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Jauty Sąjungos žygis

Užgirė streiką prieš karą
socialistai pastatyti kandi

datais jį III. legislaturą ir 
kongresą.

“Naujienų” persergėjimas kaip 
perkūnas trenkęs į detroitie- 
čius.

Tariasi pradėti agitaciją už pro- 
biciją visose šalyse.

Lloyd George rezignuosiąs

Danijai gręsia genera 
, linis streikas

Socialistai pritaria strei 
kams, prieš karą

SIPRINGFIELD, III., kovo 1. 
— šiandie padavė peticijas 89 
socialistai kaipo- kandidatai į 
valstijos legislaturą sekamoms 
“primanęs” bal. 11 d. Iš jų 
23 kandidatuoja į kongresą, 22 
į valstijos senatą, 33 į \jhlsti- 
jos atstovų butą ir 11 į so- 
cįilistų valstijos komitetą.

rinkėjas, kuris ža- 
didęlių pelnų — L. 
& Co., pabūgo, pa
su savim visus žmo-

Taipjau ragina panaikinti 
las ir nusiginkluoti.

sko- Yap sutartis ratifikuota

KAUNAS. II. 6. (Elta). — 
Generalrbis T. Sąjungos sekre- 
toris p. Etikas Drummond’as 
vasario 6 d. atsiuntė musų Už
sienio Reikalu Ministeriui šia C v

Taip tvirtina Francijos amba
sadorius Amerikoje.

WASHINGTON, kovo 1.
39,(XX),000 francpzų stovi už
pakalyj Francijos skolų. Taip 
pareiškė Francijos ambasado
rius Amerikoje Julės Jusser- 
and šiandie upių ir prieplau
kų kongrese.

“Aną dieną aš skaičiau, kad 
ypi vienas žmogus Francijoj, 
kuris priešinasi mokėjimui mu
sų skolų”, pasakė ambasado
rius, “ir aš noriu pasakyti, kad ( 
yra ;
zų, kurie tvirtai stovi už Fran
cijos obligacijas ir aš esu vie
nas iš tų 39,000,000”.

yVESTERVriJLE, Ohio, kovo 
1. — Amerikos prohibicionis- 
tai šiemet įsibriaus į visas ša
lis, kad ir ten pradėjus agita
ciją už prohibiciją. Taip pa
skelbė Pasaulio Lygos Prieš 
Alkoholizmą generalinis sekre
torius Dr. Chcrrington.

Dr. Wooley iš Paris, 111., kur 
jau nuo senai veikia proliibi- 
cijai ir buvo prohi'bicionistų 
partijos kandidatas į preziden
tus dabar išvažiuoja ' šešių mė
nesių kelionei po Italiją^ Švei- 

Portugaliją, 
Skąndinav'i- 

tikslu ištirti 
' tose šalyse

“Atsakydamas į Jūsų tele
gramą dėl lietuvių ir. gudų su
ėmimo Vilniuje pranešu Tam
stai kad Tarybos Pirmininkas 
p. Hymans paveda Kontrolės 
Komisijai, vaduojantis pasku
tinių Tarybos rezoliucijos pa
ragrafu, liečiančiu tautinių ma
žumų apsaugojimą Vilniaus te
ritorijoj, neatidedant vietoj su- 

ir įteikti praneši
ma Tarybai”. Drummond’as.

11 un nuliu paoan yui, iyuv* . . . .

39,000,000 lojalių francu-jrinkti žinių

Lenkų P. P? S. -
“Kurjer Polski 

nią:

aneksininkaiWASHINGTON, koyo 1. 
Pastangos pridėti pataisas ir 
pastabas prie sutarties 
Yap salą nuėjo niekais 
sutartis tapo ratifikuota 
to šiandie po piet.

Ta sutartis yra pa< 
#tarp Jungt. Valstijų ir Japo
nijos ir liečiasi Yap salos .ir 
naudojimo per tą salą praves
tų kabelių. Sa4a pirmiau pri
klausė Vokietijai, kuri prave
dė ir kabelius. Bet po karo 
ji teko Japonijai. Jungt. Val
stijos tam pasipriešino ir pa
reikalavo salos ir kabelių sau. 
Po ilgų derybų'betgi prieita 
prie šiokio tokio susitaikinto, 
kuriuo Jungt. Valstijos įgauna 
kontrolę ant nie\urių kabelių. 
Šis susitarimas dabar ir tapo 
ratifikuotas.

apie 
ir ta
sena-

Presmanai streikuoja.
NEW YORK, kovo ,1. — 

New Yorko dienraščių leidėjų 
asociacija paskelbė, kad su
streikavo laikraščių presmanai. 
Jie sustreikavę nepasitenkinda
mi arbitratoriaus federalinio 
teisėjo Mantom nuosprendžiu, 
kuris nukapojo jų algas. Lei
dėjai sako, kad prieš arbitra
ciją abi pusės prisižadėjo pil
dyti arbitratoriaus nuospren
dį. Delei to leidėjaivpareiškia, 
kad' jie daugiau nieko bendra 
neturėsią su presmanų unija ir

m» 22 d. rezoliuciją 
klausiniu, kuria apro-

ėmė Iš.
Vilnijos 
buojamas Lietuvos ir Gudijos 
P. P. S. nusistatymas per rin
kimus ir solidarumas su P. P. 
S. L. ir B. obalsiu: sąjunga su 
Lenkija ir Vilnijos autonomi
ja”.

skelbi- 
prieš 

ragina 
ir vi- 
Kartu

dė-

FRANKFOBT - ANT - M'AIN, 
Vokietijoj, kovo 1. — Interna
cionalinė socialistų konferenci
ja, kuri čia laikoma, priėmė 
rezoliuciją, kuri užgiria 
ma visuotino streiko c /

bet dabar ta viltis iš- kiekvieną karą, taipjau 
panaikinimą karo skolų 
suotiną nusiginklavimą, 
raginama, kad užinteresuotos 
šalįs įkurtų “rekonstrukcijos 
institutą”.

(Šią konferenciją sušaukė 
Francijos socialistai, kad pa
sitarus su centralinių valsty
bių socialistais nlpie svarbiau
sius tas šalis ,. paliečiančius 
klausimus ir kad susitarus apie 
bendrą tuose klausimuose vei
kimą). •

Besitęsiant fabrikantų paskelb
tam lokautui, darbininkai 
kaip vienas stoja už visuo
tiną streiką.

STbCKHOLM, kovo 1. — 
Pereitą savaitę buvo tikimąsi, 
kad darbininkų kivirčiai su fa
brikantais bus greitai sutai
kinti,
niko, prasidėjus smarkiai agi
tacijai už paskelbimą visuoti
no streiko.

Buvusis Danijos ministeris 
T. Stauning, kuris dabar yra 
Stockholme, kur dalyvauja 
šiauriniame tarpparlamentinia
me susirinkime, šiandie parei
škė, kad padėtis yra labai tam
si. Jis pritaria Danijos darbi
ninkų kovai prieš stiprią fa
brikantų asociaciją. .

“Aš manau, kad Danijos 
samdytojaį, daro didelę klaidą 
naudodami*, šį baisų lokaute 
ginklą prieš darbininkų uni
jas”, sakė Stauning. “Samdyto
jai sako, kad kompeticija iš 
Vokietijos pusės turi būti že
mesnėmis algomis ir ilgesnė
mis darbo valandomis. Jie rei
kalauja, kad Danijos darbinin
kai priimtų 33 nuoš. algų nu
kapojimą, panaikintų aštuonių, - jis jaučiąs, 
darbo valandų įstatymą, arba 
atsižadėtų viršlaikio mokesties 
skalės.

“Darbininkai sutinka priim
ti 10 nuoš. 
bet griežtai 
ti 8 darbo 
ar atsižadėti 
ties. Bandymas susitaikinti per 
arbitraciją nepavyko.

“Daugiau kaip 1(K),(X)O žmo
nių dabar nedirba Danijoje ir 
vargas nuolatos didėja delei 
stokos maisto ir kuro. Apskai
toma, kad pirmos dvi savai
tės lokauto kainavo Danijai 
50,0(X),000 kronų.

“Prekės iš Vokietijos ir ki
tų šalių, kur išdirbimo kaina 
yra žema, dabar plaukia į Da
niją, didindamos pavojų kom- 
peticijos, kurios, kaip sako fa
brikantai, reikia vengti. Aš ma
nau, kad tiro budu fabrikan
tai daug daugiau nukentės, 
negu kad jie laimės laimėda
mi kovą prieš darbininkus.

“Musų darbininkai nori, kad 
konfliktas pasililcfci^ taikus, lic-t 
prievarta gali iškilti bile lai
ku. Rastumas tarp lokaute iš
mestų iš darbo darbininkų di
dėja. Jie nepakęs savanorių 
darbininkų laisvame uoste. Yra 
galimybių, kad jei lokautas 
užsitęs ilgą laijją’, ta kova pri
ims pražūtingą formą”.

Vėliausios žinios iš Copen- 
hageno praneša, kati visose 
šalies dalyse unijos vienbalsiai 
balsuoja už paskelbimą gene
ralinio streiko.

Lloyd George rezignuos?
LONDONAS/ kovo 1. — 

Daily Telegraph pranašauja, 
kad premjeras Lloyd George 
neužilgo rezignuosiąs. Laikraš
tis sako, kad premjeras nėra 
patenkintas savo pozicija, kad 

jog jis negauna
pilnos paramos, kurią jis tu-

vos
pi- Lygą

kurie

algų nukapojimą, 
atsisako panaikin-

viršlaikio mokės-

va ir kad jo įtaka atstovų bu
te nuolatos mažėja.

Laikraštis sako, kad prieš 
jį yra varomas asmeninės in
trigos ir dedama pastangų su
skaldyti koaliciją, kas stato 
jį labai keblion( padėtin, ypač 
kad nenumatoma kaip galima 
butų sutaikinti skirtumus tarp

Panaikino druskos 
monopoliu

MASKVA, kovo 1. — Ame
rikos^ šelpimo administracija 
gavo žinią, kad vas. 25 d. at
vyko i Cariciną, Saratovo apy
gardoje, pirmas siuntinis kor- 
nų, nupirktų iš Amerikos kon
greso paskirtų $20,000,000.

25 traukiniai iš Novorosy- 
sko, prie Juodųjų jurų, dabar 
gabena komos i įvairias ba^ 
do apygardos vietas. .

Sovietų valdžia panaikino 
monopolių ant druskos, , kuri 
buvo skaitoma viena svarbiau
sių šalies reikmenų.

Reikalauja streiky laisvės

SKAITYKIT IR PLATINKIT

“Socialdemokratas”
Musę draugų savaitinis laikraštis 

ii Kauno. Skaitykit vist
Gaunamas Naujienos®

Kaina 5c

ALBANY, N. V, kovo 1.
Organizuoti darbininkai 

šiandie prieš valstijos kaipito- 
lių surengė demonstraciją, pro
testuodami \prieš įneštus* val
stijos legislaturon bilius, ku
rie uždraudžia streikus ir daro 
arbitraciją priverstinu dalyku. 
Susirinkime, prieš prasidėsiant 
demonstracijai, kalbėjo Am. 
Darbo Federacijos prezidentas 
Samuel Gompers. Jis taipjau 
kalbės prieš legislaturos komi
tetą. ' ’ i ,

Apsimainys ratifikacijomis
BOGOTA, Columbia, kovo 1. 

— Ryto čia bus apsimainyta 
ratifikacijomis sutarties tarp 
Columbia ir Jungt. Valstijų. 
Sutarties sąlygomis^ Columbia 
gaus iš Jungt. Valstijų $25,- 
(X)O,(XX) už juostą žemės prie 
Panamos kanalo.

Apsimainius ratifikacijomis 
Columbia pirmu kartu pripa
žins Panamos respublikos ne
priklausomybę.

DETROIT, Mich. —7 Ir de- 
troitiečiai pasigedo savo “spe- 
šelų”, kuriems sukišę gal šim
tus tūkstančių dolerių. Tas 
“spešelų” 
dėjo jiems 
J. Sinkula 
si imdamas
nių sudėtus pinigus, net ir kny
gas sunaikindamas, kad nega
lima butų sužinoti kas ir kiek 
pas jį turi sudėję pinigų.

Sinkula pradėjo veikti De
troite apie 7 mėnesius atgal. 
Pirmiausia pasidėj ilsiems'pas jį 
pinigus jis tikrai atmokėjo su 
dideliais nuošimčiais, bet tai 
paskatino ir kitus žmones 
ti pas jį pinigus ir biznis 
lios taip pradėjo eiti, kad 
spėdavęs nuo agentų imti 
nigus.

Daugiau kaip savaitę laiko 
jį pradėjo tyrinėti vietos biz
nierių organizacija^ bet ji vei
kė patylomis.
j Pereitą pėtnyčią tilpus Nau
jienose iš Detroito žinutė-per- 
sergėjimas, ypač Redakcijos 
prierašas, kaip perkūnas tren
kė į detroitięčius. Jie pamatė, 
kai) su “spešęlais” ne kas. Pro
tingesnieji tuoj nubėgo pas 
Sinkulą ir dar spėjo atgauti 
savo pinigus. Tie dabar džiau
giasi. Sinkula turbūt irgi pa
matė, kad jis daugiau nebe
galės varyti biznio ir dar dau
giau žmonių apgauti, tad dū
mė tuoj iš Detroito, kol dau
giau žmonių nepareikalavo 
grąžinti pinigus.

Valstijos prokuroras peržiū
rinėja rastas popieras, bet tur
to jokio neranda. Žmonės gi 
verkia, kad jie paklausė agen
tų prikalbinėjimų ir tuo pra
žudė savo sunkiai uždirbtus 
pinigus, kitas paskutinį skati
ką. Daugelis net savo namus 
buvo užstatę ir sukišę pinigus

cariją, Ispaniją, 
Čechiją, Suomiją, 
ją ir kitas šalis 
dirvą prohibicijai 
ir duoti pranešimų apie pro-
hibiciją'?Jungt. Valstijose.

Kun. ' Ostlund iš Minneapo- 
lis, kuris atstovauja 
Skandinavijos šalyse, 
Estoni/os sausiesiems,
rūpinasi įvesti prohibiciją savo 
šalyje. )

Wm. E. (“Pussyfoot”) Jolta- 
son, kuriam bevedant agitaci
ją Anglijoje pernai išmušė akį, 
dabar vėl grįš į Angliją, taip
jau aplankys ir kitas Angli
jos kolonijas agitacijos už pro
hibiciją tikslais.

Keista pfohibicija
Vieniems draudžiamai gerti 

svaigalus, o kitiems leidžia
ma.

4 NUŽUDĖ ELEKTROS 
KĖDĖJ.

NASHVILLE, Tenn., kovo 1. 
Vietos valstijos kalėjime šį-

pertrauksią su ja per 30 me- ryt elektros kėdėje tapo nužu- 
tų buvusius ryšius. Leidėjai I įytį 4 žmonės, kuriuos

19 mirė nuo munšaino DIDŽIAUSIA >$ALIS PASAU
LYJE BE VALDžięS.

DETRiOIT, Mich., kovo 1. — 
Koronerio ofisas šiandie pa
skelbė, kad laike keturių pa
skutinių savaičių nuo munšai
no pasimirė 19 žmonių.

Apleido Vokietijos miestus
COBLENZ, kovo 1. — Ame

rikos okupacinė armija tapo 
ištraukta iš Mayen ir Ander- 
nach. Dabar ajnerikiečiai lai
ko tik du Vokietijos miestus 
— Coblenz ir Eurenbreistein.

PEKINAS,' kovo 1. — Chini- 
joje, didžiausioj ir tirščiausia 
apgyventoj šalyj, valdžia veik 
visai neveikia. Tai yra todėl, 
kad kabinetas yra be premie- 
ro, šalies iždas yra tuščias, už
traukimas paskolos randa di
delę opoziciją; ^prezidentas gi 
yra politiniai izoliuotas ir ne
gali časti nė vieno žmogaus, 
kuris priimtų premierystę.

