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Militaristy diktatūra
; Bulgarijoj

PARYŽIUS, k. 20. — Herald 
gavo pranešimą iš Vienuos, jog 
ten gauta autoritetingų žinių, 
kad Bulgarijos militaristai nu
vertė Stambuliskio kabinetą ir 
paskelbė savo diktatūrą.

Kivirčiai Bulgarijoje
Uždarytas universitetas, kivlr 

čiai su bažnyčia.

SOFIJA, k. 15 (suvėlinta). 
— Sofijos universiteto akade
minė taryba paskelbė, kad vi
sos lekcijos universitete bus 
sustabdytos iki valdžia neat
šauks visų suvaržymų, kurie 
daro tolimesnį tęsimą univer
siteto darbo negalimu. (Tie ki
virčiai veikiausia yra kįlę už 
pakeitimą Bulgarijos alfabeto).

■Delei augšto mokesnio už 
mokslą, du trečdaliai studentų 
išvažiavo užsienin. Tuo budu 
skaičius Sofijos universiteto 
studentų šiemet nupuolė nuo 
10,(XX) iki 4,000. Viennos uni
versitete yra daugiau kaip 4,- 
(XX) bulgarų studentų. Prago
ję yra 1,000 bulgarų studen
tų, o Vokietijos universitetuo
se apie 3,000.

Abelnai pripažįstama, kad 
konfliktas gali privesti prie 
puolimo kabineto. Tai gali bū
ti paskubinta delei valdžios su
sikirtimo su šventuoju sinodu. 
Tie kivirčiai su sinodu gali 
privesti prie atskirimo bažny
čios nuo valstybės, jeigu mi
nisterija maišysis į bažnyti
nius reikalus.

Protestas Leninui
Vokiečių darbininkai reikalau

ja paliuosavimo kalinamų so
cialistų.

BERLINAS, kovo 19. — Vo
kiečių Darbininkų Sąjunga va
kar pasiuntė Leninui telegra
mą, kurioj reikalauja, kad jis 
<iuotų įsakymą paleisti 47 so
cialistus laikomus Maskvos ka
lėjime tariamai už jų kontr
revoliucinę darbuotę. Telegra
moj sakoma, kad jeigu sovie
tų valdžia pasmerksianti tuos 
47 kalėjime laikomus socialis
tus, tai pasekmė bus tokia, 
kad santykiai Vokietijos dar
bininkų santykiai su sovietų 
vaklžia patapsią įtempti ir ne
draugingi.

Tolygų, kaip Vokiečių Dar
bininkų Sąjungos reikalavimą 
paliuosuoti kalinamuosius so
cialistus, pasiuntė Maskvon 
taipjau ir Vokiečių Nepriklau
somųjų Socialdemokratų par
tija.

Kautskio protestas.
Garsusis Vokiečių socialistų 

vadas Karolis Kautskis paraše 
straipsnį į Berline leidžiamą 
Rusų socialistų-revoliucionierių 
laikraštį “Golos Rossii” straip
snį, kuriuo jis aštriai protes

tuoja prieš žadamąjį neužilgio 
įvykti Maskvoj 47 socialistų 
teismą. Sovietų valdžia, sako 
jis, staiga paskelbė, kad 47 so
cialistai revoliucionieriai bus 
atiduoti specialiniam teismui 
ir kad jie bus kaltinami dėl or
ganizavimo teroristinio sąmok
slo prieš sovietų valdžią. Su
lig kaltinamuoju aktu, tasai 
teroristinis sąmokslas buvęs pa
darytas apie 4Va —■ 5 metai 
atgal.

Karolis Kautskis sako, kad 
jei jie turi būt dar teisiami, 
tai tas teismas turėtų būt su
darytas iš neužinteresuotų ir 
nepartinių nuo dviejų socialis
tinių ir komunistinio interna
cionalų atstovų. Kautskis iš
reiškia vilties, kad nė viena so
cialistinė partija pasauly ne
leis, kad tie komunistų kalė
jimuose tebelaikomi socialistai 
butų pasmerkti.

Atšaukia Amerikos ka
riuomenę iš Vokietijos

Okupacijos kareiviai apleis Vo
kietiją iki liepos 1 d.

WASIMNiGTON, kovo 20.
— Karo sekretorius Weeks 
šiandie išleido įsakymą sugrą
žinti iki liepos 1 d. visus Ame
rikos okupacinius kareivius, 
kurie dabar stovi prie Reino, 
Vokietijoj.

Dabar bus ištraukti jau pas
kutinieji kareiviai, kurie dar 
buvo palikti Vokietijoje. Sek
retorius sako, kad tas atšau
kimas neturi nieko bendra su 
paskutiniais kongreso nuo
sprendžiais, negi su ginču su 
talkininkais apie mokėjimą už
laikymo Amerikos okupacinės 
armijos. Jis sako, kad valdžia 
jau senai yra nusprendusi iš
traukti visus Amerikos karei
vius iš Vokietijos kaip gali
ma greičiausiu laiku. . Didžiu
ma kareivių jau senai ištrauk
ta, o dabar atšaukiama ir li
kusioji dalis.

Saukia vyriausi anglia- 
kasiy komitetą

WASH1NGTON, k. 20. — 
Angliakasių unijos prezidentas 
Lewis paskelbė, kad angliaka
sių unijosi politinis (policy) ko
mitetas tapo pašauktas susi
rinkti pėtnyčioj Clevelande. Jis 
turės nustatyti visą unijos po
ziciją ir veikimą prasidėjus an
gliakasių streikui balandžio 1 
d.

Politinis komitetas, kuris 
tapo paskirtas angliakasių kon
vencijos Indianapolis pereito 
vasario mėn., turi pilną ir ab
soliutą galią vesti visus uni
jos reikalus laike streiko. Jis 
susideda iš 116 žmonių — cen- 
tralinių unijos viršininkų, al
gų komiteto ir dust rikto at
stovų. Jis ves visus streiko 
reikalus, taipjau ir derybas su 
kasyklų savininkais, kada • jos 
prasidės.

Amerika pripažinsian- 
ti Meksiką

Betgi norima pirmiau, kad 
Meksika pi įsižadėtų apsau

goti Amerikos interesus.

WASrtlNGTON, k. 20. — 
Augštuose administracijos ra
teliuose sužinota, prezi
dentai ' Hardingas ir Obrego- 
nas veda asmeninius susiraši
nėjimus apie pripažinimą Ob- 
regono valdžios. Valdininkai 
mano, kad Jungt. Valstijos jau 
neužilgo pripažins Meksikos 
valdžią.

