PRESS 
3251 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Darbininkų

Darbas ant trekių

45c. į valandą

Nuolat darbas

WESTERN ELECTRIC CO 
INC.,

48th (Cicero) Avė. ir 24th St.

DARBININKŲ
Kuterių 

ir
Porterių 

Nuolat darbas 
45c. į valandą

• ■ 'Ji r

Ateikite pasirengę darban
WESTERN ELECTRIC CO., 

INC.,
48th (Cicero) Avė. in 24th St.

REIKIA marinų molderių.
Nuolat darbas, gera mokestis.

Atsišaukite
AERMOTOR CO.,
2555 Fillmore St., 

netoli 2500 Roosevelt Rd.

REIKIA —
Vyrų langų plovėjų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO.

62 >W. Washington St.

REIKIA —
Darbininkų.
ROSENBAUM BROS 

FEED MILLLS
87th St. & Stewart Avė.

REIKIA —
Darbininkų.

Atsišaukite
STANDARD MATERIAL CO 

607 W. 66th St.

STIPRIŲ VYRŲ. Mums 
reikia keletą gerų stiprių yyrų, į 
musų pardavinėjimo ir išsiunti
nėjimu departamentą. Geros 
apystivos. Gera pradžiai alga.

SEARS ROEBUCK & CO.,
Roman Avė. &
Arthington. St. •

DARBININKŲ ir pagalbinin
kų j fandrę. Jauni vyrai, kurie 
nori ką nors išmokti čia yra ge
ra proga.

Atsišaukite
LINK BELT CO., 

329 W. 39 St ’ •
2 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.

REIKIA darbininkų į fandrę 
ir grinderių į bresinę fandrę, 
49 Va valandų į savaitę. Ateiki
te pasirengę darban. Sloan Val- 
ve Co., 4300 W, Lake St.

Reikia -

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI nesvaiginan

čių gėrimų parloras, biznis nau
jas ir geras.

Kreipkitės
2629 So. Sawyer Avė.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI 6 lotai prie cemen

tuotais šalygatviais gatvės/visi įren
gimai ir opmokėti. $500 u? lotą.

H. J. KUHL,/ 
Room 1305, Gas Bldg.

Telephone Harrison 1043

Vyrų ir (vaikinų prie visokio 
dirbtuvės darbo: assembling, 
bammermen, malevotojų pagel
bininkų, vinių kalėjų, trukerių, 
molderių-ir fandrės darbininkų.

2615 So. Oakley Avė. '

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių krautuvė ir visokių smulkių daik
tų. Gera vieta, netoli lietuviškos 
bažnyčios, 4 kambariai gyvenimu1, 
renda $35 į mėnesį. Parduosiu pi
giai už $1,200. Savininkas. Einu į 
didelį biznį. 4525 S. Fairfield Avc.

BrightonEXTRA BARGENAS^ Brighton 
Parke dėl lietuvių biznierių. Mūrinis 
kampinis namas 125 pėdų ilgio, bese- 
mentas, lotas yra prie šalies, gara
džius dėl 3 karų ir 3 krautuvės; kai
na $25,000.

• 2343 So. KedziX Avė. 

 

Klauskit Modtvillo .

REIKALINGAS barberis va
karais, turi būti geras darbinin
kas toj šakoj. /Mokestis gera.

Kreipkitės •’.<
3461 S. Morgan Si.

REIKIA draiverio ant troko, kuris 
gali kalbėti angliškai. Turi būti se- 
lesmenas. Nuolat darbas. Turi bū
ti blaivus ir užsistatyti /kauciją.

Atsišaukite \
2254 So. Troy Bt.

REIKIA darbininkų prie medžio 
darbo, trokų ir vagonų dirbimui. Nuo
lat darbas. Gera alga.

Atsišaukite
ARTHUR DIXON TRANSFER CO., 

1327 S. State St.,_ _ »__

REIKIA Shearmenų į galežfes 
atkarpų jardą, nuolat darbas.

Kreipkitės
J. WINSBERG,

3050 Carroll Avė.

REIKIA mašinų ir sųueezer 
molderių, taipgi darbninkų ir 
sortuotojų. Bile darbas su gera 
a'lga. Pasimatykit su Mr. Gruber 
162 N. Dės Plaines St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA pirmos klesos Saliu

nas ant pat kampo, Biznis išdirbtas 
per 25 metus. Pardavimo priežastis 
—apleidžiu miestą.

Kreipkitės:
1436 So. Morgan St.

TURIU PARDUOTI mano $250 
vertės Viktrolą tik 2 mėnesiu vartota, 
su 3 springsais motoru. Daug rekor
dų, deimantinė adata, $65.

2502 W. Division St., 
2nd Fl.

Tel. Armitage 1981
TEATRAS 640 sėdynių su visais 

vėliausios mados įtaisymai, 12 metų 
biznis išdirbtas. Renda pigi. Savi
ninkas priverstas parduoti į trumpą 
laiką. Nelaukite geresnės progos.