550,°00 rublių už vieną dolerį.

Namu budavotoiu streikas

CLEVELAND, O., kovo 1. 
— Daugelio namų būdavo j i- 
mas apsistojo, namų budavo- 
tojų unijoms nesusitaikius su 
kontraktoriais algų klausime. 
Senasis kontraktas užsibaigė 
pereitą naktį, bet unijos sa
ko, kad jis veikia iki gegužės 
1 d. Kontraktoriai panorėjo 
nukapoti' algas nuo 13 iki 36 
nuoš., bet darbininkai tai griež
tai atmetė.

SCmionovas vyksta Amerikon.
SHANGHAI, v. »28. — Gau

tomis žiniomis, Siberijos bude
lis atamanas Semionovas ga
vo pasportą ir slapta plaukia 
į Jungt. Valstijas laivu 
press of Russia, kuris bus 
couver kovo 13 d.

Em-
Van-

____ _____ La_ 1__ ■___ __1___ _  __ .__ a______ r . . > •

MASKVA, vas.
Amerikos dolerio

28. — Vertė 
pas pinigų 

nuo 300,000 
Bet pirkėjaiiki 550,000 rub.

ima tik tuos dolerius, ant ku
rių yra George Washingtono

ne-
Ka- 
bis-

paveikslas. 'l\iį todėl, kad 
apsigavus ir nenusipirkus 
nados dolerius, kurie yra 
kučiu pigesni.

PINIGŲ KURSAS
/

I

Vakar, kovo 1 d., užsienio pini
gų kaina, perkant Jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingi} .... $4.44
Austrijos 100 kronų ................... 2c
Belgijos 100 frankų ........... $8.70
Danijos 1001 kronų ............... $21.15
Finų 100 markių .....  $2.04
Francijos 100 frankų ........... $9.22
Italijos 100 lirų ..........   $5 43
Lietuvos 100 auksinų ....?.......... 44c
Trenku 100 markių ................... 3c
Norvegų 100 kronų ........... $17.63
Olandų 100 guldėnų ......... $38.40
Švedų 100 kronų................... $26.65
Šveicaru 100 markių*....... $19.60
Vokietijos 100 markių ........... 44c

Senatas vakar nusprendė, kad 
prohibicija yra labai puikus 
dalykas dėl tenbuvių gyvento
jų ant Yap ir kitų mandatais 
pavestų salų Pacifiko vande
nyne, bet ta prohibicija netu
ri paliesti ten besilankančių ar 
apsigyverpsių amerikiečių, eu
ropiečių ir aziatų.

Senatorius France buvo pri
dėjęs prie Yap sutarties patai
symą, kad prohibicija apimtų 
visus žmones ant Yap ir ki
tų salų, nežiūrint ar jie yra 
vietos gyventojai, ar tik besi
lankantis ar\ laikinai apsigy
venę. Tečiaus senatas 52 bal
sais prieš 11 atmetė tą patai
sysią. Sutartis gi dabartinėj 
formoj nustato prohibiciją tik 
dėl tenbuvių gyventojų.

Keista, kad karščiausi pro- 
hibicijos šalininkai balsavo 
prieš senatoriaus France prie-

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

Išėmė injunetioną prieš 
streikierius.

CHICAGO. —* Dolese & She- 
pard Co., kuri turi akmens 

laužyklas Hodkinse vakar prieš 
teisėją Sullivan gavo injunc- 
tįoiuj, kuriuo jos streikuo jun- 

tiems darbininkams draudžia
ma pikietuoti laužyklas ir at
kalbinėti nuo darbo streiklau
žius. Tos kompanijos laužyk
los yra už mylios nuo tos vie
tos, kur pereitą savaitę buvo 
smarki dinamito eksplozija.

Apkaltino rašytoją ir leidėją.
CHICAGO. — Vakar grand 

jury išnešė kriminalinio šmei
žto apkaltinimą prieš vokiečių 
laikraščio Staats-Zeitung leidė
ją Sidney Speilman ir rašyto
ją Arthur Lorenz, kuris para
šęs labai neprielankų Ameri
kos Legionui editorialą. ‘Abu 
jie yra areštuoti.

Legionas taipjau patraukė 
Lorenz teisman, reikalaudamas 
$100,000 atlyginimo ir kad Lo- 
rėnz butų deportuotas.

■

tų buvusius
taipjau tvirtina, kad kitos spau
stuvių unijos remia leidėjus.

šiandie laikraščiai išėjo tik 
8 puslapių. Kalbama, kad pra
manai tariasi apie grįžimą į 
darbą.

((Paskiausiomis žiniomis, 
streikas tapo sutaikintas ir 
presmanai' nutarė priimti 
tratoriaus nuosprendį, tik dar Rymas, pildant 
bandys pasitarti su leidėjais konferencijos

i nu
teista nužudymui už užmušimą 
žmogaus geg. 30, 1921.

' BROWN;SVILLE, Tex., k. 1 
— Šiandie čia iškrito antra 
sniegas per 3" mc’us laiko.

TOKIO, k. L — Pasak Asa- 
arbi- te, laivyno departamento įsa- 

tik dar kymas, pildant Washingtono 
_____________ sutartį, sustab- 

apie panaikinimą niekurių dar- dyti darbą prie budavojimo 8 
bininkams y^ąč labai nepatin-1 didžiųjų karinių laivų, išmetė 
kančių nuosprendy  j dalykų). |iš darbo 25,000 darbininkų.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, peY kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO PENKIS CHICAGOS OFISUS.

Naujienųv Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. “ - -
Siamas

yra News Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus nestik Lietuvon, bęt ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų\Sfuntimo 
Skyrių.

Naujienos išmaino didesnes pinigu
p-agral pigiausio dienos kurso, koks tik

Yorke ar Chicago je.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
Bridgeporto Skyrius

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

1614 West 46th Street, Chicago, III.
Brighton Park Skyrius

4138 Archer Ave«, Chicago, III.
West Pullmano Skyrius

523 West 120th St., West Pullman, III.
r k
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CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Liet. Šaulių Sąjungos 
-atsišaukimas i Ame
rikos Lietuvių orga- 

nizacijas.

Pasigenda klubo tvėrėją.

'Leiter-Building Krautuvėj 
State, Van Buren ir Congress Sts. '

Švieži kiaušiniai, tuzinas........................    31c
Smetoninis šviežiais sviestas sv.................36c

PURITAN SELYKLA IR APYNIAI, ŠVIESUS IR TAMSUS 
/ SEĮAS UŽ 57c. ->

franeuzi- Cliff Houįse brand Saule džiovintos sly- 
kokoas, 3 vos» ®
svarai ad w U svarai

Leiters — Cash and Carry g^oseris, skiepas

Importuoti 
škų grybų 
svaras wwu 53c

Juodo šilko pančiakos
Leiter’s žemutinės lubos — šiauriai.

Moterims čysto šilko siūlų pančiakos pageidau 
jąrnos, juodos, susiūtais užpakaliais, pusiau 
madingos, dubeltavais kulnais, pirštais ir pa
dais. Antrosios, $1.00 ir $1.25 
rūšies pora
Gero tavoro, tvirtos ir gražios šilkinės mote
rims pančiakos. Kiekviena pora pilnai ma- 
ding. Parsidavojo po $2.00 ir $2.50 vertės, 
tiktai 800 porų liko, 
kol yra pora

Vaikams ir mergaitėms 45. iki 65 centų pančia-
kos po
Tvirtos, merkurizuotos lislie pančiakos, gražios išžiuros, už tokią ma
žą kainą rytoju motinos turėtų pirkti. Padubeltuota *tos vietos, ku
rios labjau dėvėsi; juodos, rudos ir baltos; miera 6 iki 9Ms 
pora; parsiduodavojo po 45c iki 65Č. • fcuu

Didelis išpardavimas 
sportiškų kotų

(jKiekviehos pavasarinės mados — kotai 
Bolivia, chinchilla, polaires, dubeltavo 
priekiu materijos, silkių kaulų, impor
tuotų tvveeds, polo kotai, nauji kotai; 
Rudi, gelsvi, copen, pilki, briediniai, ir 
kitokio mišrumo. Kotai kvolduoti, iš 
vieno rankovės irjdurtos, su diržais mo
delių, baksiniai kotai ir tt. Daugelis su 
pamušalais Canton drepe, crepe de chi- 
ne, radiurn-o šilko, peau de cygne arba 
naujausios'ma<|ps šilko. Miera 16 iki 
(14. Kiekvienas kotas puikiausios 
tęs.

(Kiek laiko tam atgal buvau 
rašęs “Naujienose” kad kokio 

tai Gary’ės klubo organizuo- 
tojds dr. A. Šmitas laikė čia 
prakalbą ir tvėrė to savo 
klubo šaka. Garietis A. Čiapli* 
kas, matomai, nesupratęs to, 
ką jis perskaitė, pavadino ma
no tą pranešimą užpuolimu 
ant garbingo klubo, kuris tu
rįs iš savo narių tarpo dų pOli- 

žvalgų.
su 

aš 
jis,

juo

turi

Centro 
visų 

pavie-

(Prisiųsta).
——

Šiuo, vardan L. Š. S. 
Valdybos, labai prašau 
Lietuvių organizacijų ir
nių asmenų Amerikoje, vpas ku
rias rastųs dar aukščiau paau
kotų Lietuvos šauliams pinigų, 
arba jeigu. dabartiniu laiku 
gautų tam tikslui aukų, kuo- 
veikiausia pasiųsti 
Liet, šaulių rSąjungai 
betarpiai, arba per

pinigus
Kaune

Lietuvos

Finansinę Misiją. Siunčiant 
per Misiją persiuntimas gali 
pigiau ątseitu,

Lietuvoje laikas dabar yra 
labai opus, šaulių Sąjunga 
kuosmarkiausiai rengiasi ir or
ganizuojasi ir pinigai šiuo kri
tišku momentu neatidėliojant 
yra reikalingi visųsvarbiau- 
siems šaulių reikalams.

Nei dienas neatidėliokit tik 
siųskit!

Misijos adresas/370 Sevcnth 
St., Ncw York City.

Liet, šaulių Sąjungos, Kau
nas, Laisvės Alėja 26.

—A. Žmuidzinavičius,
Liet. Šaulių. Sąjungos įgalio

tinis Amerikoje.

K. GUGIS 
ADVOKATAS 
Miesto ofisasl

127 N. Dearborn StM Room 1111-18 
TaL Central 4411. Vai. nuo (M

Gyvenimo vietas 
2323 So. Halsted St

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. Hekvia- 
nų vakarą, išskyrus utarrfojtoų b 
ketvergų. Nedžliams nuo 9 iki 12 r.

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 fat. 
Viename name su' Du. Monkevičium 

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos tolegi 
ją; ilgai prak- 
tikaVusi Penn 
silvetiiijos hos 
įiitnl&se. Pa
sekmingai pa
tarnauja 
giradimo.
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

vor-

Leiterio antros lubos.

Vilnoniai sveteriai
Leiterio — žemutinės lubos — šiauriai.£ 
Specialiame pirkinyj, mes užtikriname 
nepaprastą pinigų sutaupymą; ant auk
štos rūšies vilnonių sveterių, kuriuos 
moterys ir merginos dėvi sportui ir 
vasaryj. šios rūšies sveterius pardavo 
ja po $5 visur. Tankaus mezgimo, pui-' 
jkųs siūlai,' gražiausių spalvų. Valakni-J 
|iių ir sportiškų spalvų- «u kalniniais ir 
rankogaliais. Sutaupymas 
beveik pusės, po

Giedančios kanarkos.
500 jaunų Harz kalnų giedančių kanarkų, vertės 
$12, užtikriname kad giedos. Ateikit, fl* 
•išgirskit jas ir pasirinkite po

Kanarkos pataitės klė- 
tkos paukščiams mai
stas, auksinės žuvytės 
ir gražios importuotos 
klėtkos, paukščiam už 

liausią kainą visa- 
iestd^

St. Andreasburg išmo
kintos kanarkos, dieną 
ir naktį giedą. Kiek
viena gieda, auksiniai 
geltonoj ir lineto maiš- 
riaus margos, $15
'iki $20.00 g<j

ine

45 sv. vatiniai matrasai

cistos ir vieną 
Nenorėdamas vesti 
tuščių diskusijų, 
sakiau jam, kad 
būt, turi kokios asmeniš
kos naudos iš to klubo, '‘Taip 
uoliai jį gindamas. Bet dr. 
Šmitas sakėsi turįs iš savo pro
fesijos įejigų po $15 į dieną ir 
klubui darbuojas tik iš pasi
šventimo, važinėdamas po ma
žesnius miestelius ir tverdamas 
jo skyrius be jokio atlyginimo 
už savo tą darbą.

Vienok pasirodo, kad yra vi
sai ne taip, kaip jis pasakojo. 
Jis čia būdamas rašė į tą savo 
klubų narius, imdamas narinių 
duoklių po $3.30, surinko $35 
ir daugiau nei akių neparodo. 
Jis Retino atvažiuoti vas. 5 d. 
užbaigti tveriamą kuopą tvar
kyti, išrinkti tarybos direkto
rius, pirmininką, iždininką ir 
kitus. Sekretorium ' paskyrė 
Paukštį ir manęs klausė, ko
kiomis dienomis vietos drau
gijos laiko savo štisirinkimus. 
Aš jam pasakiau, kad klubui 
bus geriausia laikyti susirinki
mai pirmiį menesio nėdčldiehį. 
1 laktiiras šitą mano patarimą 
priėmė ir žadėjo visuomet susi-* 
rinkimus laikyti mėnesio prad- 
y • • *
Z10J.

Atėjus paskirtai^.dienai, nu
ėjau ir aš į svetaine pasižiūrė
ti. Ties V. Balnio ’Rifhfkie gat
vėje radau būrelį lietuvių vyrų 
ir paklausiau jų ko jie laukia. 
Jie ątsakė laukią naujo klubo 
organizatoriaus. Ten jie išlaukė 
jo iki pusei .po keturių ir nesu
laukė. Kiek tikrai narių susi
rašė, nežinia, bet pinigų sudėjo 
$35.00; įsirašydami mokėjo po 
$1.00, po 50c., kiti tik pasiža
dėjo mokėti, o pilnai; užsimokė
jusių narių mokestį buvo ma
žai. šitaip surinktus pinigus or- 
ganizuotojas nusivežė į

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų»Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais. <

> Pinigus gavo:
11306—T. 
11313—0.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Z2nd St., kerti Leariil St 
Telephoue Canal 2552.

Valandos: 4 iki 8 po piot. ir **a 
; 7 1M.9 vakare.

Vada visokias bylas, riraoso 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farzuea ir Bianius, 
Skolina Pinigus ant pirmo morga- 
iiaus ant lengvu iilygą.

prie

Dr. A. R. Blutoenthal 
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė
Kampas 47th St.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1885-7 127 N. Dearborn Si. 
' Randolfh 8899

MAŪRICE J. GOLAN 
Bm. 1102 a Aahland JBivdL

' Seeley 8670
Petniunienė

___ r Babiškienė
11339—T. Slivinskienė
11342—O. Ramanauskienė
11350—D.
11352—0.
11363—V. Sabutienė
11428—C. Kieselienė
11434—J. Andriulis
11449—O. Mikuckienė
11462—J. Cesmulevičius
11491—A. Gudukas
11538—B. Strazdienė
11539—J. Balčiūnas
11543— R. Strumbiene
11551—A. Saulius
11569—J. Zagorškis
11575—V. Krivickaitė
11639—L. Guobas
11674—J. Sarakauskis
11677-r-K. Rėptus >
11679—J. Savickas
50055—M. Z. Muzjkont
50071—J. Ą&dlj ./

. 50ll?l—Ambrozaite
Tel. No. 122/3—O. Martinaiticlll51—J. Masiuliui 

nei s 11200—V. Kalandrienei
Tel. No. 122/12—A. Slautelis 11205—St. Kairiui ,
Tel. No. 124/2-1M. Palduckienei 11212—K. Venskaitei 
10007—P. Globas . 11216—E. Miliauskienei

Paulaiatis 
Jagminienė

10178—Butkuvienė 
10209—M. Karpienc 
10268—Ig. Gumbami 
10296—M. Kazukauskas 
10484—O. Jasinskienei 
10487—D. Budginui 
10674—0. Itukšiene 
10717—Gruzdžiui P. 
10758—M. Rimkienei 
108*16—. Cimermanienei 
10829—J. Andriulienei 
10856—E. Mikalauskienei 
10876—MavM. Jasienei 
10993—J. Šeputis 
10915—P. Ruibiui 
11008—A. Elijošienei 
11020—J. Klinauskui /

^11051—K. Vaičeliutei 
11068—B. Kiedaitei f

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

’J9 S. La Šalie St. Room 324
Tel.: Central 6390

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

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

Tel. Boulevard 6437

Tel. Randolph 2898

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDGI
19 So. La Šalie St.