Vienatinis skirtumas esąs 
tik tame, kad Hardingas nori 
pripažinti Meksiką tik tada, 
kada bus pasirašoma sutartis 
apie Meksikos prisižadėjimą 
apsaugoti Amerikos interesus 
savo ruibežiuos-e, kuomet Ob- 
regonas nori, kad pripažini
mas butų padarytas dar prieš 
pasirašymą tokios sutarties.
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Reikalauja sulyginimo
teisią

------- r I

ANNAPOLIS, Md., k. 20. — 
Valstijos senatorius Fox stoja 
už moterų ir vyrų teisių suly
ginimą ir tuoju tikslu įnešė bi- 
lių Marylando legislaturon. Bet 
pasirodo, kad sulyginus teises, 
moteris labai daug pralaimėtų 
ir netektų visų tų prerogativų, 
kuriuos ji dabar turi. Fox taip
jau nori, kad ir ateityj mote
rims nebūty TFiodamtl jokių 
specialinių teisių, kuriomis ne
galėtų naudotis ir vyrai. Jis ir 
savo bilių pavardijo “aktas ly
gių teisių vyrams”.,

Viename to biliaus punkte 
nustatoma, kad pati, kuri iš- 
aikvoja savo vyro pinigus, ga
li būti teisiama už išaikvojimų 
ar pa vogini^ pinigų.

Bilius taipjau parodo, kad 
pati turi padengti mažiausia 
pusę šeiminykštės užlaikymo 
išlaidų, kad pati, kuri" pabė
ga nuo vyro, gali būti apka- 
linta ir kad pati gali būti pri
teista viešam nuplakimui Už 
mušimą savo vyro. Tik rpkš- 
čių jai galima kirsti nedau
giau kaip 40, kuomet vyrams 
rykščių skaičius už tokius pra
sižengimus nėra aprubežiuo- 
tas.

Vedasi kad pasprukus 
iš Rusijos.

ODESSA, k. 20. — Apsive- 
dimas-iki-rubežiaus yra nauja 
prekybos forma Rusijoje. Mo- 
terįs j ieško ir brangiai moka 
tiems svetimšaliams, kurie ga
li išvažiuoti iš Rusijos į kitas 
šalis ir kurie gali pasiimti jas 
su savimi kaipo savo pačias. 
Rusui, vyrui ar moterei, labai 
sunku gauti leidimas išvažiuo
ti, o ir nė viena šalis nenori 
jų įsileisti. /
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Turkijos ir kitų mahometo- 
niškųjų šalių pavaidinai, nau
dodamies Rusijos įstatymais, 
kurie leidžia jiems turėti 4 pa- 
šias, arvažiavę Rusijon “apsi- 
veda” su 4 pačiomis ir paskui 
vėl grįšta su jomis užsienin.

Karlais tokie laikini apsive- 
dimai būna ir nelaimingi. Taip 
vienos Baku gražuolės vyras 
paspruko užsienin ir tada su
tarė, kad ji apsivestų su virši
ninku ir paskui išvažiuotų už
sienin pas jįjį. Bet tas viršinin
kas paskui įsimylėjo į ją ir 
pareikalavo, kad ji pasiliktų 
gyventi su juo kaipo legalė pa
ti, nes tuo ji patapo apsivesda-* 
ma sovietų biure.

Ulsterio rubežius. kaip 
karo laukas

Abi pusės gerai apsikasę ir tę
siasi nuolatiniai persišaudi- 
mai.

... „ ,BW .^„„.1,

LONDONAS, k. 20. — Even- 
ing News Belfasto korespon
dentas sako, kad Ulsterio ru- 
bežiaus išrodo kaip “mūšio 
frontas”. Airijos respublikonų 
armija ir Ulsterio specialiniai 
konstabeliai yra gerai apsika
sę ir yra vieni nuo kitų šau
tuvo šūvio ' atstume. Kartais 
vieni kitus ir apšaudo.

Jie yra gerai pasislėpę, tad 
persišaudant mažai nuostolių • 
būna, o ir persišaudimas daro
mas tik todėl, kad viena, ar 
kita pusė negalėtų padaryti 
netikėtos atakos. Pavojinges
nėse vietose smarkus persišau- 
dimai būna tankus,

Abiejų pusių armijos pama
ži slenka viena prie kitos ir 
galima tikėtis, kad pirmas su
sirėmimas ištiks ties Caledon.

Tiltai per rubežių yra iš
sprogdinti, keliai išardyti, ar 
nukloti medžiais.

Tokie įtempti santikiai jau 
pradeda atsiliepti ant parube- 
žio gyventojų. U'lsteriečiai, bi
jodamies invazijos, reikalauja 
didesnės apsaugos. Daugelis 
gyvenančių prie pat rubežiaus, 
kuris pavirto į “mekeno že
mę”, apleido savo namus, ku
riuos tuojaus užėmė kareiviai.

Santikiai tai;p Airijos ir Ul
sterio yra taip įtempti, kad 
reikia tik kibirkštėlės, kad
tarp tų dviejų šalių užsilieps- 
;iiotų karas.

Vokietija deportuos rusus
Berlino policija areštavo 80 ru

sų deportavimui.
—4 ;

BERLINAS, kovo 20. — Po
licija šiandie padarė puolimą 
ant restauracijos rusų kvar
tale ir areštavo 80 žmonių, jų 
tarpe Rusijos princą ir prin- 
cesą, baroną, buvusį augštą 
ofičierių caro armijoj ir dau
gelį oficierių bolševikų armi
jos. . ,

Princas ir princesa griežė 
balalaiką, sakosi, tuo uždar
biaudami, kadangi netekę Ru
sijoje viso savo turto.

Visi areštuotieji bus depor
tuoti j Rusiją. *

Sugavo didelį šmugelį.

RYGA. —< Estonijos paru- 
bežio miestelyj Valkuose areš
tavus Alice Kahlberg tapo su
gautas didelis šmugelis. Pas tą 
moterį policija rado už $4,- 
000,000 deimantų, tris bran
gias Rusijos pašto ženklelių ko
lekcijas ir kelius piešinius, 
taipjau ir Reubeno, įsiūtus 
moters apatiniuose drabužiuo
se. Ta moteris važiavo iš Pet
rogrado į Paryžių. Tai yra di
džiausias ikišiol sugautas šmu
gelis.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 20 d., užsienio pini

gų kaina', perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai-,: 
tomą Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų....... $4.38;
Austrijos 100 kronų ............... l^ic
Belgijos 100 frankų .........   $8.43'
Danijos 100 kronų .... $21.16
Finų 100 markių ................... $2.14
Franci jos 100 frankų ........... $9.00
Italijos 100 lirų ................. . $5.12|
Lietuvos 100 markių ............... 36d
Lenkų 100 markių ............... 2^6 d
Norvegų 100 kronų ........... $17.5d
Olandų 100 guldenų ...........  $37.84
švedų 100 kronų ............... $26.0?
Šveicarų 100 markių ...........  $19.48
Vokietijos 100 markių ........... 36c

Danijos kapitalistai šau
kiasi kareiviy

GOPENHAGEN, kovo 20. 
— Iš priežasties kįhisių pro
vincijoje sumišimų sąryšyj su 
visuotinu lokautu, reikalinga 
buvo pašaukti net kareivius 
patruliuoti gatves.