M. J. KIRAS, 
3335 So.-Halsted St.
Phone Yards 6894

PARDAVIMUI saliunas, geroje 
vietoje, arti dirbtuvės, 4 kambariai 
gyvenimui; $40.00 renda. Biznis ge
ras, apgyventa visokių tautų.

5266 Federal St.
Phone Kanwood 2467 

Klauskite Petrą.
PARDAVfMUT labai-pigim 

pirmos klesos grosernė ir bučer
nė, su namu arba be nemo, to
dėl, kad nemoku lietuviškai kal
bėti. n; j ■■ i

4795 Archer Avė.
PARSIDUODA saliunas, viso^ 

kių tautų apgyventoj vietoj. 
Priežastis pardavimo — važiuo
ju Lietuvon.

2241 W. 21st Street 
Phone Roosevelt 7814

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
pigiai. Tai yra gera vieta apsuk
riam žmogui.

Atsišaukite:
323 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA saliunas. Tu
riu parduoti greitai; nes turiu 
kitą biznį ir todėl leisiu pigiai.

Atsišaukite
602 W. 14th St.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
su visais patogumais. Pusę arba visą. 
Turi būt parduota greit. Biznis se
nas, gerai išdirbtas. Priežastis par
davimo — turiu išvažiuoti į kitą 
miestą.

10701 So. State St. 
Rosdand 

Puilman 4699

PARDA VIM UI SALIUNAS,
su visais įrengimais.

Kreipkitės:
1908 Ginalport Avė.

PARDAVIMUI du bizniai, sa
liunas ir grosernė, gerai išdirbti, 
tirštai apgyventa vieta. Arti di
delių dirbtuvių. Priežastis par
davimo, nespėju apsidirbti dvie
juose bizniuose. 10556 Curliss 
Avė. Puilman, III.

PARDAVIMUI grosernė ar
ba mainysiu ant namo, bile ko
kio. Biznis senas ir galima da
ryti gerą gyvenimą.

737 W. 34th St.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
mašinos, parsiduoda labai pigiai ma
šinos visos naujos, parduoda iš prie
žasties, kad aš išeinu į kitą biznį. 
Kam reikalinga atsišaukit po 5 valan
dai vakaro.

3211 So. Union Avė.,
2 floras, frontas

PARDAVIMUI saliunas prieš 
teatrą, maišytų tautų apgyven- 
toj vietoj. Mainysiu ant loto.

648 W. 120 St.
\ W. Puilman, III.

DELECATESEN ir grosernė 
parsiduoda, 4 ruimai gyvenimui. 
Renda pigi. Kampinis štoras. 
Parduosiu pigiai. Kreipkitės

3759 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas apgy
venta vieta lietuviais ir ameri
konais.

Kreipkitės
3806 Wallace St.

NEPRALEISKITE šios pra
gos kurie norite gauti gerų biznį. 
Pigiai parsiduoda cigarų, cigatf 
retų ir visokių apredalų krautu
vė, 3318 So. Halsted St.

PARSIDUODA labai pigiai 
bpčernė ir grosernė; visokių 
tautų apgyventa is priežasties 
turiu kitą biznį. Prašau keriptis 
tuom antrašu 3965 Archer Avė.

ANT PARDAVIMO saliunas 
geroj vietoj; biznis išdirbtas. 
Pardavimo priežastį ant vietos 
patirsite. Parduosiu nebrangiai. 
Lysas ant 3 metų 1632 W. 46 St.

RAKANDAI
RETAI TOKIA PROGA.

5 kambarių vėliausio styliaus ra
kandai. Puikus parlor setas, valgo
mo kambario setas, 3 miegamo kam
bario setai, karpetai, pastatoma liam- 
pa, paveikslai, dvigubų springsų fo
nografas su rekordais. Parduosiu 
sykiu arba dalimis, labai pigiai. Atei
kite tuojaus ir nepraleiskite šio bar- 
geno.

Rezidencija
1922 So. Kedzie Avė.

EXTRA
Parsiduoda labai pigiai rakandai 

su langų užlaidomis; kas pirks fur- 
nišius, gaus Ekiu ruimų flatą. Pigi 
renda. Pradžiai $12.00 rendos, pas
kui pigiau. Kas pirmęsnis, tas lai
mės.

Atsišaukit
C. A., 906 W. 31 St.

PARDAVIMUI puikus 4 kam-barių 
rakandai, vartoti 7 savaites. Victro- 
la, karpetai ir tt. Turi būt parduoti 
šią. savait. Bargenas. Geri jaunai 
porai.

J. PINKE,
357 So. CraMord Avė.

NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA namas su bizniu, 

bučerne ir groserne, 6 kambarių pra
gyvenimas, hot water heat, beizman- 
tas per visą namą, garadžius, apgy
venta švedų, vokiečių ir kitų tautų. 
Galiu mainyt ant kito namo arba lo
to. Priežastis savininkas išvažiuoja 
iš Chicagos. 5601 So. Lincoln St. 
Chicago, III.