Room 1308
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų 5eL: Hyde Park 3895 
----- į.MWnūTFir—T-T-TT-I r II ... ■ĮIO'I

11082—B. Kazlauskienei 
11094—U.
11109—M. Candarui •
1.Ų22—S. Ptaihilaitef
I&83—■

Beržininei

Tai, Haymkrket 3669
JOSEPH W. GRIGAS

Lietavis Advokatas
Kambarin 806, Home Bank Bldg. 
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avm 
Ofiso volu nuo 9 iki 5 ir ana 7

S. W. BANES 
■ advokatas ■

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

gražiai šviesių 
ir miegkamba-

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Brospect 3466

Tel. Bouievard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street,
CHICAGO, ILL. '

Canal 02^7
Naktinis Tel. Canal ‘2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 3
- po P|et, 6 iki 9 vakare 

Nedėliosią nuo 9 iki 12 ryto

1821 So. Halsted St., 
Kanapas 18 ir Halsted St.

1811 Rector Boilding
71 Vert Monroe Street. Chicago, 

Phone Central 2560
Rez. 3203 So. Halsted St.

Yardfl 1115. Va!.: 6 ild 8 vai

Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUIKA
Genoralia

F4

Leiters — trecios lubos. 
Visi vatiniai matracai su gražiu ap- 
siuvimu; reguliarė verte $10.00. 
Queon Aijne periodo miegkambariui 
supamoji kedč, konvbinuota ameriko
niško walnuto, ar mahogany baigimo. 
Reguliariai parsidavoja po CC 
$12.50, specialiai JJvivU

CONGOLEUaM ir NEPONSET 
Leiterio — trečios lubos

Sanitarės ir geriausios kokybės grindų padengimui, 
ir medžio patrinų, kukniai ir valgomajam kambariui 
riams. Viskas yra geriausis tavoras, 8 jrdų pločio ir atkreipiamas 
nuo rolio (nėr trupinių nei pjaulų), specialiai 
keturkampis jardas 
Visi medvilnės, geros kokybės 
kaurai, miera 36x72, miegkamba- 
riams ir sun parlors; didelis pa
sirinkimas patrinų 
ir spalvų

MOTERIMS BOVELNINIAI 
UNION SIUTAI 

Leiterio -- Žemutinės lubos 
— šiauriai

Balti, vasaros dėvėjimui bovelni- 
niai union siutai, kuriuos papra
stai parduodavo po 75c. ir $1.00. 
Gerai padaryti/pilnos mieros ir 
■femagųs dėvėjimui, tik 2,000 yra 
likę, šiame bargene 
kaina vvU

69c
Wilton velvet 27x54 colių kau
rai storu vilnonu viršum; dauge
lis patrinų, ryto šį 
specialė kaina $2.45/

VYRAMS PAVIZDŽIO 
APATINIAI

Leiterio — skiepas 
Pavasariui, vasarai ir žiemai
union siutai, marškiniai ir keli
nės. Didelis pinigų taupymas, 
ryto, koliai 600 pavizdžių užteks, 
specialiai kiekvie- EQ p
nas v-v v

“cent- 
palikdamas susirašiusiems 

džiaugtis klubu.
Tą dieną nariai nesulaukę 

savo organizuotojo, tikėjosi, 
kad7 jis atvažiuos kitą nedėldie- 
nį; bet jis neatvažiavo ir nei 
jokio paaiškinimo jiems neda
vė. Apvilti tapo ne 
prasti darbininkai, bet ir 
nas inteligentas^ teisėjas 
šapira.

Šitas atsitikimas mokina aiš
kiai, kad lengvatikybė yra blo^ 
gas daiktas. Ir lietuviai jau, 
rodomi, turėtų tą žinoti po tie- ■ 
kos prityrimų su ja. Mažiukas. !

tik 
vie-

u

B

Puikiausia su 
keliauninkais 
apsiejimas.

Priprasti lie
tuviški 
giai.

val-
ANCHOR -DONALDSON

Yra musų a- 
gentas jūsų 
mieste ar ne- 
toliesia. Už- 
sisakykit vie
tą dabar.

bndavotojac.
Bndavojame ir tatoom*.

1401 W. 4'Zth St ~OJhicara
Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI

YPATIŠKAS PRAVEDIMAS LIETUVIŠKOS EKSKURSIJOS ANT ■
GREfCIAUSIO MODERNIŠKO LAIVO 1

Per Southampton
AQUITANIA — Kovo 21 «

Pribuvus į Southamptoną, keleiviai bus persodinti ant kito
Cunard laivo ir tuoj išplauks tiesiai į Memelį, kurį pasieks į 9 dienas. ■ 

3-ios klesos pasažieriai užims kambarius po 2, 4 ir 6 ypatas. !
Privačiai kambariai šeimynoms. Ekskursija parūpinta Cunardo vir- 
šininkų, kurie prižiūrės jūsų bagažą^ pasportą ir kitus dalykus ke- H 
lionėje sutikus, visai veltui. Vokiečių vizo nereikia. Visi gali g 
važiuoti. ■

Specialės kainos: iki Pilavos $106.50, Kauno $107.50. Antra klesa g
$155, taksų , $5.00. M

Kiti išplaukimai ■
Per Southampton, Liverpool ■

ir Glasgow ■
Cjr’VT'TTT A V'ia 99 “CASsSroKATs Portland Itov 30 " 
ALGEBIA . ............... :...... Kovo 3 £

Per Angliją/iki Ūbavo $110, taksų $5. - ■

Hamfcurg
Kovo 7 — Bal. 18

Per
SAXONIA —
CARONIA — Bal. 8 — GeZ 13

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures /
Darbą gvarantuojame.

Elektriškam darbui
Telefonai Boulevard

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

daujama.

3107 So. Mor gan St. 
CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 ilci 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakaro

Tolopheiui Vaa Bum £»«
Roa. 1189 lndependen.ee Blvd. CMeago

DR. A. A. ROTH
RW8AS GYDYTOJAS Ir CHIRUR8AB 

Specialistu MoteriBkp, VyrUk* 
Vaitai Ir visp chronilką lig*

Ofisui 8854 So. Malsted St. Chlcaga
Tetaptame Drovor 9*98 

Zatandea: 18—11 rytoj B—8 u plet, 
7—B vaftr. VadillotKia ip ig dieno.

50(i Dresiy — skiepe
Pasiūtos iš Canton crepe, charmeuse, tafetta, 
čysto vilnono trikotine, poiret twill ir tt. Yra 
mažai suteptų, vakarinių drabužių nuo musų 
antrų lubų skyriaus, šis yra nepaprastas pa
siūlymas* patraukiančių, madingų drošiu už 
pažymėtiną sutaupymą. Kiekviena dresė pa
siūta, kad pardavus už aukščiausią kainą, ver
tės iki $25.00. Jūsų pasirinkime 
ryto po

54 COLIŲ ARMIJOS PAKLODĖS 
Leiterio — skiepe 

nevežame
Storų nebaltintų paklodžių, lyginasi Pequot 
paklodėms gerume, storos ir tankaus audimo, 
10, jardų 49c. vertės V
jardas-

$1 ŠILKAI 1R DRESĖS’ TA VORAI 
Leiterio — Žemutinis floras.

Chiffon, taffeta, surah, satinas, naujausių 
spalvų, dryžo šilko marškiniams, lygaus ir 
margo audeklo drėsėms ir tt. Madingų au
dimų, visi fiaujausi, didelio paskyrįmo audi
me, sunkume, spalvose ,ir spalvų kombinaci
jose, vertės iki $1.00 4 Q p
jardas už “

vi;

m>;RICHTEItS
•v

SKAITYKIT IR PLAT1NK1T
ė , ’ Mv'' * * t * h $ A

DR.’ A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Central 3301 
1824 JVabansia Avė.

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

Gera sveikata yra verta buk 
sinių dolerių, kiekvienas i§- 

mokčtas čekis už geras gyduoles.,
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Palu-

reikalaukite su Inkaro vaisbažen-
kliu. Kaina 35c. ir 70c. antie-
kose arba pas.

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

Brooklyn, N. Y.

Swedish 
American 
Linu

LIETUVON
uiiiiiiifjiiiiiiiiĮaiiiiiaiHr1"...lllliililliiill

Greitas Pasažieriųis Susisiekimas 
TARF NEW YORKO IR LIEPOJ AUS.

Per Gothenburgą. Pasažieriai perkialftmii ant jūrių ir siunčiami 
į Liepojų.

Stockhohn Kovo 11, Balandžio 18, Gegužio 27
Trečios klesos kainos: Į Hamburgą $103.50, į Piliavą ir Dancigą $106, 
į Liepojų $110 ir $5.00 taksų.

kambariuose yra tik po 2 ir 4 lovžs, Švedijos viza 
irir vietos agentų.

Gera sveikata, yra didžiausia palaima.
Kuomet sergame, yra užvis svarbiausiu paduot 
dalyką j gerai patyrusio gydytojo rankas, kuria 
supranta, kaip įsugrąžint sveikatą. f

Aš žinau kaip
Todėl, nepaisant ligos didumui nei laiko ilgumui 
per kurį kentėtę ir nepaisant’ kiek kartų esate 
apsigavę bejiėškodami savo sveikatos, esu pri
sirengęs parodyt, ką gero jums galiu padaryt. 
Gal galėsiu ir jums pagelbėti, kaip kad šimtus 
kitų, pastačiau į teisingą kelią prie sveikatos. 
Mano kaina labai žema ir išlygos prieinamos. 
Patarimai veltui.

Dr. Whitney 175 N. Clark St., Chicago, III.
Tarpe Raudolph ir Lake Sts. Ofiso vai.: 9 ryto iki 8 vai. vak. kasdio-

•• ’ iN‘ b‘l(<:nu 10 . yLi 1!.' i 7.>|. (lll III

MH1R. KERIMAME » Bvsuoa
PenlkMI ava 8412 8a. Halaled SI.
»a 8818 Ša. Kaista# SI.

> Sperai UatuviaiKS Knemai >«r H 
Mu kaipo patyręs gydytoju, BU- 

i nutu ir okaiaris.
Slydo aitriu ir ehroniiku 

Vyri, motoni Ir vaitai, parai nu
jaustai metodu K-Ray ir kitokiu 
elektros prietaisus. y

Ofisas ir Labaratorijai IRIfi 
IBth St., netoli Jtak St.

VALANDOS: Nas 19-11 pfat< 
ir m 0 iki 8 vaL vakarais.

Dienomis: Caaal 
8110 arba SbT

Vaktimis] Drax4 
. 95fl - Drovu <186

GYVENIMAS: 8818 & Halsted St.

TalefhMudi

Deimantai,

Laikrodžiai,

Auksybl, Co- 
lumbijoa Grafo- 
nolas ir lietuviš
ki naujausi į re
kordai. ,

4537 S. Ashland 
Atm Chicago, III

ASHLAND 
MUSIC

JEWELRY 
STORE

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai- ? 
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin-
< gas vyrų ligas.

3259 So. palsted St., Chicago.

Ofiso Tel. Blvd. 78N 1
Pranešimas '

DR. M. T. STRIKOL’IS j
Lietuvis t »

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pelkele savo tri.lsą i

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 8:30 ild 5 ir

6:30 iki 8:30. Neė.1 10:80 Iki 
12*00 dieną.

Nam.: 2914 W. 48rd Street.
Tel. Lafayetta 268

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas:
8149 S. Morgan St, kurti 32 St. 
\ Chicago, Ulinoia.

SPECIALISTAS: 
Moteriškų ir Vyrišką. 

Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

vakare. Nedėlio is nuo Ifi — 
2 po piet.

Telephone Y arda 687
VH . j.,

lndependen.ee


NAUJIENOS, Chicago, III

Puikiausias

NORA GUGIENĖ, Soprano ONA POCIENĖ, Soprano ALEXANDER KAMINSKY, Smuikininkas

NAUJIENŲ KONCERTAS

Van Buren St ir S. Ashland Blvd

Choras

BORIS TORCHINSKI, Baritonas PIRMYN MIŠRUS CHORAS T. BELLANDI, Baritono

v

A J

Iškilmingiausias

Maloniai kviečiame visus Naujiėniečius ir Naujie- 
nietes atsilankyti “Naujieną” Koncertam Po koncertui, 
griežiant pirmos rūšies muzikai, bus linksmiausi 
šokiai. Tikriname, kad visi atsilankę busite užganė
dinti. Kviečia Koncerto rengimo

( KOMISIJA.

NEDELIOJE, KOVO-MARCH 5, 19221 
I**-**'

Ashland Boulevard Auditorium
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IdthMBlM IMJOI

1739 S0. HAL8TEB ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tdcphone KooMjalt 8581

Subscription Rateai
|8.H per yeur in Canada.
|7J0 per year outaide af Ghiaop.
|8.M per year ia Chlca«e.

8c. per popy.
Entered a> Second ClaM Matter 

March 17 th, 1914, at the Poot Office 
•f Chicace, Ilk ndn asi 
March 2nd, 1878.

Naujianoa almi kasdien, liskirUnt 
feedildieniua. Leidžia Naujianj Ben- 
drev), 1789 Se. Halated St, Chicafo, 
UI, — Telefonam 85M

- - ■ x ........ n —

Metama 
Pašei meti

Ęetvergąs, Kovo 2 d., 1922
Universiteto klausimu kon

gresas pareiškė, kad jis “ran
da geistinu turėti Lietuvoje ka
talikišką universitetą”. Kon
gresas ne tik dievobaimingus 
pageidavimus reiškė, bef ir nu
tarė, kad jis “pripažįsta Lietu
vos katalikų .priedermę paga
minti tėvynei, neilgiau kaip per 
penkiolika metų, tiek ir tokių 
profesorių, \ad kiekvienas jų 
savo mokslingumu tiktų rim
tam univei/iiitetui, o visų jų 
kad užtektų visam Lietuvos 
universitetui aprūpinti”.

Išrinkta ir ypatingas kerdžius 
prižiūrėti, kad kongreso nutari
mas butų tikrai vykinamas, — 
tai kun. Bučys. Kaip matot, 
katalikiškos žiaunos nemažai 
nori apžioti. Jei joms pasisek
tų net pusė apžiotojo atkąsti ir 
sugromuloti, tai lietuvių tauta 
greitu laiku pavirstų į šventąją 
košę maitinti Dievo tarnus.

Viešosios doros klausimu ka
talikų suvažiavimas pripažįsta, 
kad visuomenės dora yra puolu
si ir kviečia katalikus visomis 
jėgomisją kelti per bažnyčią, 
šeimą, mokyklą ir valstybę.