Danijos komunistų vadovas 
Thoe Geresh tapo vakar areš
tuotas. Jis yra kaltinamas pa
niekinime karaliaus ir kursty
me prie revoliucijos.

Riaušėse daug žmonių su
žeista; niekuriuose miestuose 
sunaikinta ir miestų salės. 
Daug streiklaužių sumušta. 
Riaušes silkurstę komunistai.

Kaltina kitas valstybes
SHANGHAI, k. 20. — Ban- 

kiete garbei Amerikos amba
sadoriaus Chinijoje J. G. Sch- 
urman, kuris dabar lankosi 
pietinėj Chinijoj, Wu Fang 
pareiškė, kad didžiosios pasau
lio valstybės yra kaltos už Pie
tinės Chinijos karą su Šiauri
ne Chinija.

“Washingtono konferencija 
išklausė nelegalinės valdžios 
delegatus!*, sakė Wu Fang, 
“kuomet tikroji Chinija nebu
vo pakviesta. Valstybės nepri
pažino Kantonų valdžios ir to
dėl Pietai kariauja už pripa
žinimą”.

6 žmonės užmušti
t ■■ r'.'j. ■ *

j DETROIT, Mich., k. 20. — 
iVyras, moteris, 3 jų vaikai ir 
-dar viena mergaitė liko užmu
šti automabiliui paslidus ir pa
kliuvus po ratais Detroit Unit
ed užmiestinio gatvekario. Ne
laimė atsitiko ties Rochester, 
Mich. Užmuštoji šeimina yra 

’Edward H. įves, vice prezi
dento tos gatvekarių kompa
nijos, kurios gatvekaris juos 
suvažinėjo.

Techninią ekspertą 
pasitarimas

LONDONAS, k. 20. — Tech
niniai ekspertai, atstovaujantįs 
Franciją, Angliją, Italiją, Bel
giją ir Japoniją, pradėjo sa
vitarpinius pasitarimus sąryšyj 
su Genoa ekonominės konfe
rencijos programų. 

--■i-- - ---- *--- —■>—-—
Francuzai bara Ameriką 

ir už pcohibiciją.

PARYŽIUS, k. 20. — “Jei
gu vynas butų kenksmingas 
sveikatai, tas faktas butų žino
mas jau nuo romėnų ir grai
kų dienų —■ nuo genezio”. Taip 
pareiškė vakar premieras Poin- 
care kalbėdamas bankiete už
baigimui “vyno savaitės”.

“Amerika”, sakė premieras, 
“suprantama, gali pravesti ko
kie jai tinka viduriniai įstaty
mai, bet ji turi pripažinti tie
są pasakymui anglo-saksonų 
ix>eto — vynas yra sveikata, 
drąsa ir gyvenimas”.

SPRINGFJELD, III., k. 20. 
— Šiemet. Illinois valstijoj iš
duota virš 500,000 laisnių au
tomobiliams. Manoma, kad vi
so šiemet bus išduota apie 
740,000 laisnių. Pereitais me
tais buvo išduota 670,452 lais-j 
niai.
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Manoma, kad III. valstijoj! 
yra 650,000 pasažierinių auto
mobilių ir 90,000 sunkiųjų — 
trokų.

Jieško Lietuvai prietelią
(Iš Liet. Inf. Biuro Washington)

Lietuvųs Atstovybei sumany
mą iškėlus būrelis Amerikonų, 
siekdami simpatijos savo tau
tiečių jaunoms Pabalti jos res
publikoms: Lietuvai, Latvijai 
ir Estonijai, ketina sukurti tuo 
tikslu tam tikrą organizaciją. 
Inicijatyvos griebėsi jau dau
gelio lietuvių girdėtas p. Ro- 
bert J. Caldwell, pirmininkas 
Amerikonų Vidaus Europos 
Sąjungos (The American Mid 
European Association). Žino
mas, kaipo žymus pramoninin
kas ir tarpininkas tarp Ame
rikos turčių, j ieškančių pato
gios dirvos savo kapitalams ir 
tarp šalių, kurios tų kapitalų 
jieško.

Visas reikalas geriau paaiš
kės iš p. Caldwell’o laiško, ku
ris buvo išsiųstas visiems nau
jos organizacijos steigėjams. 
Štai tojo laiško turinys:

“Gerb........... Yra sumanyta
įsteigti šiame krašte Amerikos- 
Baltijos Draugiją (America- 
Baltic Society), kuri čia veik
tų labui naujų Pabalti jos val
stijų, taip kaip veikia Japoni
jos naudai Japonų Draugija ir 
skandinavų naudai — Skandi
navijos Draugija.

(Paprašius Gerbiamam Val
demarui Čarneckui, Lietuvos 
Atstovui Washingtone, šiuomi 
turiu malonumą pakviesti Ta- 
mistą prisidėti prie grupės as
menų, tuo dalyku užinteresuo- 
tą, kurie susirinks Metropoli
tan kliube 5th Avė. and 60th 
St, pėtjiyčio vakare 7{30 vai. 
kovo 31 d;

Tikimės jus dalyvausiant ir 
savo patarimus duosiant, nes 
labai yra svarbu toms nau
joms demokratinėms tautoms, 
kad musų demokratinėje ■ ša
lyje butų organizuota grupė 

' • < ’’ • ■ 
—.......... ..... ■ * ..................................." '

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St„ • Chicago, ID.
Bridgeporto Skyrius

3210 So. « Halsted St., Chicago, Iii.
Town of Lake Skyrius

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

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

523 West 120th St., West Pullman, UI.

jų prietelių, per kuriuos Ame* 
rika galėtų sužinoti apie tų tau
tų jiešknius ir aspiracijas, kad 
tokiuo budu ingi jus toms tau
toms šios šalies pasitikėjimą. 
Yra prirodyta kad mažųjų 
tautų ramybė būtinai reikalin
ga ngrint turėti ramybę tarpe 
didžiųjų tautų.

Aš tikrai lauksiu Tamstos 
prielankaus atsiliepimo į šį pa
kvietimą ir pagelbės susiorga
nizuoti atstovams Lietuvių, Lat
vių ir Estų Tautų drauge 
su musų tautos neprezen tun
tais, kurie bus tai idėjai pa
lankus.

Jūsų ištikimas
R. J. Caklwell.

Pakvietimai buvo išsiuntinė
ti šiems asmenims:

Lietuvos vardu
Mr. Hamilton Holt, New 

York City, Prof. H. H. Bend- 
er, Princeton University, Dr. 
Samuel McLindsay, New York 
City, Rev. E. M. Stires, New« 
York City, Dr. J. J. Biellskis, 
New York City, Mr. P. K. Vill- 
mont, New York City.