BARGENAS ANT MAINO
’3 flatų mūrinis namas po 6 kam

barius, cimentuotas beismentas. Ren
dos $95 į mėnesį. Kaina $9,500. Mai
nysiu ant bučernės arba kitokio biz
nio. priimsiu lotus už pirmą įmo
kė j imą.

C. P. SUROMSKIS
3346 S. Halfeted St.
Tel. Bouleva/hl 9641

PARDAVIMUI pigiai, 4 kam
barių muripė cottage, prie 24 
St., netoli Hoyne Avė. Arba pa
imsiu lotus kaipo dalį įmokėji- 
mo. Savininkas? 1631 So. Cali- 
fomia Avė., lst flat.

8 KAMBARIŲ REZIDENCIJA
Gyvenk ant ūkės, dirbk mieste. Lo

tas 50x125, 2 blokai nuo gelžkelio, 30 
minutų važiavimo iš vidurmiesčio, ne- j 
toli viešos mokyklos ir didelis višti- i 
ninkas. Kaina $5500. Įmokėti $500. 
kitus pagal sutartį. Fleming & 
Malm-er, 2349 W. 63rd St.

---------------------------------- «----------
DABAR YRA LAIKAS PRADĖTI 

DARŽĄ
kambariu frame rezidencija, ga

radžius ir didelis vištininkas. Lotas 
*50x125, 2 blokai nuo gelžkelio stoties, 
30 minučių važiavimo nuo vidurmies- 
Čio, netoli nuo publiškos mokyklos, 
gera vieta auginimui vištų. Fleming į 
& Malmer, 2349 W. 63 St. 1

PARSIDUODA
bizniu, bučernė, grdsemė ir žuvių 
Štoras, tai yra 2 štirai, 2 pagyveni
mai po 6 kambarius, biznis daromas 
(cash). Puse bloko nuo Halsted St. 
Parduosiu pigiai, nes laikiau per 15 
metų. Dabar noriu parduoti. Kreip
kitės prie savininko.

J. MORKUS,
828 W. 31 St., ' 

Chicago, III.

įpinis namas su
i ir žuvių

ANT pardavimo arba mainy
mo ant namo 160 akrų farmą, 
Custer, Michigan, su viršum 100
akrų dirbamos, vieta apgyventa 
lietuyįų, 6 kambarių namas; di
delis rtas ir kili namai. Del 

• platesnių žinių kriep-pi> 
lutės p 
' GEO. KLIMOWICZ

------^PANY;
10801 Miclilgan A\e., 

 

Tel. Puilman 1732

BARGENAS
Bizniavas namas turi būti par
duotas į trumpą laiką. Namas 
randasi 2956 So. Union Avė. 
Kreipkitės pas savininką. 3423 
So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui frame namas, 3 augš- 

tų tik $2500, krautuvė ir 2 flatai pd 
4 kambarius. Elektra, gasas ir cotta- 
ge iš užpakalio.

1627 So. Morgan St., 
netoli 18th St.

PARDAVIMUI biznio prapertė, 
pietinėj dalyj miesto, 2 ailgštų mūri
nis namas, didelė krautuvė, 2-4 kam
barių flatai, cimentinis skiepas, ge
ležines lubos, elektra. • Kaina $8000.

Kreipkitės x
4637 Wentworth Avė.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRE8SMAK1NG 

COLLEGE.
2407 West Madisun Street 

Tel. Seeley 1648
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namą dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
ciklis namą kursas moterims ir 
merginoms, atsinešt audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namą kursai skrybėlią 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formaciją.

Sara Patek, pirmininkė

GRAŽUMO KŪRYBOS—’
Geriausiai apmokama profesija šiandien 
yra gražumo kūryba. Nėra negerą se
zoną. Pabaigusios šią mokyklą gauna 
geriausias algas. Mes išmokinsime jus: 
Plauku dpW»imo, Marcei Waving, Wa- 
ter Wavtng, Manicuring, Galvos Gy
dymo, Veido Masažo, Electrolysis ir 
Shampooing. Trumpas kursas. Pigus 
mokslas. Uždirbsite laike mokinimosi. 
Ateikite ir pasikarkite.
AMERICAN SCtfOOL OF ETHICAL 

BEAUTY' CULTURE 
6th floor, State-Lake Bldg., 

180 N. »tate St.
- —*

Amerikos Lietuviu Mokykla
310G So. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra- 

\ matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vikarais.
Vnn  ■■■■.............................................................................. ...—>

PK1VATBS AUTOMOBILIŲ
/ $20 Instrukcijos $25
f Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu bud’", 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

< 1507 W. Madison St.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvią, ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dięn. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30\ 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki) 
12:00 dieną mokina lietusią kan 
bos gramatikos ir rašybosM* 
3301 S'o. Halsted St., Chilrago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos) 1

IŠMOKITE v----- —-
VAŽINĖTIS TAISYTI

$15 ' $15
šoferio laisnis garantuojamas 

NELSON SCHOOL OF MOTORING, 
2825-27 5th Av., 5thAv. garadžius, 

netoli California ir Madison