Tuo tikslu kongresas reika
lauja: 1) “kad Kat. Bažnyčiai 
butų garantuota laisvė; 2) kad 
Lietuvos konstitucija prasidėtų 
nuo Dievo; 3) kad moterystės 
ryšis butų apsaugotas; 5) kad 
mokykla butų doros šaltinis, o 
ne bedievybės; tuo tikslu kvie
čia kelti žmonių susipratimą, 
kad j bedieviškas mokyklas vai
kų. nesiųstų, ar reikalautų kata
liko mokytojo; 6) kad -vals
tybė prisidėtų ^rie doros palai
kymo.”

Jei musų krikščionims pasi
sektų įsitvirtinti šeimoj, moky
kloj ir valstybėj, tai kiekvienas 
Lietuvos pilietis, dar gyvas bū
damas, galėtų gauti vizuotą pa
są dangaus karalijon. Kunigas- 
pasitiktų jį čion ašarų pakalnėn 
ateinant visą laiką _ prisiduręs 
lydėtų jį erškėčiuotu gyvenimo 
taku ir pagalios mirštaat ati
darytų jam dangaus vartus.

Spaudos klausimu katalikų 
kongresas pripažino spaudai di
delės reikšmės ir parodė da di
desnio noro paimti ją į dorias 
ir palaimintas savo rankas. Pir
mam kartui kat. suvažiavim'as 
nutarė tam tikromis priemonė- ' 
mis sustiprinti katalikiškąją 
spaudą bent kiek, kad “bedie
viai” nebeįstengtų su ja varžy
tis. Prie tos progos pasireiškė 
įdomus daiktas.

Kaune eina Vytauto šliupo 
leidžiamas satyros ląikraštukas 
“Ragutis”. Tas “Ragutis”, kur 
buvęs nebuvęs, vis gaudo musų 
kunigėlius už padalkų ir. sten
gias svietui parodyti, kas yra 
po ilgu skvernu. Tos “Ragu
čio’ štukos jau tiek įerzino ku- 
nigužius ir gerus katalikus, kad 
kongrese, vienas naivus katali- 
kas-šveicarietis pasiūlė pareika
lauti iš valdžios, kad nusuktų 
“Ragučiui” sprandą, širdies gi
lumoj visas kongresas be abejo 
stovėjo už tokias polici
nes priemones ne tik prieš 
“Ragutį”, bet ir visai 
jiems priešingai spaudai. De
ja, sąlygos da neleidžia katali
kams pulti ją atvirai ir tisiai. 
Ir todėl kongresas žada eiti prie 
to paties tikslo sau .paprastu ke
liu: arba puldinėti priešingą 
spaudą iš pasalų, arba rasti 
klusnų rakalį, kuris klerikalų 
paragintas7 galėtų nusmaugti 
jiems piktus laikraščius.

Tokie tai stambieji katalikų 
kongreso darbų ^vaisiai.
V Ką iš esmės reiškia jame pa
darytieji nutarimai? Rezoliu
cijoj dėl doros pakėlimo yra tok
sai punktas-motyvas: “kadangi 
Bažnyčia, šeima, mokykla ir val
stybė ypatingu būdu paliečia 
dorą, stengtis,, kad tos įstaigos

..................... . ........................ ------ -------- *--------1 

munistas iš Lietuvos rašo:dieviškų” idealų tuo, kad jų 
.pamate esanti religija. Ti
kintis žmogus kitaip su
prantąs ir mokslą jr dorą ir 
politiką, negu netikintis 
žmogus.

Bet kuomet tas pats kle
rikalų Jyderis kalba į savo 
pasekėju minias — per “ka
talikiškus” laikraščius, “ka- .v talikiškose” prakalbose, is 
sakyklos bažnyčioje — tai 
jisai jau gieda ką kita. Tuo
met jau jisai sako, kad tie 
žmonės, kurie nepritaria 
klerikalams, esą ir mokslo 
ir doros ir valstybės priešai. 
“Bedievis” esąs visai be do
ros žmogus.
> Praktikoje tečiaus tas 
pats klerikalų lyderis eina 

gjjldar toliaus. Kad sustipri- 
1.75 nūs savo partijos pozicijas 

ir nugalėjus priešingas par
tijas, jisai nesidrovi vartoti 
šlykščiausius kovos įrankius 

į— ir melą, ir šmeižimą, ir 
skundą valdžiai, ir visokį 
nedorą dalyką, kuris tiktai

|8.80

ghicaffoje — p 
Viena kopija 
Savaitei _ 
MinesiuĮ M

SuvfenytoM ValgtijaM M Ebickgoj, 
paltu:

Metama ■ -.... -p ■ giTrain >7.00
Pusei meti t , LIJ. ,-i 4.00
SdS 1 ' "*" : įgali mesti šešėli ant jo prie.
Vienam minėsią! -  —. - .75

Jklatuvon ir kitur aistartMMl
.(Atpiginta)!

Metams -------------I&B0
Pusei meta . , 4.5(1
Trims minėdama . 2J25

Pinigui reikia aiųsti paltu Monay 
Orderiu, kartu su užsakymą.

Tautų 
apsisprendimas.

šo. Kovoje su “bedieviais'' 
klerikalai laikosi tos taisyk
lės, kad visos priemonės yra 
£eros. z

Taigi tie neva doros mo
kytojai tikrenybėje yra di
džiausi žmonių doros ardyr 
tojai.

“Kur tik s.-d. kuopelė su
sidarė, ten profesinė sąjunga 
išipro... Gal kai-kurie mums 
ir užmestų, kad mes nemo- 

• kam darbininkų savo pusėn 
patraukti? Šiandien ne toš 
dienos, kas buvo 1904-5 m. ar 
vėliau. šiandie mes, prole
tariatas, neturim pakanka
mai savo inteligentijos. Ne
turim spaudos, to ginklo, ku- 
rįuom galėtumėm visus prie
šus atremti...” v

Taigi pasirodo, kad komunistai 
Lietuvoje jau nebeturi jokios 
jiegos. Bet kam kaltint soci
aldemokratus? Juk apie juos 
komunistai visą laiką sakė, kad 
jie esą “palaidoti”. ( Ar ne lai
kas butų komunistams bent 
kartą padaryt “rokundą su sa
vo sumenija”,, ažuot jieškojus 
griekų kitose partijose?

rinkimuose į sekantį Seimą, 
todėl gelbsti situaciją. Dabar 
praneša Lietuvos laikraščiai, 
kad tie visi/agitatoriai, kurie 
šaukė už kr. dem. pereituose 
rinkimuose, dabar jau sakosi 
esą tik katalikai.”

Pastebėtina, kad labai pana
šios taktikos laikosi ir kita kra
štutinė inusų visuomenės srovė: 
komunstai. Jie, kaip ir klerika
lai, šiandie jau atsižada savo se
nojo vardo ir mėgina prieiti 
prie minių po kitokia firma.

Antrasai Lietuvos Katalikų 
Kongresas

St. Kairys j

kerpėjusius katalikus tik nai
vus vaikas.

Kuomet, pro f Voldemaras, ei-

Sausio* 25 dieną Kaęne posė
džiavo Ant/asai Katalikų Kon
gresas,’ Juodojo Internaciona
lo Lietuvos sekcija susirinko damas pagalbon musų katali-

KLERIKALŲ SEKRETAS.

Anglijos -valdžia rengiasi 
ir Egiptui duoti teisę sava
rankiškai valdytis. Kiek
vienas supranta, kad ji eina 
prie to ne iš gero. Kaip Ai
rijai tapo suteikta laisvė tik
tai dėlto, kad Anglija neį
stengė numalšinti ją, taip ir 
Egiptą ji žada paliuosuot 
deltc/, kad jisai kyla prieš 
savo pavergėją.

Kai kurie neva labai revo
liucingi žmonės skelbė, kad 
pasaulis jau esąs atgyvenęs 
tą gadynę, kuomet peverg- 
tosios tautos kovojo už savo 
pasiliuosavimą. Tautų ap
sisprendimo principą jie ap
šaukė atžagareivišku daik
tu. • Bet mes matome, kad 
tautų kova už savo laisvę 
šiandie eina smarkiaus ir 
pasekmingiaus, negu kuo
met nors.

KITI KALTI.

Kuomet komunistams nesise
ka, tai jie kaltina ne save, bet 
kitus. > \

Per keletą metų jie diena iš 
dienos skelbė, jogei ryt-poryt 
įvyksianti viso pasaulio revoliu
cija. Bet revoliucija neįvyko, 
ir. komunistai dabar sako, kad 
kalti esą “sociaj-pardavikai” ir 
“geltonieji? darbininkų unijų 
vadai.

Amerikos komunistai nuola
tos šaukė, kad jie suvienys po 
savo vėliava visą šios šalies pro
letariatą ir nuvers kapitalistų 
valdžią. Iš tų jų šukavimų nieko 
neišėjo. Bet komunistai neno
ri prisipažinti, kad jų “pranašy
stes” buvo vėju paremtos; vie
toj to, jie meta bėdą ant “soęial- 
pardavikų” ir darbininkų unijų

Daugeliui žmonių iki šiol bū
davo nesuprantama, kokiu bil
du klerikalai suskaito, kad jų 
sekėjaį sudarą 90% lietuvių vi
suomenės. Dabar “Sandara” 
išaiškina tą* sekretą. Klerika
lai, mat, elgiasi taip, kaip aną
dien patarė “Draugas”: prirašo 
prie skaitlinės vieną ratuką (ze- 
ro).

“Sandara” sako:
“Ačiū kun. česaičiui už iš

davimą sekreto: mes vis ne
galėjome suprasti, kaip prie 
tų ‘90%’ prieitų — labai’ ,įui 
žinome: kun. česaitis sako, 
kad ‘zero’ taip lengva prira-* 
šyti! Genialiai gi žmonės— 
tie klerikalai! Tie zerų pri
rašinėtoj ų partijos nariai! Ir 
savo partijos stiprume ir sū
ri ngtose aukose, kur reikia 
pasigirti, visur jiems taip 
lengva ir paranku su tais 
‘zerais’.”

NIEKAS JIEMS NETIKI

Nedori
“doros mokytojai”.

Kuomet kokiam klerika- 
lų lyderiui tenka stoti akis 
j akį su rimtu priešu, tai ji
sai sako, kad jo partija ko
vojanti už “krikščioniškus 
idealus”. Krikščioniški ide
alai, girdi, skiriasi nuo “be-

Tokios pat taktikos laikosi ir 
Lietuvos komunistai. Ne taip 
senai jie skelbdavo, kad visi 
protaujantys Lietuvos darbo 
žmonės einą su jais ir kad jau 
netoli tas laikas, kuomet tenai 
įsikurs “proletariato diktatū
ra”. Komunistų vadovaujamos 
profesinės sąjungos Lietuvoje 
jau, girdi, turi 40,000 narių; o 
komunistų partija1 kyla ir bujo
ja, kaip ąnt mielių. Bet dabar 
jau girdime visai ką kita, Ško
tijos “Rankpelnyje” vienas ko-

Labai plačiai buvo išrekla
muota tas faktas, kad Kauno 
komendantas sustabdė kun. Bu
čio redaguojamąją “Laisvę”. 
Klerikalai, pasakodami apie jį, 
stengėsi įtikinti žmones, kad 
jų vienminčiai Lietuvoje netu
rį nieko bendra su valdžios des
potizmu. i 

f

“Naujienos” išreiškė tą nuo
monę, kad “Laisvės” uždarymas^ 
yra gudrus triksas, kuriuo Lie
tuvos krikščionys demokratai 
nori apdumti akis publikai. Ta
kios pat nuomonės laikosi ir ki
ti pažangus laikraščiai. 
“Tėvynė” rašo:

“Nors ‘Laisvė’ visą
organavo kri'kšč. demokra
tams, tačiau visuomet sakėsi, 
kad ji neturinti nieko bdndra 
su kr. dem. Ir kad dabar tai 
įrodyti ir tuomi suklaidinti 
mažiau piąstančius žmonės, 
štai uždaroma šitas klerikalų 
organas net visam mėnesiui 
laiko. Mat kr. demokratai, 
kartą prigavę Lietuvos liau
dį, nesitiki daugiau laimėti

Pav.

laiką

pradžioje metų, kad išankšto 
<1 aptartu tuos uždavįnius ir dar
bus kurie labiausia rupi musų 
klerikalams.

Katalikų kongresas yra aukš
čiausia tikybinės katalikų ben
druomenės atstovybė. Tikybi
niai žmogaus reikalai yra visų 
pirma jo sielos reikalai. Ka
talikybė, kaipo savotiškas krik
ščionijos atažalas, berods turėtų 
ypatinga reikalo susidomėti 
“viernųjų” sielos dabartine pa
dėtim, pažvelgti visų pirma į 
tai, kuo virto patys katalikai 
ir katalikybė, brizdami per- šios 
ašarų pakalnės srutas. Beto 
kunigo retas pamokslas kata
likų bažnyčiose Lietuvoje ne
mini šiandien apie doros nu
puolimą, apie nuodėmėse pa
skendusius Kristaus pasekėjus, 
apie pragarą, apie velnių stro
pią ir sėkmingą darbuotę. Va
dinasi, katalikų pasauly toli 
gražu ne viskas j gera. Vadi
nasi, atkreipti sąžinės akis 'nuo 
svieto marnasčių į vidujinį 
žmogaus gyvenimą, pažiūrėti į 
savąją sielą yra didelio reika
lo. Ar musų katalikų kongre
sas buvo tuo reikalu susidomė
jęs? '■

Jo Ekscelencija vyskupas Kaį- 
revičius, atidarydamas kongre
so darbus, atsiklaupė Susirinki
mo salėj ir sukalbėjo maldą 
dvasiai šventai, kad ji apšvies
tų katalikų galvas ir, padėtų 
Susirinkusiems tinkamai atlikti 
jų (,Iarbą. Esu įsitikinęs, kad 
Jo Ekscelencijos malda nuėjo 
niekais. Nei kongreso dieno- 
tvarkyj, nei 'jo svarstymuose 
nebuvo nei vieno klausimo, ku
ris butų vertęs musų katalikus 
susidomėti savimi, savottfmodė- 
m eitais, savo ne tobulumais^ Iš 
šalies žiūrint, susidaro įspūdžio, 
<ad dėl savęs katalikus nevar
gina jokia abejonė. Jie išrink
tieji. Jie žemės druska, jie vie
nintelė atrama prieš nelabojo 
žabangas pragaran nugramz
dinti “griešnąjį svietą”. Jie 
vieninteliai žmonės, kurie pa
jėgs pastoti kelią visokiam 
ištvirkimui ir išgęlbės pasaulį. 
Gi visos nedorybės, visas pa
gedimas sulindę vien į katalikų 
priešus, kaip kitados Kristaus 
išvarytos iš apsėstų žmonių 
piktosios dvasios sumurmėjo 
Gaulių būrin. Iš tiesų, Kris
taus, minimas parizėjus, besi
melsdamas drapstęs paniekos 
žodžiais šalimai stovintį muiti
ninką, atrodo prieą musų su-

’kams, pasiūlė savo rezoliuci- 
jjoj dėl doros pamatų visuome
nes ir politinėj darbuotėj, kad 
kongresas pasmerktų ir speku
liaciją, kongresas nepriėmė lo 
pasiūlymo. Delko nepriėmė? 
Dėlto, kad pakaruoklio na
muose nedera kalbeli apie vir
vę. Dėlto, kad tas pasiūlymas 
taikė į nesenai Joniškio sugau
tąjį sachariną ir kokainą, su 
kuriuo rišamas kun. Purickio 
vardas. Dėlto, kad pasiūlymas 
dūrė akin kpn. Vailokaičiui, 
kuris, rankoves atsiraitęs ir 
sutoną pasidėjęs, varo visokią 
spekuliaciją “krikščioniškam” 
sayo batike ir trumpu laiku 
SĮlėjo “uždirbti” dešimčius mi
lijonų. Delio, kad krikščionių 
advokatas p. Tumėnas skaito 
šių dienų šmugelį paprastu 
gyvenimo reiškiniu, neliečiamu 
net įstatymais.