Latvijos vardu
Senator Wm. H. King, Wa- 

shington, D. C., Mr. H. W. 
Taft, Nehv York City, Dr. John 
Eiman, Philadelphia, Pa., Dr. 
Christopher Roos, Philadel
phia, Pa.

Estonijos vardu
Hon. Walter Chandler, Wa- 

shinglon, D. C., Dr. John H. 
Finley, New York Times, New 
York City, M r. Peter Speek, 
Congressional Library, Wa- 
shington, D. C., Rev. C. Klom- 
mer, Bogota, N. J.

r
NAUJIENŲ

Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.

—
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• Daugiau nemokėsite pas mus už akinius, žinovas 
okulistas. Stiklus ištekinam savo locnoj labardtorijoj

M. D. - į

ŽVAIRAS ARIS ATITAISOME
Paauksuoti akiniai $6 ir aukščiau
čysto aukso akiniai $8 ir aukščiau

..................M     wi 11

Ką žmonės rašo
KĄ ŽMONfiS RAŠO.

(Iš laiškų iš Lietuvos)
Juozui Bieliaskui, Chicagoj, 

rašo jo giminaitė, liaudies mo
kyklos mokinė:

Kiek naujienų išgirstame, tai 
pirmiausia iš Amerikos laikraš
čių, kurių čia gauname. Mes 
dar nieko nežinome, o jau Ame
rikos laikraščiai rašo. Pas mus 
yra viena mokinė amerikietė, tai 
pamačius “Naujienas” sako 
man: “Matyt, tavo broliukas ne- 
katalikas.” Tai mes susiriejam, 
aš sakau: “Jei kas skaito “Nau
jienas”, reiškia nckatalikas. O 
ką gi tie katalikų laikraščiai ra
šo? Tą w pačią “politiką”, 
tik tuo skiriasi, kad kunigėlius 
giria, o tuos “kitus” “cicilikuo- 
ja”. Pas mus mokykloj tikyba 
priverstinas dalykas, bet vienas 
mokinys atsisakė ir jį iš Minis
terijos paliuosavo nuo tikybos 
pamokų. O musų kapelionas sa
ko: “Va, šenai reikia tikybos 
mokytis, nes tas nckatalikas, 
kas jos nesimokina”...—J. N.

Didelis Šmotas Z

NMMMMMM

Kaip jie galėjo tai 
padaryti.

Kaip mes galėjome tai pa
daryti? Tiesiog apseklami be 
to, ko mums reikėjo. Man tik 
ką apsivėlus mano savaitinė 
alga padarydavo $30 į mėnesį.

Mano uošvė, kuri su manim 
gyveno įsigeidė sutaupyti iš 
mano algos tiek, kad galima 
butų namas pasistatyti.

Kada rusi s buvo užbaigtas, 
aš susirgau ir netekau vietos; 
prisėjus pirmą inokėsnį mokė
ti turėjau užstatyti

Pirmus metus ka 
mėnesį badą kęsdami 
mėnesį nepraleidome 
ję mėnesines daličs.

jnsą 
eną 

nemokė-

MM

Mokesčiai, palukai už skolas musų devyneto vaikų pasimirė, 
ir mėnesiniai mokesniai už na
mą dabar išnešė tris kartus 
daugiau negu mano uždarbis.

Bet, apgeidami - be gydytojo 
pa tarną vimo, mes netekom 
uošvio su uošve ir musų išlai
dos sumažėjo tiek, kad mes įs
tengėme įdėti grįčioje aslą ir 
langus.

Per dešimtį metų septyni iš

turi būt dėl blogo maisto.
Aš čia primenu Šituos maž

možius tam, kad parodžius/ 
kaip mes įstengėm pasistatyti 
ha mus. '

Aš dėvėjau tų patį ploščių 
penkioliką metų ir ačiū tam.aš

ištekau prisistatyti priengį, 
kulį matai dešinėj pryŠakinių 
durų pusėj.

Dabar, sulaukęs 87 metų aš 
su pačia žinome tikrai, kad 
per dešimtį metų įsigijom sau 
namelį, kuriame galime kelias 
savaites pagyventi.

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
.Tel.: Central 6890

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

M ..........  I II — , . ...........................
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Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.
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Franklin 0. Carter, Gydytojas
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR TON- 

SILŲ SPECIALISTAS.
AR JŪSŲ AKINIAI PRITAIKYTI OKULISTO

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir £ttiirqr$ąs

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

Telephone Central įSąOl' X ■
1824 Wabansia Ate., v 

Valandos: nuo 6 iki a -‘--1

franklin O. 
Carter,

--------- --------- ---- —

~ S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

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

AMERICAN 
FAMILY 
SOAP

Daugiau Parduoda
Kodėl?

pirkit gerą muilą ne 
naujas^ drapanas

Pasiskubinki!!
OllilIlIlIlIBIIIB^

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

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

SANDARA
■’ ’* • ' . ‘Myr %!■),.’ • '

So. Boston, Mąss.

Valiau

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis 
Kontraktorius ir 

būdavo to jas.
Budavojame ir taisome

1401 W. 47th St Chicago.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Ncdėlioms nuo 9 iki 12 r.

327 E Street,
4 x=x

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

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

Pirmiau
Galiu priduoti šimtus vardų, kurioms atitaisau žvairas akis.

Tai nėra geresnio prirodymo mano atsakomumo kurį galečia nu
rodyt — aiitasyme žvairų akių —* negu nurodyti tujus žvairų akių 
atitaisymus. Šiame dalyke, ir kituose, matymas yra tikėjimas. Ka
merą yra geriausiu liudymu tai, ką prižadu, kaip kad šie ligonių pa
veikslai parodo, pirmiau ir Vėliau atitaisyme žvairų aklų.

Daugiau pažymėjimų seka, kur esu išgydęs po du ligoniu vieno
je Šeimynoje.

Panelę Lottie Gorskaitę Ir jos seserį, 1901 W. 17 St., Chicago, III.
Ponia A. F. Sindelar ir p-lę Sindelar, 1715 String St., Chicago, III. 
P-lę Hiehly ir jos sesėrj, 3038 Justine St., Chicago, III.
Ar neturite kokį kad ir paprastą akių nesmagumą?
Paaugas, cantaraktą, nudribimą blakstienų, ūkanotą regėjimą, ap

siašarojusias akis. Jei kas kenkia, matykit mane tuojaus. Atidė
liojimas yra pavojus. Mano kainos žemos, ir išmokėjimai pagal iš
galę. Nevartoju chloroformos nei ligonbučio.

Visiems žvairas ąkis pats atitaisau.
FRANKLIN O. CARTER, M. D.

Akių specialistas ir chirurgas
Specialistas Akių, Ausų, Nosies ir Gerkles ligų: 

12(į South State Street, 2-os lubos, 
• Chicago.