Nors katalikų kongresas kry
žiaus ženklu pridengė visus sa
vo darbus, bet tų darbų turi
nys ir suvažiavime priimtos re
zoliucijos aiškiai rodo, kad mu
sų klerikalams ir šiuo kartu 
rūpėjo vien žemės reikalai. 
Tas kongresas savo esme nie
ko nesiskyrė nuo politinio par
tijos suvažiavimo. Visi • svars
tytieji ir nustatytieji klausi
mai turi išimtinai arba visuo- 4 
meninio arba politinio pobū
džio. Ir iš to netęnka stebėtis. 

■ Musų katalikai dar prieš St. 
Seimo rinkimus viešai ir aiš
kiai pasakė, kad jiė nemaną 
vien mindžioti tako iš kleboni
jos bažnyčion ir atgal.. Jų pa
reiga, girdi, ginti savo aveles 
visur, kur lik yra vilkų. ()' kai 
vilkai, klerikalų įsitikinimu, 
|žiuri dabar pro langą kiekvie- 
non krikščioniškon grįčion, tai 
jų reikalas eiti skersai ir^išil- 
gai per visą gyvenimą, daly
vauti ^kiekvienam žmonių su
sibūrime ir visur vesti savąją 
politiką, savąjį, kaip jie sako, 
krikščioniškąjį darbą.

Ir jie varo. Varo bažnyčioj, 
mokykloj, šeimoje, varo gyve
nimo turgavietėse, Seime, val
džioj. Varei paruošę, savo žy
gius slaptose partinėse palėpė
se, susižinodami su visu Juo
duoju Internaciųnalu ir tik dėl 
akių ir agitacijos pravesdami 
savo nutarimus per tiernųjų 
kongresus, vis viena politinius 
ar tikybinius.

Šių metų katalikų suvažiavi- 
pias nieku n&iskyrė nuo se
niau buvusiųjų, — ir jis buvo

grynai politinis. Pats suvažia
vimo turinys paimta iš gyvo
jo musų gyvenimo ir gerai pri
taikinta einamam momentui. 
Kaip jau teko man aukščiau 
rašyti, musų krikščionių padė
tis Lietuvoje dabartiniu laiku 
nėra geriausia. Kad ir neumai/ 
jie pradeda politiniai bankru
tuoti. Jię nėra tikri, kad iš 
busimųjų Seimo rinkimų jie 
sugebės grįžti Lietuvos parla- 
mentan tokiam skaičiuje, kaip 
dabar. Tąigi klerikalai sten
giasi jau dabar susitvirtinti 
kįek tik galįjna ir visur ruošia 
sau apkasus. x '

Tat ir katalikų. kongresas 
pamatiniu savo uždaviniu sta
tė, — sudrutinti kuo galima 
klerikalų poziciją, panaudojant 
dabartinį savo įsivyravimą Lie- 
tovoje.

Negalima pasakyti, kad krikš
čionių apetitas hutų mažas.' 
Kongreso dienotvarkėj bjivo 
pastatyti šie klausimai: katali
kų susiorganizavimas; pradžios 
mokyklos klausimas; universi
teto klausimas; spaudos reika
lai ir viešos doros ir tikėji
mo reikalas.
f Ko krikščionys siekia pra

džios mokslo srity, apie tai jau 
esu rašęs kiek smulkiau. 'Kon
greso nusistatymas tuo klausi
mu visai supuola su krikščio
nių pozicija Seime. Taigi ir 
katalikų kongresas “reikalauja, 
kad valdžia parūpintų katali
kams katalikiškas mokyklas ir 
paveda Katalikų Veikimo Cen
trui, kad butų įsteigta katali
kiškųjų seminarijų katalikams 
mokytojams ruošti”. Kol Lie
tuvos valdžia yra krikščionių 
rankose, kongreso reikalavimas 
eis, žinoma, iš jo lupų tiesiai 
Dievo ausin.

Delko katalikai susirūpinę sa
vomis mokytojų seminarijomis, 
taip pat suprantama. Iš dvie
jų, maž daug, tūkstančių liau
dies mokytoj į Lietuvoje prie 
pažangios Mokytojų Sąjungos 
priklauso apie 1100 žmonių. 
Katalikų Mokytojų Sąjungoj 
/yra apie 300 kunigų, davatkų ir 
davatkinų; visi Riti mokytojai 
yra mažai susipratę ir palaidi 
žąnonės. Krikščionys toje savo 
{lŲnto dalyje jaučiasi labai 
silpni ir todėl ne tik rūpinasi 
paruošti savų mokytojų, bet ir 
sutvirtinti esamąją katalikų 
sąjungą. Tat be to kongresas 
yra nutaręs: “remti Kat. Mo
kytojų Sąjungą moraliai ir ma
terialiai; pageidauja, kad kiek
vienos tikybos mokytojas butų 
Kat: Mok. S-gos nariu; kad to
ji sąjunga butų remiama Ka
talikų Veik. Centro lėšomis”.

Musų kunigai gerai žino, kad 
tidk veršiukas, tiek ir katalikiš
kas žmogus lengviausia pri
jaukinti, pradėjus jį penėti 
pirštu. To budo nori jie stver
tis, ruošiant Lietuvai katalikiš
kus mokytojus. Kad Dievas 
nepagailės jiems reikalingo 
pieno, tai beveik tikras daiktas. 
Visas, rūpestis, kad taip išauk
lėtų liaudies švietėjų nesumin
džiotų gyvenimo imtynėse var
go auginti, už tai vikrus “be
dieviai”. Bet, kol gyva Lietu
voje Žvalgyba, ir su tudz pavo
jum klerikalai da gali kautis.

Šimto Nuošimčių 
Patrijotas

UPTON SINCLAUTO 
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS
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Ir ką vargšas airys katalikas policijos žval

gąs galėjo numanyti apie tokius dalykus? Štai 
kalbėtojas atsistojęs sako: “Kuomet tik kokia 
valdžios forma (patampa pragaištinga šitiems 
tikslams, žmonės turi teisės ją pakeisti, arba 
panaikinti ir įsteigti naują valdžią, dedant jos 
pamatus ant tokių pradų ir organizuojant jus 
jiegas tokiu pavidalu, kurie jiems atrodysge
riausiai galinčiais suteikti jiems saugos ir lai
mės.” Garite atsisuko į Petrą. “Ką tu sakai apie 
šitą?” paklausė jis savo geros' širdies aipio vei
du apimtu išsigandimo. ’ k

. Petrui rodės, kad toliau jau negalima eiti. 
Petras žinojo, kad tūkstančiai žmonių visoj

Amerikoj tapo pasiųsti į kalėjimus už pasaky
mą daug mažiau pavojingų daiktų negu šitie. 
Petras skaitė daugybę instrukcijų iš Jungtinių 
Valstijų Vyriausio Prokuroro raštinės ir oficia
liai žinojo, kad lygiai šitokio dalyko jokiose 
apystovose negalima leisti pasakyti, parašyti, 
ar net pagalvoti. Tatai Petras ir pasakė Garitei: 
“Šitas vyras nuvažiavo jau per toli. Tu geriau 
jį areštuok.” Garite pamojo savo vyrams ir tie, 
šokę ant pagrindų, sustabdė kalbėtoją, padėjo 
jį ir kitus kalbėtojus po areštu ir paliepė susi
rinkusiems išsiskirstyti.

Garitės įsakymais eiti buvo apie du šimtai 
policistų ir žvalgų; jie su buožėmis sudarę eilę 
išvarė žmones laukan, o kalbėtojus susodino į 
policijos ratus ir nusivežė. Po viskam Petras 
nuėjo į Gofės raštinę, ir papasakojo/ ką jis pa
darė; jis tikėjos, kad Gote jį pagirs, bet tas da
vė jam tokio vėjo, kuris priminė jam anuos Go
fės tužimus dėl Nelės Dulinaites laiško. “Kaip 
tu manai, kas jis yra tas, kurį tu suėmei?” šau
kė Gofė. “Jis yra Jungtinių Valstijų senatoriaus 
brolis! Ir kaip tu manai, ką jisxpasakė? TJai bu
vo sakinys iš Nepriklausomybės paskelbties/’

Petras negalėjo suimti; jis visas susimaišė. 
Argi žmogus gali laužyti įstatymus tik dėlto,

kad jis yra Jungtinių Valstijų senatoriaus bro
lis? Ir koks skirtumas gali būti tame, kad tai 
paimta iš Nepriklausomybės paskelblies, jei tas, 
kas paimta, yra maištinga, jei tas nėra leistina 
sakyti? Šitas atsitikimas sukėlė Gofei ir miesto 
policijai tiek pajuokas, kad Gofė surinko visus 
savo vyrus ir davčfljiems pamokslą, išaiškinda
mas jięms veikimo prieš Raudonuosius ribas, 
ko negalima areštuoti ir k® negalima uždrausti 
sakyti. Pav., negalima areštuoti žmogaus už pri- 
vedimąvko nors iš biblijos.

—Bet Džyzos Kraist, Gofė, — pertraukė 
vienas vyrų, — argi mes galime išmokti visą 
bibliją atmintinai ?

Visi ėmė juoktis. » Ne, — pripažino Go
fė, — bet saugokitės ir neareštuokite nieko už 
pasakymą to, kas skamba taip, kaip kad butų 
iš.biblijos paimta. z
—.Bet po velnių! — įsilSšo kitas vyrų, ku

ris plrmiaus buvo pamokslininku. ■— Tas mus 
suvaržys labinus negu nuteisimas kalėjimai!! 
Tik paklausyk, kas biblijoj y ik!

Ir jis ėmė privedžioti žodžius iš biblijos, 
kurie Petrui atrodė baisesniais, negu kuomet jo 
girdėtieji bolševiko žodžiai. Iš to buvo aišku, 
kad šitas Raudonųjų klausimas buvo be galo

painus, nes Gote tvirtino, kaZ_ nežiūrint to vis- 
ko, kiekvienas žodis paimtas iš biblijos, yra 
nepaliečiamas. — Viųnipege, — sakė jis, — tapo 
apkaltintas kunigas už privedimą dviejų vietų 
iš pranašo įsa jos, bet jie negalėjo jam nieko da
ryti, jie turėjo jį paleisti. — Ir tas pats yra su 
Nepriklausomybės paskelbtimi; kiekvienas gali 
ją skaityti kad ir kaip ji butų maištinga. Ir*lą 
patį galima pasakyti apie Konstituciją, nors 
daly pavadiptoj “Teisių Projektas“ pasakyta, 
kad kiekvienas Amerikoj gali daryti visa tai, už 
ką Gofės biuras siunčia juos į kalėjimą!

Tai buvo ištikro kvailas dalykas; bet Gofė 
aiškino jį politika. Jei jie nueitų per toli, tai 
anie vyrukai pasigautų iš jų balsus ir gal atimtų 
valdžiį iš jų, o tąsyk kur dingsi? Petras pir—c ---- ------ » b7*- — -
miau niekuomet nekreipė domės į politiką, bet galėtų tinkamai atlikti savo už
dą bar i>o šito pamokslo abu su Glede pamatė, 
kad jų pažiūros reikia išplėsti. Neužtenka Rau
donieji grūsti į kalėjimą ir daužyti jiems galvos, 
reikia turėti žmonių priorimas tam darbui, ku
rį darai; reikia, kad žmones suprastų, jog tas 
yra reikalinga, reikia vesti taip vadinama ‘pro
paganda”, kad žmonės žinotų, kaip biaurus 
tie gyvuliai ir kokie pavojingi jų tikslai.

(Bus daugiau).
K ' V’" ‘ a ‘ —•

ši

davinį”. • Tos įstaigos apima, 
galima sakyti, visą Lietuvos gy
venimą, viešąjį, privatų ir net 
sielos reikalus. Suprantama, 
kad katalikų akimis minėtosios 
įstaigos tik tuomet tinkamai at
liks katalikų joms statomus už
davinius, kai jos bus katalikų

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Antrasai Lietuvos Ka 
talikv kongresas. Sveikatos Dalykai

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

rankose, katalikų nedalomoj įta- 
koj. Vadinasi, Jiw dasai Inter
nacionalas atvirai, viešai pas
kelbdamas, eina Lietuvoj * prie 
diktatūroj. Bolševikai iš kairės 
ir klerikalai iš dešinės pusės. 
Tik tie bolševikai iš dešinės^ 
imasi darbo daug rimčiau, nuo
sakiau ir be palyginimo didesnė
mis pajiegomis kaip komunis
tai. Jie skelbia karą visiems, 
kas geruoju pats neis kunigų 
saujon, nepanorės būti klusni 
avelė. Pavojus gręsia ne tik 
liaudies tolimesniam augimui, 
laisvam jos jčgų plėtojimui, bet 
ir visiems kas drįstų kelti savo 
balsą prieš Romos ir jėzuitų 
įsivyravimą Lietuvoje.

Kova tai kova. Ji prasidėjo 

pas mus ne nuo antrojo kata
likų kongreso ir tęsis ilgus de- 
šitmečius. Artimiausioj ateity 
ji paaštrės ypatingu budu. Jau 
turime reikšmingų įvykių, ku
rie tai patvirtina. Musų liaudį- < 
ninkai, sutartinai ėję su krikš
čionimis beveik ištisus dvejus ; 
metus, rado dabar, kad toliau 
jiems nebe pakeliui ir vakar, 
sausio 13 dieną iš Seimo 
nos atšaukė iš valdžios 
žmogų, dr. Grinių.

Tai generalinio mūšio
Vis vien, ar da kartą su-

tlySU K11KSU1V- 

mušis vystysis

KARŠTIS KAIPO DIZIN- 
FIKĄTAS.'

Ugnis, žmogaus didžiausis 
išradimas, senai yra pripažin
tas, “didžiuoju valytojų.” Ji yra 
dideliu, nors ir truputį aštru m, 
vaistu nuo sielos nuodėmės. 
Josios jiega apvalanti purvo 
nuodėmes kas kartas didėja. 
Kalbėsime apie josios valomąją 
veikmę Čia, o ne aname pašau- 
iy-

Karštis turi didelę sanitarinę 
vertę namuose dėlto, .kad jis 
yra parankus, pigus ir veikmin
gas perų naikintojas.

Žmones dar nesupranta kaip 
reikiant perus veisiančio už
krėtimo ir perus naikinančio 
dizinfikavimo dalyko gerumo 
ir blogumo. Be.pritirtinis degi
nimas mažos sierines žvakutes 

tam, kad dizinfikavus didelį 
kambarį ar pagyvenimą, iš ku
rio perai su pašiepimu juokias, 
netikusis panaudojimas “stip
riai smirančių”, ar vemt tąsan
čių chemikalų, kurie perams 
nei kiek nėra baisus, parodo,

kad mes atsidėję bandome būti 
perų naikintojais.

Geriaus yra neplėtus užkrė
timo, nedavus veisimosi vietos 
perams kūno vidui, ar jo lauko 
pusėj, užlaikant save ir’ apylin
kes švariai. Bet tas dar neper- 
sikošė pas mus todėl aptiekoš 
turi didelio pareikalavimo di- 
zinfikatų (mat butų perdaug 
radikalu neigti seną paprotį ir 
užrakinti duris, kol dar arklys 
neišvestas ir todėl mes vis dar 
rakiname jas, kada arklio jau 
bėra), kada kas nors namuose 
suserga užkrečiama liga, ar nu
miršta nuo jos.

Kaikurie cheminiai dizinfika- 
tai yra geri. Kaikurie yra pa
vojingi delei savo savybių nuo
dingumo. Kažkurie yęa pavo
jingi dėlto, kad jie kaipo dizin- 
fi-ktai yra be vertės, teikia 
kjaidingo manymo busią jie 
apsaugoja. Ištikimiems chemi- 
nii\jxis cliniiifikiituins reikalin- 

gas geras žinojimas kaip jie 
vartoti, o tas nevisada yra pas 
tuos, kurie juos vartoja.

Karštis visuomet yra po ran
ka, lengvas panaudoti, saugus 
ir kur lik jį panaudosi, ten jis 
duos kuogeriausių sėkmių. .Jis

padaris nekenksmingomis did
žiumą ligą pagimdančių bakte
rijų per 20 minutų prie 140 iki 
160 laipsnių Fahrenheito. Jis 
užmuš visas bakterijas, netu
rinčias seklų per pusę Valandos 
prie 212 laipsnių Fahrenheįto.

Karštis galima panaudoti 
keleriopai.

1. Deginant. Tvarstai nuo 
žaizdų geriausia sunaikinti su
deginant juos. Glitės, skrep
liai sergant tirberkirložu, difte- 
rija, dėmėtąja šiltine, tymais, 
pneumonija, ir tt., reikia suim
ti j popieros šluostelius, ar se
nus švarius, skudurus ir tuo- 
jaus sudeginti po vartojimui. 
Popierinės spiaudykles, varto
jamos džiovininkų, taipgi reikia* 
sudeginti. Visi užterštieji daik
tai, kurių negalima dizinfikuo- 
ti jokiu kitu budu, kaip ve, 
bjauriai suteršti ar užkrėsti 
čiužiniai (matracai)., priegifl- 
viai, žaislai, knygos 'ir tt., turi 

būti sudeginta. Degamosios 
šiukšles ir išmatos geriausia 
yra sudeginti.

2. Sausu karščiu: Norint di- 
zinfikuoti sausu kaiščiu užten
ka paprastosios krosnies. Stiklo 
daiktai ir indai galima sterili-

laiko.
ORKESTRĄ—BENĄ

Parūpina visokiem! 
reikalams

J. SALAKAS
1432 So. 50th Ct.

Cic*ro. Iri
Tel. Cicero 2537

ar

zuoti apie į valandą 
Sterilizavimo laiko ilgumas ir 
gerumas galima numanyti pagal 
parudimą šmočiuko bovelnos, 
kuris reikia padėti tam tikslui.

3. Drėgnu karščiu: Geria tįsia 
vilnioniams daiktams. Jis turi 
didelę pajiegą pereiti perdėm 
ir nepakenkia audimui, 
ras, spaudimu valomas
liuesas, antras po degimui ge
riausias karštis kaipo dizinfi- 
katas.

Drėgnas karštis galima var
toti šitaip: Padėk kelias įpiedi- 
nes lazdeles, ar storos vielos 
tinklelį ant neuždengto katilo 
pusiau pilno verdančio vandens. 
Sudek visus daiktus ant tų laz
delių, ar tinklelio ir uždengk 
juos cirata. Laikyk valandą 
laiko.

4. Virimas yra lengviausias 
būdas panaudoti karštį kaipo 
dizinfikatą visokiems namų 
cliiiktams. J^alcloclai, baltiniai, 

virtuviniai indai, instrumentai, 
šluostai ir 1.1, reikia virinti 
apie pusę valandas. ’ Įdėjus bo- 
rakso verdantis vanduo geriau 
pereina.

(Health Publicity Service.)

tribu-
savo

pra-
džia.
sitars liaudininkaysu krikščio
nimis, ar ne, tas mušis vystysis 
vis plačiau, įtraukdamas kovon 
kuone visą Lietuvos visuomenę. 
Kova bus sunki bet mes žiūrim 
ateitin šviesia akim.

Laiškas j Redakcija
Gerbiamoji “Naujienų/ 

Redakcija!
Prašau neatsisakyti patal

pinti tamstų gerbiamajame 
laikraštyje šiuos kelis padėkos 
žodžius.

Praeitų metų lapkričio mė
nesy Viekšnių vidurinės 4-kl. 
mokyklos Paidagogų Tarybos 
ir Tėvų komiteto buvo kreipta
si į Čikagoje gyvenančius viek- 
šniečius su prašymu padėti pa
statyti namus Viekšnių viduri
nei 4-kl. mokyklai

Į tą prašymą pirmiausia at-

bas”, kuris tuojau suorganiza
vo aukų rinkimo komisiją ir 
pradėjo rinkti aukas pats iš 
savo kasos paaukavęs 50 dole
rių. ' .

Per trumpą laiką komisijos 
surinkta ir prisiųsta Lietuvon 
44.500 auksinų. Be to kliubie- 
čiai yra pasižadėję ir toliau va
ryti pradėtąjį darbą.

Pilnai suprasdamas,- kaip 
daug prisidėjo ir prisidės minė- 
tasai “Viekšniečių Kliubas” 
prie taip svarbaus darbo, šiuo- 
mi viešai ta«iu tam kliubui, 
aukų rinkimo komisijai ir vi
siems aukavusiems—širdingai 
ačiū!

Su tikra pagarba,
A. Taškunas.

Viekšnių vidurinės 4-kl. 
mokyklos vedėjas.

1922 m., saus. 20 d.
Viekšniai, Maž. ap. i

Daugelis įhiestų 'griuvėsių 
priešistorinių civilizacijų, ku
rios kadai tai žydėjo vidurinėj 
Amerikoj ir Meksikoj, bus pa
likta rezervacijomis ir Raciona
liais parkais. &tj«o nusprendi
mu paliekama *nt visados apie 
50 miestų, šventyklų, pirami- 
dų ir kitų Majos padermių pa
minklų.

j. P. WAITCHES
LAWYER Lietu.,. Ad,ok»ta» 

Dienomis: Room 511 — 
127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn , 6096

Vakarais: 10736 S4 Wabash Ava 
Tel.: Pullman 6877.

Tel. Boulevard 0504

EXPRESS
Perkraustome, apglis ir nrilkas 

parvežam.

Pranešimas
šiuomi pranešam Gerb. Lietuvių visuomenei, kad 3-čią dieną Kovo š. m. 

sukako 5 metai kaip Universal State Bankas teisingai ir sąžiningai tarnauja 
lietuviams ir dėlei savo stripriausio ir geriausio stovio liko Gruodžio mėn. 
1921 met. priimtas nariu į Chicagp Clearing Hotese Association.
' , Banko turtas siekia Virš $3,200.000.00.

šiuomi širdingai kviečiame visus lietuvius atsilankyti Bankan pėtnyčio- 
je, subatoje arba utarninke ant musų apvaikščiojimo 5 trtetų sukaktuvių ir 
užmegsti su šiuo Banku dar tampresnius Bankinius rysius. *

Ačiuojame visiems musų koštu mariams už širdingą paramą ir užtikrinam, 
bus vienu iš tvirčiausių ir atsakančiau- 

ipgi sąžiniškai visiems tarnaus.
kad šis Bankas ir ant toliaus visad*
šių Valstijinių Bankų ir ant toliaus

UNIVERSAL S TA TE BANK
VAIDYBA IR DIREKTORIAI.
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PASIGYDĖ, KUOMET
DAKTARAI NE-
ĮSTENGEPAGYDYT

Lydia E. Pinkham Vege
table Compound tankiai tai 
padaro. Skaitykite ponios 
Minerienčs liudijimą.

Churumbusco, N. Y. — “Buvau po 
daktaro priežiūra

Tarputynas sulaiko 
krupo

Tarputynas prašalina blogiausias 
slogas kaip kad magiškai. , Susige
ria giliai į kūną ir slogas išveja! Ne- 
daleisk slogoms užsibūti. Ne čiau- 
dek, — nevaikščiok su išpusta kruti
nę arba kosėti, kuris sukrečia visą 
kūną. ’ .

Naujas išradimas, Turpo turi savy
je visas tarp uty n o gydymo ypatybes 
su kitomis stebėtinai gydančiomis 
ypatybėmis. Turpo nedegina, pūslių 
nesutraukia, nesutepa — nesmirdi nei 
aliejuotas. Tokiu greitumo ir persi- 
gėrimu Turpo veiltia, kad patrynus 
Krutinę arba gerklę, urnai pajusite 
kvėpavimu Jo veikimą..

Vartok Turpo šį vakarą! — ryte 
jausite slogas sulaužytas. Turpo 
taipgi urnai sulaiko bronkitis, kruti
nęs plovės uždegimą, reumatizmo 
skausm-as dieglį, katarą ir neuralgiją. 
Urnai veikia paliuosavime galvos 
skaudėjimą, kojų nuovargi, įsipjovi- 
mą, nudegimą, grikšterėjimą ir -skau
smus. Prašalina krupą ir gerklęs 
ligas!

Prašalina skausmą ir sulaužo slo
gas GREITAI su Turpo — Tarputyno 
mostis turi savyje \^nus pasitikėji
mus Mentholą ir Kamparą. Klausk 
bile vaistininko Turpo — 30c. ir 60c 
puodelis.

7 ŠIANDIE PINIGU I
KURSAS į

Siunčiant Lietuvon per mus: 
50 cent, už 100 auk. ;

/ arba r
2^0 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

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

1

T. Pullman 5432 

A,SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

motery ligrose; rū
pestingai prižiu- 
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos. 
10929 S. State St,.

Chicago, III.

Bridgeporto 
Lietuviams

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai .

> Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų fi® 
Vaikų ligų į,'

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drevei 2880

Dirbijas ir Importuotojas ga* 
riaušių armoniką pasaulyj. Viso
kiai gatunkų. Pigiau parduosiu na
gu kiti . Dykai lekcijos pirkijams, 
Balykt augliukai dėl Informacija

Ruatta & SerenelIR 
817 Blae Island At®«

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIR 

X-Spinduliai
Ofisas 2291 W. 22nd St., kampai 

Leavitt St Tel. Canal 6222. ( 
Rezidencija 8114 W. 42nd Si, 

Tel. Lafayette 4988.
Vai.: 1-4 ir 7-9. Nod. .10-12 pietp.

per daugiau kaip 
penkis metus, nes 
turėjau strėnų 
skaudėjimą, nuo 
kurio nebuvo gali
ma pasiliuosuot. 
Vieną kartą mano 
susiedka papasa
kojo apie jūsų Ve- 
getablc Comp- 
ound ir pradėjau 
imti. Tiek daug 
man pagelbėjo, 
kad dabar patariu 

visoms moterims pamėgint Lydia 
E. Pinkliam, Vegetable Compound, 
kuri turi kokius moteriškus nesma
gumus ir strėnų skąudėjimą. Daug 

pagelbsti esant su kūdikiu, nes pati 
patyriau skirtumą, kuomet ėmiau jj. 
Dėkoju už jūsų gyduolę' ir jei kada 
pastosiu į tokį pat padėjimą, neap-’ 
sieisiu be Vegetable Compound. Pa
leidžiu pagarsįnti šį .laišką, taip, kai 
kiekviena moteris galėtų pasinoudot 
mano v patarimu.” — Mrs. FRED 
MINER, Box 102, Churubusco, N. fY. 

Šiai’ panaši istorija vėl atsikartojo. 
Kenčiančios negalėms per metus mo
terys. Jos mėgino daktarus jr skir
tingas gyduoles, bet nesijautė ge
riau. Gabaus ima Lydia D. Pinkham 
Vegetable Compound ir galit patė- 
myt jo vertę atsitikime ponios Miner.

Šis yra tikru dalyku. Jei tam-ista 
kenti bile kokj nesmagumą, jus turi
te Jšmėgint šią gyduolę. Jos gali būt 
imamos kaip senų, taip ir jaunų, ka
dangi neturi kenksmingų savi ja da
lykų. < .

IIIIIIIIIIIIIIIIIIS

£1 HMJJIEIM@S'Chicag'os lietuviams pasidarė taip kaip 
duona, be kurios negalima apseiti. ( '
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da- 
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.
Idaht Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienos įsteigė savo šakų ant Bridgeporto.
Naujienų Pinigų Siuntimas Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio. rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidkuja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilnų atsargos 
užtikrinimų.

< Ateikite! • > V"" '
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį tik 
Naujienos tepajiegia duotį, nes visą rūpestį tam padeda.

NAUJIENOS
Bridgeporto Skyrius

3210 So/Halsted Street
Telefonas Boulevard 9663

Valandos: kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai. vakare, 
nedėldieniais: nuo 10 vai. ryto iki 2 vai.’po piet/

T«L fevstfe 787

DR. MARTA
DOWIATT—SASS.

K«tik tagiffo H CalIfcnljM tl 
ru t*, .ava pralrtfiuvim. pa (a.

S

FRENCH LINE
■ LOMPAGNIE GENĖRALElfoANSATtANTfOŲE H

Greita kelionė
NEW YORK -- MEMEL

S. S. PARIS
Kovo 15, Bal. 5, Bal. 26

S. S. FRANCE
Bal. 12, Geg. 10, Geg. 31

* Jungiasi su S. S. Pologne plaukian
čiu iš Karve Kovo 29

3-ios klesos kaina ..................  $110.00
Puikiausi 3-ios klesos parankūmai, 

2, 4, 6 ir 8 lovų kambariai šeimy
noms. Taip pat puikiausia patarna
vimas ir valgio gaminimas, kuris yra 
žinomas FRENCH LINE suteikia
mas savo keliauninkams.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

Į LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

Red Star Line
Tiesus patarnavimas į LIBAVĄ
Dideli smagus laivai. Geras mais

tas ir pakankamai duodama. Dau
gelis uždaromų kambarių. Manda
gus patarnavimas jūsų kalboj.

WWHITBSTAR
I Cherbourg ir Southampton ar- 

čiausis susinėsimas su Lietuvos mies
tais.

MAJESTJC (56,000 tonų)/
Didžiausias ' laivas pasaulyj.

OLYMPIC (46,000 tonų)
HOMERIC (34,000 tonų)

LABAI PUIKIAI APRŪPINTA 
3-IOS KLESOS KELIAUNINKAI.

Užsirekordavimui kreipkitės į
PASSENGER DEPARTMENT

Arba prie vietinių agentų. ,
F. C. Brown, Western Passanger Mgr.
14 No. Dearborn St., Chicago, 111.,

Dr. Carter
Akys, Ausys, Nosis, 

Gerklė
Mano reputacija kaipo 

akly žinovo
Patys save apsisau- 
gojat, kuomet atei
nat pas mane akinių. 
Jus ateinat pas akių 
žinovų. Kodelgi ne
pasinaudot akių ži
novo patarimu kuo
met daugiau ne kai
nuoja? Mano pagel- 
ba su patyrimu. Eg

zaminuoju akis ir pritaikau akinius 
per • pastarus

24 METUS PRIE STATE ST.
Nevilkinkite, bet ateikite akių 

saugiam egzamnavimui, kas nie
ko nekainuos. Busite linksmi at- 
Bję. ^Aplaižysite okulisto patarna
vimą. Akims suteiksiu geriausią pa
tarnavimą. Duokit joms tai.

Franklin 0. Carter, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas 

Akys, Aausys, Nosis, 
Gerklė

120 S. State St., 2-Os lubos
Chicago, Iii.

Tėmykit i sakančią šviesą 
Vai.: 9iki 6—<Ncd.: 10 iki 12.

Pinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

Pinigus iš Rockforda 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petrau’ 
ską, Rockf ord Real Efr 
tate & Loan Co.

Iš čia pinigai pa
siunčiami Lietuvon grei
čiausiu budu ir už pint 

' gų siuntimą pilnai ats&> 
‘ koma!

Siųskite pinigus Lie» 
tuvon per

J.S.Petrauskas
809 So. Main Stp

K Rockford, m

Valaidsvi 8—13 fcasdl«n< Ir 1—4 
vakar# iiskiriant nsdildlaalu.

— - - ....... Į Į -----------

A

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacija 

8347 ’Emerald Avė.
8 1H 11 ryte Ir 9 iki 10 rakai* 

TeI.i Boulevard 9897
711 W. 18-ta gat. 2 Iki ■ Vak. 

Tai. j CauuU 279

Phona Canal K7

C. K. KLIAUGA,' ' 
DANTISTAS

IMI 8to. Elabted 8tn Chlear*. JJUL 
kAMBMfl 10tlh Bi.