Viehąp durys J šiltinus nuo Fair krautuvės. Valandos 9 iki 5:30; 
nedėlioms 10 ik©l&-.'? ' ' i

Pratuštinimo išpardavimas
Pradeant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, 
rainkotų, kelinių, trunku ir siutcal- 
sų už tokią žemą kainą, kad apsimn- 
kčs dabar pirkti kitatn metui dėvė
jimui.

Tėmykite sekamas kainas:
Overkotai po: $5, $10, $12.50, $15, 

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

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

linės pcų $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. Ateikite anksti ir pasirin
kite-koliai dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojamas. įsteigta 
1902 m.

Atdara kasdieną iki 9 vai. Ned. iki 
6 valandai.

S. GORDON,
»i 1415 So. Halsted St.

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kert? Leavitt St.
Telephone Canal 2552 •

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

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

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Saite St......... „

Room 1303
Valandoj: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

. ..... z1
GOLAN & GOLAN 

ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearbom St, 
Randolph 8899

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

Seęley 3676

____________________________________________ ___________________________ ,
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LIETUVIU MUZIKOS IEVAS
t®3'-7- LIETUVOS MENO KŪRĖJŲ DRAUGIJOS ATSTOVAS MUZIKOS KONSERVATORIJOS DIREKTORIUS KAUNE

Kompozitorius Juozas Naujalis
Ką tik atvyko iš Lietuvos.

Milžiniškam Koncerte
Trečiadienyj, Kovo 22, 1922

LYGIAI 8:15 vai. vakare.

ORCHESTRA HALL
Michigan Avė. Tarpe Adams ir Monroe Gatvių

Salė — Puikiausia ir didžiausia koncertų sale, kurioj rengiama Amerikos ir Europos žymiausių Artistų ir Choristų kon
certai. Ši salė yra pastatyta specialiai dideliems koncertams, turi milžiniškus vargonus .ant kurių gros pats musų kompazito- 
rius, vargonų virtuozas savo ir kitų kompozitorių veikalus, kurių chicagiečiai dar nėra girdėję. Kas jas išgirs, to širdis plaks 
džiaugsmu ir supras ką tai reiškia būti tikru lietuviu. ■ ' . \

Chorai — Keli šimtai rinktinių dainininkų pi ofesionalų—vyrų choras—vedamas p. J. Naujalio.
Solistai-ės — Įžymiausios Chieagos pajėgos: O. Pocienė, M. Janušauskienė, L. Sabonienė, M. Rakauskaitė, Staniulytė, A. 

Pocius, Stogis.
Koncerto siela — p. J. Naujalis gros vargonais savas ir klasinių autorių kompozicijas, skambins pianu, įstabiausių pa

sauliniame muzikos konkurse premijuotų savo kurinį ir kitų kompozitorių, veda chorus. K ; -v
Kartų į šimtų metų — Toki koncertai retenybė. Ta(i pirmutinė ir gal paskutinė mums proga išgirsti garbingiausių tau- 

tinęs muzikos patriarkų ir visus jo palydovus — jaunos kartos dainininkus ir muzikus.
Pagerbkime Lietuvos muzikos meno didvyrį, pražilusį muzikos fonuose senelį skaitlingai atsilankydami, užimdami visas 

salės vietas.
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Gėriai, priro

KORESPONDENCIJOS
ATSAKYMAS J. YZBICKUICLEVELAND, OHIO.

sesis

FEBUOY
Sveikas Muilas

For Coughs,Coldsand Group

vieną
pasa-

North Side Yards:
1246 Melrose St., 

I.: Lake View 8456

Vartok užtektinai, kad 
pasidarytų tirštos putos

South Side Yards: 
8301 Normai Avė. 
Tel.: Yards 2296

Pavieniais tonais
$8.00
$8.00

' $7.75
$7.75

$15.60

Ištarpink verdan
čiame vandenyj

kaip švelnus. Kaip minkštos

ILLINOIS LUMP
ILLINOIS EGG
ILLINOIS NUT 
POCAHONTIS M. R. 
CHESNUT RANGE

Užtikriname, gerumą

Dabar musų mieste darbai 
pradeda truputį taisytis, taigi 
nedarbas gal kiek sumažės.

—šermukšnis.

pusę tos sumos aš surin- 
gausi $50.
Rašei: “Aš jį pažįstu, per 
metus išdirbo gal kokius

Priimnus kvapas Lifebuoy apsireiškia 
vartojant

Toliaus 
numerį į kišenių 
nems kaišiodamasVisa jo korespon- 

niekas daugiau kaip 
Tas vargšas Jurgis 
primelavo* kati ne

atsakinėti, nes harve- 
ir taip žino

Mirkyk valandą 
arba daugiau*^*

(Kolcruotus drabužius tik pusę 
valandos)

Skalbimo mašinose Rinso pu* 
tos yra reikalingos, kad persi
gertų į kiekvienų drabužių 
raukšlę.

Ant kiekvieno žingsnio dra
bužių skalbime Rinso užima vie
tų muilo šmotuose.

Rinso padarytas didžiausių 
muilo išdirbėjų sviete, kad leng
viausiu ir saugiausiu budu atli
kus drabužių skalbimą, taip kaip 
Lux išskalbia plonus drabužius. 
Rinso parsiduoda visur. G’auk 
jo šiandien grosesnėj arba de- 
partment krautuvėj. Lever 
Bros. Co., Cambrige, Mass.

Po išmirkymui tik labiausiai 
įdėvėtas drabužių dalis truputį 
patrink su sausu Rinso.

Didelės tirštos putos tai yra 
Rinso sekretas, kuris suteikia 
pajiegą prašalinimui purvo. Jei* 
gu nepasidaro tirštos didelės pu
tos, tai neužtektinai dėjai Rinso.

Jūsų drabužius nereikia vi- 
rint, jeigu vartoji Rinso. Bet 
jeigu nori virint baltus marško 
nius drabužius, tai vartok už
tektinai Rinso, kad pasidarytų 
putos, kokių tu nori. Tuomet jū
sų drabužiai bus daug baltesni, 
negu kada nors buvo.

šešis mėnesius
dyk nors vienus metus ištisai 
nedirbau šapoj, ir gausi $50. ,

3) Rašei: “Ir mane patį per 
Vilnį išvadino provokatorium, 
parsidavėliu ir buržujum.” Nu
gi prirodyk tik kurią korespon
denciją aš esu rašęs Vilnyj, 
mano vieno parašytą, gausiMusų mieste tarp lietuvių 

gyvesnio judėjimo nematyt. Ir 
tai visose srovėse. Kiek stip
riau veikia klerikalai, bent pi
nigus iš žmonių rinkdami savo 
partiniams reikalams. Ko vie
tos klerikalų agitatoriai neįs
tengia padaryti, tai pąrsikvie- 
čia jų iš kitur. Bet ir clevelan- 
(liečidi nebepila perdaug į jų 
kišenius. Nesenai buvo atvažia
vęs čia kažin koks Bagdonas, 
bet ir tas, kaip girdėt, maža 
tesurinkęs, šiomis vėl dieno
mis buvo čia atvykęs iš Peter
sono, N. J., kun.. Petraitis rink
ti pinigų kunigų Ruomuvos 
orderio spaudai, bet irgi ne ką 
tepešė, nes į jo prakalbas žmo
nių vos keli tesusirinko.

Vietos kunigas Vilkutaitis 
turi didelio rūpesčio. Parapi
jiečiai labai jo darbais nepaten
kinti. Mat buvo pinigai renka
mi bažnyčiai statyti, bet pir
miau statyta mokyklos namas, 
kur dabar ir pamaldos laiko
mos Parapijiečiams rodosi gi, 
kad mokyklos namui pastayti 
])erdaug pinigų išleista. Nepa
tenkinti klebono šeimininkavi
mu parapijiečiai nutarė kreip
tis į vyskupą ir prašyti, kad 
leistų •• jiems antrą parapiją 
tverti senosios vietoj ir tikisi, 
kad vyskupas ne tik leis, bet 
ir kitą kunigą duos.

Dabar girdėt, kad West Si- 
des lietuviai žada organizuoti 
trečią parapiją. Mat jie toli gy
vena nuo dabartinės lietuvių 
bažnyčios esančios kitoj miesto

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų mufuotojas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
H H 1*1X5 •

‘ WM. DAMBRAUSKAS, 
817 West 34th St., Chicago, III.

Tcl. Blvd. 9836 ■ ,

Į Cherbourg ir Southampton ar
čiausia susinėsimas su Lietuvos įmes
tais.

* MAJESTIC (56,000 tonų) .
Didžiausias laivas pasaulyj.

OLYMPIC (46,000 tonų) 
HOMERIC (84,000 tonų)

LABAI PUIKIAI APRŪPINTA 
8-IOS KL'ESOS KELIAUNINKAL 

Užsirekordavimui kreipkitės j 
PASSENGER DEPARTMENT 

Arba prie vietinių agentų.
F. C. Brovm, Westem Passanger Mgr. 
14 No. Dearborn St« Chicago. III.

— INKORPORUOTA

KOKSAI

KRUPA
Prašalina j 15 minutų be vėmimo! 

Glessco išmeta smaugiančią gličią ne
degą iš visos sistemos. Nelauk praei
nant krape! Jis užpuola vidurnaktyj 
be perspėjimo ir be pasigailčjijno. Bu
kit visuomet prisirengę ir turėkit 
Glessco ant rankų. Vartojamas per 35 
metus milioną motinų. Pardavojamas 
visose vaistinėse už 50c butelis, bet 
kaip galit pamieruoti dalyko vertą 
kuris gali išgelbėti gyvastį?

Pirma karta __
vartojant Lifebuoy™
Jus žinote, ką tokio naujo ir stebėtino, 

kad kas tokio atsitinka su jūsų oda.
Jausitės švariausiu ir jaunesniu negu 

kada nors pirmiau buvote.
Braukit savo rankoms per kūną arba 

veidą 
jūsų rankos!

Kas-gi atisitiko?
• Jūsų oda tapo sujudinta. ■ Odos skylu

tės išvalytos ™- kiekviena celė atgaivinta.
Jūsų oda nevien jausis geriau. Atro

dys geriau — ne po savaitei ar mėnesiui 
— bet tuojaus. Nereikia imti Lifebuoy 
ateičiai.

Lifebuoy sveikumas yra principu sujungtu 
su paimu ir kokonut aliejum, tai'yra didžiausiu 
progresu, kasdieniniame odos užlaikyme. Kl
iokis muilas to nepadaro.

Mėginkite Lifebuoy — ir pats pama
tysit.

KENOSHA, WIS. LIETUVIAMS 
PRANEŠIMAS.

Šiuo pranešame visiems Kenosha 
lietuviams, kad “Naujienų” agentas 
J. Dagis dabar lankosi Kenoshh, Wįs. 
su “Naujienų” biznio reikalais ir pra
šome musų skaitytojų ir draugų pa
dėti jam jo darbuose.

Naujienos.

Tris tonus imant 
$7.70 
$7.70 
$7.50 
$7.25 

$15.60 
patarnavimą ir užsiganėdinimą. Reika

laujant, sertifikuojame sunkumą.

“Naujienose” kovo 3 d. š. m. 
J. Yzbickis paraše korespon
denciją iš Ilarvey, III., kur jis 
išlieja daug tulžies apie F. Sle- 
ris (tur būt F. Slėnis), net 
duoda kitiems patarimus per 
Naujienas 
dencija 
šmeižtas.
tiek daug 
verta nei 
yiečiai ir taip žino jį kaipo 
melagį. Vietoj atsakinėti į Yz- 
bickio melus, aš jam duodu ar
ba padetlu Naujienose ar kur 
kitur $50 dovanų, tegul jis 
nors tuos tris arba bile 
prirodys raštiškai, o ne 
komis:

1) Tamsta rašei, kad 
žinonitj Nurinkęs arti 50 tūk
stančių dolerių. Prirodyk, kad 
nors 
kau,

Už $1.00 - 40 Knygų!
Užsisakykite savo giminėms ir draugams Lietuvoje 

darbininkų knygynėlį.
Lietuvoje gyvuoja pačių darbininkų įsteigtas Marksi- 

ninkų pakraipos knygoms leisti koperaty vas “šviesa” . Ugi 
šiol išleidęs yra 20 knygų:

1. Med. dakt. P. Avižonis “Žemė ir žmogus. 2. J. Bi
liūnas, žemės gyvenimo reiškiniai. 8. F. Meringas, Markso 
“Kapitalas”. 4. “Policinis Socializmas” Lietuvoje. 5. P. F. 
Areliai (apysakaitė). 6. R. R. Bruožai iš politinės ekonomi
jos. 7. A. Amą. Komunos Kankiniai. 8. Au. Amuvelis. 
Maratas (drama). 9. K Marksas. Samdomasai darbas ir ka
pitalas. 10. K. A. Darbininkė motina. 11. A. Nemojevskis. 
Kristus Varšavoje, žydas, Paukštė, (apysakos). 12. Kr. V. 
“Tautų Liuosuotojai”. 13.Darbininkų Vienybė. 14. Kl. 
ęetkin Moteris ir jos ekonominė padėtis. 15. B. Baks. Pa
ryžiaus Komuna (1870-1871. 16. Lietuvta Revoliucijos ban
gose. (1905 m.). 17. N. Oliger. Kas kaltas (apysaka). 18. 
S. T. Trumpa profesijinės sąjungos kovos istorija 20. Pro
letaro poeto —Janonio Raštai. •

Prisiųskite $1.00 dolerį, o už jį “šviesos” B-vė nusiųs 
vieną knygynėlį (20 knygelių) tam, kuriam Tamsta nuro 
dysi antrašą Lietuvoje, o kitą knygynėlį pasiųs Tamstai 
Amerikon. Tuo bndu paremsi vienintėlį darbininkų “švie
sos” koperatyvę ir pakelsi darbininkų apšvietą Lietuvoje.