Telephona Boulevard 5B5|

Dr. A. Juozaitis 
DENTISTAfe

Valandos! nuo 9> Dd 9 >al. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 8—9. Nedil. pagal sutarimą, 
1211 So. Kalstai SU, Ckicage, U.

laistomu Boulavard 7M|

DR. C. Z. VEZELIS

Brtl 17-tofl gaivu

A. MASALSKIS
Atliekame dar 
bą kuopigiaų-’ 
šiai. Mažus gr 
bus turime nu 
$3 ir augščiau 
dideliems nv. 
$25 ir augš 
čiau. Taip pa 
turime geru 
automobilius dėl 
yestuvių, krik 
štynų ir t. t.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139
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CHICAGOS
ŽINIOS::

SUSPOILINO” “BIZNĮ

Munšainieris įsitaisęs sau sto
tį po elevatorium netoli So. 
State ir 59 gatvių bandė deg
tinėle pasvindeliuoti. Jis nieko 
nelaukdamas pradėjo šinkory- 
stę. Už valandėlės susirinko 

Nipiink jį apie puskapis koštu- 
merių, kuriems jis skystimėlį 
už prieinamą N^aįną pardavi
nėjo.

Tuo tarpu kasžin koks ne
prietelis pranešė apie tai po- 

• licijai, kuri bematant
vežimu atpyškejo. Bet munšai- 
nierio butą gudraus ir jis, pa
sigriebęs visus pinigėlius už 
parduotą skystimėlį, akimirks
ny] pro policistų kojas paspru
ko.

dideliu

PERBRANGIAI ATSĖJO

Lietuviu RateliuosedJ

DR K. DRANGELfe “NEIN
VESTAVĘS” PAS ŠAKALĮ.

Vasario 21 d. “Naujienose” 
buvo įdėta žinia apie Šakalio 
(šokalskio) “spešelus” ir tar
pe įvairių jo “investorių” bu
vo paminėtas ir Kazimieras | 
Draugelis, kuris buk įdėjęs pas 
šakalį $7000.

Dr. K. Drangelis prašo mus 
paskelbti, kad jisai ne tiktai 
nedėjęs pinigų į šakalio “spe- 
^šelus”, bet iy atkalbinėjęs ki
tus žmones nuo panašių invest- 

i menių.
Tiesą pasakius, mes patys 

stebėjomės, radę tą žinią vie
tiniuose anglų laikraščiuose su 
p. Draugelio vardu ir adresu.

“DĖDĖS” ŠERNO/VAKARĖLIS

Joseph Matusevich, 1450 So- 
lon avė., baigdamas senus ir1 
pasitikdamas Naujus Žydų Me-' 
tus iššovė aukštyn į orą iš sa- i 
vo revolverio. Tuo tarpu ne
laimėn išgirdo žvaigžd uotas 1 
“dėdė” ir, matomu, nežinoda
mas ką tai reiških, bandė jį j 
suareštuoti. Matusevich, many
damas nieko blogo nepadaręs,' 
nenorėjo pasiduoti ir dar pa • 
grasino policistą nušauti.

Už tokį Matusevich’io 
elgimą, Maxwello policijos 
vados teisėjas nuteisė jį 
mokėti 1,000* dolerių piniginės vakarėlį, 
pabaudos’ ir atsėdėti šešius 
mėnesius pataisos namuose.

Pereitą septintadienį, vasario 
26, S. L. A*. 208 Moterų kuo
pa buvo surengus lietuvių ra
šytojui “Dėdei” Šernui pagerb
ti šaunų vakarėlį Fellowship 
svetainėj.

Po skanių užkandžių Dr. 
Graičiunas pasakė trumpą, bet 
vaizdingą prakalbą, nupiešda- 
mas didelius “Dėdės” Šerno 
darbus lietuvių literatūroje ir 

1 jo uolų pasidarbavimą ♦lietuvių 
1 labui Lietuvoje ir čia Ameri-

Prakalbai pasibaigus svečiai 
pasistiprinę' s/kaniais užkand
žiais gražiai linksminos, šoko 
ir t. t.

Reikia "'pažymėti, kad minė- 
pasi- tos kuopos moterys tikrai už- 
nuo- sipelnė didelio pagyrimo už pa- 
užsi- sidanbavimą surengti šį šaunų

s;

Klaidų pataisymas.

Vakarykščiame laidinyj: “Gy
venimas ir Mirtis” įsiskverbė 
šios korektūros klaidos: 5-to žiais, vakarėlio 
paragrafo paskutinis sakinys, išlaidų nebuvo, 
vietoj: Bet mes gerai žinome, 
kad dar iki šiol įrodyti grieš- 
tams rubežio kur baigiasi aug
menys ir kur prasideda gyvū
nai, turi būt: Bet mes gerai 
žinome, kad dar iki šiol nei 
vienas mokslinčius negalėjo 
įrodyti grieštaus rubežio kur 
baigiasi augmenys ir kur pra
sideda gyvūnai; 6-to paragra
fo 3-čioj eik, vietoj: Ar jos 
eina po mirčiai?, turi būt: Kur 
jos eina po mirčiai?; 11-to pa
ragrafo paskutinio sakinio 2-oj 
eik, vietoj: Jeigu aš, sako, jis 
dirbu ar etc., turi būt: Jeigu 
aš, sako jis, dirbu ar etc.; ir 
5-foj eik, vietoj: milioną, mi- 
lionus etc., turi būt: milionų 
milionus etc.

.Svečių buvo susirinkę gra
žus būrelis. Jų tarįe buvo ir 
gerb. “Dėdė” Šernas.

Tikimas, kad vakarėlis 1 da
vė ir gražaus pelno, nes, ačiū 
rengėjoms, kad kiekviena pri
sidėjo savo skaniais užkand-

— Vienas svečių.

LIET. AM. RŪBŲ IŠDIRBIMO 
B-VĖS NARYS IŠVAŽIUO- 

JA LIETUVON.

Liet. Amer. Rūbų Išdirbimo 
Bendroyė praeitų subatų išlei
do vėl vienų savo darbuotojų 
Lietuvon, būtent, buvusįjį tos 
b-vės iždininkų ir direktorių 
p. J. Zakarauskų. Vakare tu
rėta Paliulio kavinėj išleistu-

vių vakarienė, kurioj dalyvavo 
būrelis tos bendroves narių ir! 
da’nbuotojų, o pąskui, alpie 9 j 
vai. vak. išlydotd Zakarauskas susirin*kinuis"įvyks* kovo’*3'<t"*Štaiigos 
gelžkelio H. & O. stolill. čia 3vet. 1500 So 49 Avė. Visi nariai 

būtinai turi būt, nes yra laug svar
bių reikalų aptarimui.

— Valdyba.
buvo taipjau susirinkęs būrys 
draugų ir pažįstamų atsisvei
kinti su išvažiuojančiuoju. — 
Laimingos keliones draugui J.

— G. J. Stungis

Tai ką reiškia žmonėms 
Naujienų Koncertas.

Geras Naujienietis V. G. 
(3347 So. Emerald avė.) šeši 
mėnesiai tam atgal atvažiavo 
iš Detroito į Chicaga. .Jis čia 
Misą laiką gyveno, skaitė “Nau- ’

Cicero L. R. R. P. Kliubo mėnesinis

Laisvas J. Vyrų Choras, rengia šo
kius subatoj, 4tą dieną kovo, Mildos 
svet., 8140 So. Halsted St. Pradžia 
7tą v. v.

— Kviečia visus L. J. V. Choras.

Gydytojo vakaras. — Pėtnyčioje, 
kovo 10 d., 7:30 vai. vak. Raymond 
Chapel, 816 W. 31st St. bus viešas 
susirinkimas, visų chicagiečių. Pa
kviesti kalbėtojai Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos nariai. Vakaro 
vedėjas Dr. A. L. Graičunas. Kvie- 

’ čiami visi lietuviai ir lietuvaitės. 
; Įžanga dykai ir nebus kolektos. 

e — Komitetas.

Jaunų Vyrų Liet. Dr-škos ir Pašel- 
, _ ____ „į pinis Kliubas l laikys sav4> mėnesinį

iienas”, girdėjo apie Naujienh susirinkimą, Malinausko svetainėj, 
gHdcjo savo (haugų pd"(Va]c Draugai, malonėkite neatbuti- 

sakojimus apie Naujienų ren- nąi atsilankyti į susirinkimą, turįme 
j/inmiis metinius koncertus ir svarbių reikalų aptarti, glamus molinius Koncenus, JI — Rašt. K. Kazlauskas.

Birutiečiai kviečiami fdisirinkti visi 
ketvirtadienį, kovo 2, 8 v. vak. Mark 

jas jis įsitikino, kad tai yra ‘ ticijai prieš Naujienų koncertą. liūs 
• . • • \ j...,,, ! duodami tikietai . Nesivėluokite.'jo geriausias^draugas. Bet pats 
gyvenimas Chicagoj jam visai 
nesisekė, 
čia rasti 
davo kur, 
dirbęs vėl

visa tai dėjosi savo širdin.
Jam patiko “Naujienos” ir 

kiekvienų^ dienų skaitydamas yvhite Square salėj paskutinei rene-

Tinkamo darbo jis 
negalėjo, jei ir ras
tai trumpą laiką pa

mesdavo jį.
čia taip skurdo 
sius.

Mėncsis laiko 
gavo laišką nuo 
iš Detroito, kad 
siranda darbas. Jis tuo labai 

j ari 
čia 

nuo

ir 
bet

Nesivėluokite.'
. — Valdyba.

Svarbus pranešimas. 18-tos ko
lonijos visų’draugijų, kliubų, kuopų, 
bei visokių organizacijų valdybos ir 
pavieni nariai malonėkit butinaPatsi- 
lankyti į Susirinkimą pėtnyčioj, ko
vo 3, 8-ta vai. vak., Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėj, So. Union Avė. 
ir 18-tos gąt. šiame susirinkim’e iš- 

1 girsite apie Lietuvos istorišką veika
lam atgal ji lą, kurį visos organizacijos turės ap- . n,rr» vr<4-xr4-• Ia ' •? aL { r» 4-1 zl Z\1 111 W> LT <1 /]savo draugų 
jam ten at-

Ir jis
šešius mėne-i

norėjo
Ghica-

savo

svarstyti be I'jokio atidėliojimo,‘kad 
musų ainiai rastų užrašytus istorijos 
lapuose musų nuveiktus darbus. L. 
L. P. Bonų abejų stočių valdybos 
kviečia visus Širdingai atsilankyti be 
skirtumo tikėjimo ir pažvalgų.

Pastaba: Jei kurios draugijos pa
sitaikytų susirinkimas tą patį vakarą 
tai malonėkit pasiųsti savo atstovą į 
šį susirinkimą. — Vincas F. Andrulis.

pama- 
•koncer-

1 
žmonių

Birutės choro dainininkai malonė
kite būtinai atsilankyti j repeticiją 
sekamą ketvirtadienį, kovo 2 d. Mark 
White Sųuare, nes tai bus paskuti
nė repeticija prieš Naujienų koncer
tą. Repeticija prasidės 8 vai. vakarą.

< Sekretorius.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
FRANK AUGAITIS, KURIS GY- 

veno 2826 N. Albany Avė. Atsilan
kykite Naujienų ofisan reikale Adelės 
Stanioniutes laivakortės.4

JSRENDAVOJIMU!
LIETUVIŲ DANTISTŲ IR GYDY

TOJŲ — DOMEI.
Nuo balandžio 1 d., š. m. bus ant 

randos, žymioje ir' lietuviais apgy
ventoje vietoje, ofisui kambariai.

Randa pigi, šioji vieta žmonęms 
yi,’a labai gerai žinoma, nes gydyto
jo ofisas buvo per virš dvidešimts 
metų.

Tinkama vieta ir kitokiam ofisui. 
Skaitlinga lietuvių kolonija. Del pla-, 
tesnių 'informacijų, kreipkitės 
laišką.

S. ŽEMAITIS, 
1419 N. Main Avenue, 

Scranton ,Pcnna.

JIESKO DARBO

per

KAM REIKALINGAS BUČERIS 
turintis patyrimo. Daugiausia prie 
tobulinimo bei pagerinimo* biznio, 
taipgi esu geras prie uždėjimo nau
jų bučerriių ir grosernių. Atsiliepki
te tiktai laišku. A. Bie-bis, 9912 So. 
Vincennes Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA ŠVARI MOTERIS, 
ar mergina prie mažos šeimynos na
mų darbui ir prižiūrėti 3 m$tų mer
gaitės. Valgis, kambaris, Ir apmo
kėjimas. Atsišaukit po šešių vai. 
vakare: John Grublauskas, 3018 W. 
39th St., ar Pershing Rd., pirmos lu
bos. '

ĖEIKALIN^A MERGINA 
ar moteris.

Kreipkitės:
3735 Douglas Boulevard 

Antros lubos.

REIKIA DARBININKU
VYKU

PARDAVIMUI NAMAI-ZEME,
PARDAVIMUI GROSERNĖ, 

su kendžių storu. Tirštai 
gyventa vieta.

2745 \y. 38th PI.
x Brighton Park.

ap-

EXTRA BARGENAS, parda
vimui bučernė ir grosernė su na
mu; biznis yra cash. Gražioj 
vietoj, geras biznis. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. 
5252 S. Artesian Avė.

1 DURYS ADAROS
I Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par
duodam ir mainom; namus, lotus, far- 

. masf, automobilius ir visokius biznius.
Pas musų greitas, teisinga^ ir pigus 
patarnaviinas, visokiais reikalais. 
Kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St., Chicago, III.

NETIKĖTA PROGA.
Parduodu viską arba atskirai, pi

giai greitai ii’ prieinamai. Namas 
su bizniu netoli 18 ir Halsted gatvių. 
Pirmesnis’bus laimingesnis. Kreipki-

PARDAVIMUI SAVASTIS 
ir barbernė. /

| Kreipkitės į Naujienas No.
5^6. i

TEMYKIT, DABAR GERAS 
LAIKAS

Reikalaujame visokių namų, duokit 
mums savo namą. Kostumeriai ofise 
laukia pirkti ar mainyti. Dar reikalau 
jam daug namų mainymui ant farmų 
visokiose dalyse miesto. Turim porą

Mi^a,aar<as’’bučernių, grosemių mainymui ant na-
1444 So. 51 Avė., Cicėro, III. Phone ” *
Clc«o 147. , . m Kreipkitės:

KAS NORI PIRKTI 
vietą taisymui automobilių su visais 
įrankiais, kas tik reikalinga, tfienda 
pigi, parduosiu pigiai. Priežastis 
pardavimo, savininkas eina į kitą 
biznį. Parduosiu arba mainysiu ant 
nedidelio groseriuko ar automobilio, 
vieta tirštai apgyventa lietuviais, 
biznis gertus.

3303 S. Auburn Avė?

BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 
808 West 33 Place, 

arti Halsted St.

' ----- ' > tas
PARDAVIMUI GROSERNĖ, taip

gi sykiu gyvenimui 3 kambariai, su 
visais rakandais. Gera vieta geram 
biznieriui. Atsišaukite nuo 3 iki 6 
vakare.

2903 So. Canal St.

DIDELIS BARGENAS
Parduodu už pusę kainos puikiau

sią bučernę su visais fixtures, ir daug 
stako. Taipgi, mainysiu ant automo
bilio ai’ loto. Nepraleiskit šios pro
gos, tai aukso mainos. Atsišaukite 
tuojaus pąs J. Namon, 808 W. 33rd 
PI., arti Halsted.