Užsakymus siųskite šiuo antrašu:
B-vė “šviesa”, Malūno gat. N. 75, Kaune, Lithuania.

tai jis įsikišęs tą 
rodo žmo- 
po' nosia, 

kad pamatytų kas ten parašy
ta. Jis ir man parodė sakyda
mas: žiūrėk, Jurgi, kas čia pa
rašyta.” Taip, taip, kitiems 
mat aš Vilnį kaišiojau po nosia, 
o kai tokiai vožnai asabai kai 
Jurgiui tik parodžiau. Toliau: 
“Jei šitas geradėjas nėra dar 
kur išrūkęs.” Taip, da neesu 
išrūkęs, tik dėl parankųmo 
provos parsikėliau į Cbicagą, 
o pats iš Chicagos išrūkai į 
Ilarvey...

Well, Jurgi, turi gerą progą 
gauti už dyką $50. Dabar pasi
rodys, kiek tamsta esi teisin
gas žmogus. Laiko duodu iki 
pirmai dienai balandžio (april) 
1922 m. . —Fr. Slėnis.

ANGLYS
Pirkite sau anglis, kurias pristatome tiesiai iš retail kiemų, o su

taupysit pinigų.

{STEIGTA 1876 ------------------------------------

ANGLYS rT«*sA’
I Vyriausias Ofisas

343 So. Dearborn St
Tel. Harrison 1440

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 S*o. Halsted St., kampas 31 gat.
Viename name su Dr. Monkevičium 

Rezidencijos tel. Yards 1119-J 
Ofiso tel. Boulevard 9708

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

4^=DR. HERZMAN^
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950
Boulevard 4136

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

Telefonai:

Į LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

Tiesus patarnavimas į LIBAVĄ
Dideli smagus laivai. Geras mais

tas ir pakankamai duodama. Dau
gelis uždaromų kambarių. Manda-

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedėlioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

L.--------------------- ------------ -------------  

fl)R. M. STAPULIONIs'
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

3347 Emerald Avė.
9 iki 11 ryto ir 9 iki 10 vakare 

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 18-ta gat. 2 iki 8 vak.

Tel.: Canal 279V ■ ■ 1 ■■■’- 7

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. Lafayetto 4988.
Vai. 1—4 ir 7—9 Ned. 10-12 pietų

Telephone Boulevard 5652
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto Iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.
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I valstybių konferencijoje, 
kurįi neužilgio įvyks Genuo- 
je, bus tarp kitko svarsto
ma ir Rusijos ęienų klausi
mas. Aišku, kad lenkai da
bar rengiasi prie tos konfe
rencijos, rūpindamasi iš- 
anksto gauti kitų valstybių 
pritarimą tam Rusijos sienų 
nustatymui, kuris duoda I 
jiems galimybės varyti “į 
ožio ragą” Lietuvą.

Ir artimiausi Lietuvos 
draugai, Pabaltės respubli
kos, jau pasižadėjo remti 
lenkus Ritame dalyke!

Klaipėdos atstovai tariasi 
su Varšuva; latviai ir estai 
tariasi su Varšuva — kur gi 
atsidurs Lietuva!...

Ar ne laikas butų, kadi 
Lietuvos žmonės taip pat pa- 

14.50įsiustu į Varšuvą savo suta-l 
minuotuosius užsienio reikalų 

ministerius ir pavestų savo 
šalies politiką į kitokias ran
kas?

tižios. Kas galingesnis, tas jai 
meilesnis . •

SOCIALDEMOKRATŲ PRO
TESTAS DEL GRUZIJOS 

PAVERGIMO.

, J8.00

1.75
1.00

Vokietijos nepriklausomųjų 
socialdemokratų kongresas, į- 
vykęs Leipzige, kaip vienu bal
su priėmė sekamą protesto re
zoliuciją prieš Rusijos bolše
vikus, kurie sutrėmė neprik- 

[lausomą Gruzijos respubliką:
“Gruzijos respublika, ku

ri, vedama sociaLdemokra- 
tines darbininkų ir valstie
čių valdžios, stengėsi pras
kinti kelią į socializmą mark
sistiniais metodais, tapo už
kariauta raudonąja rusų so
vietinės valdžios armija, ir 
šiandie ją terioja aršiausias 
raudonosios armijos ir ne
paprastųjų komisijų teroras. 
Sugriautos visos darbininkų 
organizacijos, sunaikinti vi
si revoliucijos laimėjimai. 
Geriausieji draugai, seni iš
bandytieji revoHuiconieriai ir 
kovotojai prieš carizmą, ken
čia kalėjimuose, kur dauge
lis jų mirė dėl žiauraus ap-

siėjimo, arba tapo ištremti 
į Turkestaną ir kitas toli- 

% mas Sovietinės Rusijos vie
tas.

“Pritardamas Tarptautinei 
Socialistinių Partijų Sąjun
gai, šis suvažiavimas aš
triausiu bildu protestuoja 
prieš tą terorą, kurį prakti
kuoja diktatūra, pasivadinu
si socialistine. Jisai reika
lauja, kad tuojaus butų iš
vesta rusų kariuomenė iš 
okupuotosios Gruzijos, kai 
butų sugrąžinti ištremtieji 
socialdemokratai, kad butų 
paliuosuoti politiniai kali
niai ir kad butų atsteigta 
Gruzija, kaipo nepriklauso
ma valstybė, tautų /apsisp
rendimo pamatu.”

Tas pats suvažiavimas, kaip 
jau buvo šioje vietoje rašyta, 
išnešė protestą prieš Rusijos 
bolševikus ir dėl socialistų per
sekiojimo pačioje Rusijoje. 
Ačiū šitam protestui, sovietų 
valdžia paleido iš Butyrkų ka
lėjimo (Maskvoje) socialde
mokratus, paliepdama tečiaus 
jiems išvažiuoti į provinciją 
arba į užsienį. i

Socialistų Partijos 1922 Metų 
Konvencijos Darbuotei

T

Vėl smūgis
Lietuvai
Pranešama iš Varšuvos, kad 
tenai pasibaigusi konferen
cija, kurioje dalyvavo Len
kijos, Latvijos, Estonijos ir 
Finlandijos užsienių reika* 
lų ministeriai. Lietuva joje 
nedalyvavo.

Konferencija pasirašė su
tartį, kuriąja jos pripažįsta, 
padarytąsias sutartis su Ru
sija, sutinka įvykinti tarp 
savęs didesnį ekonominį ir 
administratyvį susiartini
mą ir pasižada ateityje ne
daryti tokių sutarčių, ku
rios butų atkreiptos prieš 
bent kurią pasirašiusiųjų 
valstybių.