BARGENAS
Esu priverstas parduoti bučemę 

ir grosernę už pusę kainos: 3 skėlos, 
registeris, arklys, ratai ir pakinki mai 
Daug stako ir visas naujas, 6 rui
mai pragyvenimui, rendos $50, par-, 
duosiu už $1,600, verta $2,500. Kreip
kitės prie savininko,

1810 So. Peoria St.

BIZNIERIAI, NESNAUSKITE
2 aukštų mūrinis namas, gera 

krautuvė 2 pagyvenimai po 4 kamba
rius ir vienąs 5 kambariai. Elektros 
šviesa, aukštas cimentinis besamen- 
tas, randasi 3427 So. Halsted St. 
kaina $13,000. Lotas be namo ver- 

$8,000 *
M. J. KIRAS, 

3331 So. Halsted St. 
Phone Yards 6894

PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 
nis namas, 2jų pagyvenimų po 4 kam
barius, elektros šviesa, maudynės, 
aukštas cimentuotas skiepas, ir vis
kas įtaisyta pagal šios mados. Par
duosiu ant labai lengvų išlygų, arba 
priimsiu lotą, automobilių, arba pia
ną kaipo* dalį įmokėjimo, F. J. Szemet, 
4217 Archer Avė.

(Apgarsinimai)
DABAR YRA GERIAUSIS 

laikas siūdintis drapanas, kada 
dar man naujoj vietoj nėra per 
daug darbo. Mano pasiūtom 
drapanom visi džiaugiasi, taigi 
kviečiu tamistą pasirinkti mane 
už savo kriaučių.

L. GELEŽINIS, 
1748 West 45th gat. 
prie Hermitage Avė.

(Apgarsinimas)

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj,-sausio 21, siūlo- 

rn<e savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, inackinaws, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasių ui 
tekią žemą kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

Tėmykite sekamas kainas:
Overkotai po : $5,$10, $12.50, 

$20, $25 ir $30.
Siutai: $7.50, $10.50, $15, $20, 

$30 ir $35.
Yra ekstra kelinių: s
Vyriškos išeiginės ir darbinės

linės po $2 50 ir aukščiau. Musų ly
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikė^ 
nardo 
kitę kv, < 
dinimas 
1902.

$15.

$25.

ke-

vHi kitur, mes norime iš 
teikite anksti ir pasirin 

u dar visko yra.
gvarantuojamas.

Užsiganė 
įsteigta

kasdieną iki 9 vai. Nad. ik1

S. GORDON, 
M15 So. Halated St.

Metraštis
Lietuvių Biznio Rodyklė 1982 metams jau ga

tava ir bus duodama visiems “Naujienų” skaityto-.

jams dovanai, pradedant sekamų pėtnyčią,- kovo

3-čią dieną. Nepraleiskite progos įsigyti “Naujie-

nas” ir Metraštį
—H

išvažiuoti, 
goj girdi 
draugų, kad Naujienos su
rengia lokius gražius koncer
tus, tai, nežiūrint tokio savo 
skurdo, jis nusprendė 
ti Chicagoj ir būtinai 
tyli Naujienų metinį 
tą. . ' k ; ‘

Tokių pasišventusių
nedaug yra. Jeigu “Naujienos” 
gali išauklėti tokius žmones, 
tai joms už tai pridera gar-, 
be! j

Kaip tik pasibaigs Naujienų 
koncertas, V. G. ketina imti 
traukinį ir tuojaus važiuoti į 
Detroitą.

Jeigu jau taip, tai, vyručiai, 
tur būt tik kas nors tokio ne
paprasto esti tuose Naujienų 
koncertuose; o jau šįmet, kaip 
girdėt, tai tikrai bus nepapra
stas Naujienų koncertas.

— Bridgeportietis. 1

Town of Lake. — Dr-tė L. T. Tė
vynės Mylėtojų 1 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj kovo 5 d., 
1 vai. po pietų, po num. 4600 South 

| Paulina gatvė. Kiekvienas narys 
j privalo būtinai atsilankyti į susirin
kimą, nes yra daug svarbių reikalų 
dėl apsvarstymo. Malonėkite atsive
sti savo draugus pi’isirašyti prie šios 
draugijos, nes pafcal nutarimą laikas 
priimti naujus narius už 1 dol. tą 
dieną pasibaigs. 10 — K. A. Chap.

Lacal 269 A. C. W. of A. — Susi
rinkimas įvyks pėtnyčioj, kovo 3 d., 
7:30 vai. vakare, Unijos svet, 1564 
N. Robey St. šis susirinkimas yra 
labai svarbus, taigi kiekvieno nario 
užduotis yra atsilankyti.

— P. Cha pas, sekr.

REIKIA PRIE MOTERIŠKŲ 
draperių operatorių ir prie mo
teriškų dresių finisherių; pui
kiausia dienos šviesos dirbtuvė, 
smagios valandos ir gera alga, 
nuolatinis darbas. Kreipkitės 
tuojaus. ART DRESS HOUSE, 
1051 W. 85th

REIKIA DUONOS IŠV^ŽIO- 
tojo ant savo kelio. Geras ko- 
mišinas.

Kreipkitės: ,
2935 W. 25th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ 
ir grosernė lenkų apgyventoj 
vietoj, 2007 S. Robey St. Par
davimo priežastis ,mano partne
rio šeimynoj liga.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS NA- 
mas, groseris ir trokas. Priežastis 
važiuoju į Lietuvą. Parduosiu pi
giai.

Kreipkitės:
718 W. 31 st St.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MURI- 
nis namas su krautuve. x Flatas vir
šuj. Tinkantis bučemei ir groser- 
nei, arba kitokiam bizniui; randasi 
prie 2900' Lowe Avė. Savininkas 
gyvena po, numeriu 3250 South Union 
Avė. Tel. Yards 3252.

PASARGA
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Bridgeport. — Lietu viA Pašelpos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo 4 d., 8 v. v. ‘^prastoj svet., 3301 
So. Morgan ir 33ios gatvių. Visi 
kliubiečiai malonėkite susirinkti laiku 
ir atsivesikite nauji} narių.

— A. J. Lazauskas, Nut. rašt.

Roseland, III. — Lietuvių Darbinin
kų Nanvo Bendrovės mėnesinis susi- 

Kovo 6,
Jokie apskelbimai iš streiko apim

tų vietų nėra priimami. Visi Naujie- rinkimas įvyks panedėlyj. 
nų draugai prašomi pranešti Naujie- 7:30 vai, vakare, J. Stančiko svetai- 
nų ofisan apie einančius streikus, ’ nė j. 205 E. 115 St. Visi ščrininkai 
idant Naujienų darbininkai geriaus ir šėrininkės privalot būtinai atsilan- 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- kyti į minėtą susirinkimą paskirtu 
tnais apskelbimais. j laiku. *

-----  |— Jonas Tamašauskas, L D.N.B.rašt.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
ibejotini, Naujienų administracija pa- 
;ilieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Norintieji pasigarsini { sekamos difrNorintieji pasigarsint i sekamos dlfr mo. SešU„ 
nos Naujienas, turi priduot savo pa-Į Amerikon, 
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va- ką pranešti.
karo.

JIEŠKAU SAVO DRAUGĖS 
Pranciškos Strazdauskienės, Telšių 
apskr., Rietavo pašte» Jom-ančių kai- 

šeštas mėnuo, kaip atvažiavo 
Turiu Vabai svarbų daly- 

Atsišaukite. Rozalija 
Servetauskaitė, 4817 S. Throop St, 
Chicago, III.

JIEŠKAU SAVO 'PUSBROLIO
Pardavimai savasčių, biznių, auto

mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- ________ __ _ _
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- (Tadeušo Urbono, Kauno rėd., Šiaulių 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka- apskričio .Šiaulėnų parapijos, Baro- 
m<i.

--------- Į| -.7) - --------------- ---------- - - - •» wpsunsauujj
niškio kaimo. Girdėjau, kad jis yra 
Amerikoje. Todėl kas jį pažįsta 
ai bu jis pats malonės atsišaukti, tu- 

v ____ iriu svarbų reikalą, Anielė Urboniutė-
lyjiiLir—oitTii-n “"***• Kašminskienė, 727 W. 14 PI., Chica

go, III.NAUJIENŲ DIDYSIS 
KONCERTAS.

jau čia pat. Jau / laikas netil 
pradėti rengtis, bet ir nusipirk 
ti iš anksto tikietus. Tikietu. 
galima gauti Naujienų šiuosi 
ofisuose:

1739 S. Halsted St.,
3210 S. -Halsted St., ir*

1614 W. 46th St.
Visi Chicagos ir apielinkės 

miestelių lietuviai rengiasi ir 
kalba apie “Naujienų” koncer
tą^ ™C1 labai pravartu nusi- 
pirkti tikietą iš anksto, kad 
paskiau nereikėtų grųsties ir 
laukti progos gauti tikietą prie 
langelio.

JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 
Vitaliaus Ilgūno, kilusio iš Suvalkų 
gub., Mariampolės aps., jau senai 
kaip Amerikoj gyvena. Jis patsai, ar 
kds apie jį žinotų, meldžiamas para
šyti man. Aš nesenai atvažiavau į 
Kanadą ir norėčiau su juo susižino
ti. Mano adresas: Mr. J. Vosilius, 
363 Iborville St., Montreal, Canada.

JURKAU PUSININKO I REAL 
Estate. Vieta išdirbta per 8 mietus. 
Nereiks nieko investyti, kad ir nepa
tyręs, bet geistinA, kad butų doras 
žmogus. Atsišaukite. Vakarais ar
ba nedėlioj.

4414 So. California Avė.

JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 
Kastantino Girkonto. Paeina iš Paž- 
velskių kaimo, Andrejavo' parapijos, 
Kretingos apskričio. Ir Felikso Gu
dausko, iš Žadvainų kaimo, Rietavo 

I parapijos, Telšių apskričio. Jiedu
Pirkite tikietus ‘‘Naujienų* 1 T* 4-* v. 14- * . T m*a kur. Jie patįs ar zinait juos ma-koncertui tuojau.

Koncerto Rengimo 
KOMISIJA

lopėkite pranešti mums, nes turimo 
svarbių žinių iš Lietuvos. Kazimieras 

* Girkontas ar Magdalena Girkontaitė, 
3837 S. Morgan St., Chicago^ III.

REIKIA PIRMARANKIO DUON- 
kepio prie duonos ant ''naktų darbo. 
Gera alga, nuolatinis darbas.

Kreipkitės tuoj:
LIBERTY BAKING CO. 

12001 Indiana Avė., 
Tel. Pullnvan 5444

PARDAVIMUI 1

PARDAVIMUI SALIUNAS, BIZ- 
nis senai išdirbtas, gerai eina ,turi 
būti parduotas greit, delei nesusitai
kymo partnerių.

Kreipties:
• 3465 So. Morgan St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 
bai gražioj vietoj, visokių tautų ap
gyventa, biznis išdirbta per ilgus me
tus ir yra pelningas. Priežastis par
davimo, moteris serga, o vienas ne
galiu biznį prižiūrėti.

2125 W. 63rd St.

PARDAVIMUI GERIAUSIOJ 
apielinkėj kampinė bučernė, groser
nė ir kiti tavorai, kokių visi reika
lauja. Tai yra gera vieta. Priežas
tis — einu kitan bizniu.

Kreipkitės
4438 Sh, Fairfield Avė.

Tel.: Dąfayette 5948 ,

FOTOGRAFŲ ATIDAI
•Pardavimui studio Chicagoj prie 

didelės gatvės, labai geroj vietoj ir 
gerai įrengta. Savininkas eina iš 
biznio. Kreipkitės į Naujienų Brid- 
geporto skyrių, Box 91, 3210 South 
Halsted St, Chicago.

PARDAVIMUI BUČERNĖ SU 
mašinomis; yra trokas ir visi paran- 
kumai; keturi kambariai, 1 
domi, pigi renda; parduosiu 
nes turiu važiuoti į Lietuvą, 
šaukti. Tel. Pullman 4699, 
So. State Str., Roseland.

garu šil-
1 pigiai,

Atsi-
10701

PARDAVIMUI GROSERNĖ ANT 
labai gero kampo, skersai mokykla. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Yra 
Išturi kambariai pragyvenimui. Ren- 
da $30.00, lysas ant 2 metų. Par
davimo priežastis, einu į ki£ą biznį.

6O0O So. Sangamon St., 
Tol.: Weiftworth 2517

PARDAVIMUI RESTAURANAS 
lietuvių tirštai apgyventa vieta; tu
riu parduoti greitai ir labai pigiai, 
nes noriu išvažiuoti į Lietuvą, greitai. 
Atsišaukite į Naujienų Skyrių, 3210 
So. Halsted St., No. 92.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
su namu arba vienų biznį. I3 
priežasties dviejų biznių. Turi 
būt parduota trumpu laiku.

4803 S. Throop St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, 
3 kambariai pragyvenimui, ge
ras biznis, visokių tautų koloni
ja. Parduosiu pigiai, priežastis 
pardavimo apleidžiu Chicagą 
3302 W. 38th PI.

PARDAVIMUI NAUJAS mū
rinis namas, bungalow, 5 kam
barių, modemiškai• įrengtas. 
Lietuvių kolonijoj, gražioj vie
toj. ■ 6147 Menard Avė. netoli 
nuo 62 St.

MORTGECIAl -PASKOLOS

PARDAVIMUI BUČERNĖ SU 
visais įrengimais. Gera vieta lietu
viui, lietuvių kolonijoj. Pardavimo 
priežastis,/apleidžiu. Taipgi 4 kam
bariai prigyveniinui užpakalyj. Pi
gi renda. Kreipkitės į Naujienų ofi
są numeriu 547.

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

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

PARDAVIMUI SALIUNAS. TU- 
riu parduoti į trumpą laiką iš prie
žasties ligos šeimynos. 3 metų ly
sas, 5 kambariai pragyvenimui. Bar- 
nė 2 mašinoms, labai puiki vieta.

3846 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI KARČIAMA 
lietuvių ir rusų apgyventoj vie
toj. Lygas ant 3-jų metų. 
Kreipkitės sekamu antrašu.

4522 S. Honore St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI RAKANDAI (fur- 

niture), dėl 5 kambarių. Parduosiu 
visus sykiu; pigiai, nes važiuoju Lie
tuvon. Rakandai apdrausti ant $300.

J. ŽASITIS,
4321 So. Paulina St.

2 fl. iš užpakalio

AUTOMOBILIAI
IIIBUICKH1

Perdirbtas 
išmėginimas, 
pinigus grąžinsiu, 
likusie ant laiko. 
1919 7 sėdynių 
1919 ‘ 
1920

FAGET—BUICK COMPANY, 
Grand Boulevaid prie 39tos gatvės.

Tel.: Douglas 0632 •

automobiliuš. Veltui
Užsiganėdinimas, arba

Mažas įmokėjimas

7 sėdynių
5 sėdynių

Touring $650.00 
Sedan $1,000.00 
Touring $700.00

NAMAI-ZEME.

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA 

Mokykla Chicagoj

Designing, kirpimo, fitarimo, ir 
siuvimo vyrišką ir moterišką drapaną.

Musą sistema yrą geriausia. 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktualilkai kerpa, nneruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai {rengtą są
lygą. Išmokinam į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Aigara dienom ir vakarais. 
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str„ ant 4 lubų.

P-lis E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 3 lubų augščio\ mūri

nis namas su dviem bizniais, 7 pagyjl 
veninvų po 6 kambarius, ekstra mau
dynės ir visi kiti įtaisymai pagal šios 
mados. Garadžius 2 karams. Rendos 
neša $3,700 į metus. Kaina $32,000. 
Atsišaukite šiuo adresu:

1000 W. Blst St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI TINKANTIS 
saliunui ar vaistinei kampinis 
namas So. E. kampas, 38 ir 
Kedzie Avė., 2-jų aukštų, karš
to vandenio šiluma. Galima už
imti tuoj aus. Rubin Bros, sali
ninkai, 3804 S. Kedzie Avė.

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti L 
desinuoti drabužius moterims ir. 

vaikam*.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF ' 

G0WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams SU

Tel:. Harrison 1421. Chicago

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis klesos Ma

liavoms merginoms, pasisiuvimul 
įau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2417 Madison Street, 
6205 S. Halsted St

Kreipkltis ypatiikal arba raiy- 
kdt išlygų paklauadamL

Sara Patek, parmininki.