Kadangi žinia apie šituos 
konferencijos rezultatus 
ateina iš Varšuvos, tai ji 
gal būt yra nudažyta lenkų 
spalva. Bet nebūtų nieko | 
nuostabaus, jeigu pasirody
tų ,kad ji yra teisinga.

Yra faktas, kad konferen
cija įvyko, nes apie tai jau 
buvo pranešta pirmiaus. Pa
baltos respublikos sutiko 
siųsti savo atstovus į Var
šuvą, nežiūrint to, kad Lie
tuva, kuri palaiko draugiš- 

’kus ryšius su jomis, atmetė 
lenkų kvietimą. Tad jau yra 
pats savaime labai di
delis lenkų diplomatijos lai
mėjimas.

O jeigu dar Lenkija pada
rė su toms respublikoms to
kias sutartis, kokias mini 
augščiaus paduotoji žinia iš 
Varšuvos, tai smūgis Lietu
viai yra tikrai skaudus.

Viena tų sutarčių sako, 
kad Lenkija, Latvija, Esto- 
nija ir Suomija sutinka pri
pažinti padarytasis jų su
tartis su Rusija. Tai reiš
kia, kad jos pripažįsta ir Ry
gos sutartį, kuri nustato 
sienas tarp Rusijos ir Len
kijos. Pagal tą sutartį, 
lenkai išsiderėjo sau “kori
dorių” išilgai rytinės Lietu
vos sienos, — “koridorių”, 
kuris atkerta Lietuvą nuo 
Rusijos.

Manoma, kad Europos

iM

žoalgci

, (Pabaiga)
■■■ ■

Darbo Įstatyba.

Pokarinė reakcija pasirinko 
darbininkų organizacijas svar
biausiu savo puolimo tikslu. Ne- 
unijuoto darbo (“open shop”) 
propaganda yra puolimas ant 
algapelnių organizacijų laisvės. 
Jei tas pavyktų, tai reikštų ne
varžomą ir brutalų pramonės 
ponų diktuotą ir darbininkai bu
tų paversti bejiegiais vergais.

Kansaso Pramoninis Teismas 
su jo draudimu streikų, yra lo
ginė sėkmė šitos propagandos 
visu šalies plotu. Daugelyje 
valstijų ir kongrese jau dabar 
paduodama įstatymų projektai 
turį šitą nedorą mintį. Dauge
lyje valstijų priimta įstatymai 
prieš sindikalistus, kurie grūmo
ja suvaržymu ar sunaikinimu 
darbininkų teisės organizuotis.

Socialistų Partija prižada sa
vo pilną paramą ųrganizuotiems 
darbininkams, kovojantiems 
prieš šitą darbdavių pasikėsini-

Utaminkas, Kovo 21, 1922

LS.S. įlhhH
NARIŲ MOKESNIŲ SUMAŽI

NIMO REIKALU.

Politine Ekonomija
t " '»■ ' «.....

Pamatinis visų visuomenės mokslų yra politinė eko
nomija — mokslas, kuris aiškina, kaip yra gaminami rei
kiamieji žmonių daiktai ir kokie santykiai susidaro tarp 
žmonių, dalyvaujančių gaminimo eigoje.

Pasak Markso, visuomenės organizmo sudėtis apsi
reiškia jos ekonomijoje. Ekonomija yra visuomenės gy
venimo pagrindas, ant kurio rymo ir valstybės tvarka, ir 
{statymai, ir papročiai, ir kiti dalykai. Todėl tiktai tas 
žmogus gali suprasti visuomenėj gyvenimą, kuris yra 

lynams, kaip 1 ygjiaii dem. | pasipažinęs su ekonomijos mokslu.
' ~ . “Naujienos” šiomis dienomis pradės spausdinti labai

prieinamai parašytą veikalą, pašvęstą tam mokslui, bū
tent, J. Sondeckio išverstą iš rusų kalbos Bacho knygą: 
“KAIP MUSŲ VISUOMENĖS GYVENIMAS YRA IR 
KAIP TURI BŪT SUTVARKYTAS.” Tai bus geriau
sias tos rųšies raštas, koks yra kuomet nors pasirodęs lie
tuvių spaudoje.

Visiems musų skaitytojams patariame atidžiai sekti 
jį, bet ypatingai kreipiame į jį domę tų darbininkų, kurie 
netingi pašvęsti valandą-kitą laiko rimtam švietimosi 
darbui. . Tas veikalas suteiks jiems žinių, kuriomis 'pasi
remdami jie galės daug lengviaus susivokti visuose vi
suomenės gyvenimo ir judėjimo klausimuose.

KUNIGIŠKA “TEISYBĖ.”

“Draugas”, gindamas Lietu
vos klerikalus, sako:

“Kr. dem. reikalavo grą
žinti bažnyčioms jų turtus, 
kuriuos caro valdžia buvo iš 
jų atėmusi ir atidavusi pra
voslavų cerkvėm ir vienuo-

reikalavo grąžinti ir ūkinin
kams atimtus iš jų caro ar 
dvarininkų valdžios turtus.”
Tarpe tų turtų, kuriuos kle

rikalai nori atgauti bažny
čioms, yra ir žemė.

Bet pagal 'Lietuvos konstitu
ciją, žemė turi priklausyti 
tiems, kurie ją dirba. O klebo
nai, minykai ir minyškos juk 
nėra žemdirbiai! Taigi jie ne
gali būt prie ūkininkų. *

Toliaus. Klerikalų organas 
sako, kad krikščionys reikalau
ja grąžinti ūkininkams tą že
mę, kurią atėmė iš jų caro ar 
dvarininkų valdžia. Bet tai yra 
melas.

Visos žemės, kurias valdo 
dvarininkai, yra atimtos iš 
ūkininkų. Vienok St. Seime 
klerikalai nutarė tas žemes ne 
atimti iš dvarininkų ir atiduo
ti ūkininkams, o atpirkti ir par
duoti tiems, kurie gali už jas 
užmokėti.

“ŠVENTAS TĖVAS” IR 
LIETUVA.

St. Sci-

tai yra 
da nėra

“Keleivis” ' paduoda turinį 
kalbos, kurią pasakė nesenai 
atvykęs Amerikon kapitonas 
Natkevičius, Lietuvos 
mo narys.

“Sako, Vatikanas, 
popiežiaus valdžia,
pripažinęs Lietuvos valsty
bės de jure. O Rymas nepri
pažįsta nepriklausomos Lie
tuvos dėlto, kad nori, idant 
Lietuva butų prijungta prie 
katalikiškos Lenkijos. To ne
pripažinimo negalima esą iš
aiškinti tuo, kad Lietuva ne
didelė valstybė. Latvija ir 
Es ton i ja daug mažesnė, 
menkesnė ir prie to da ne
katalikiškos valstybės, o bet
gi popiežius senai jas pripa
žino. Latvija turinti net įs
tatymą, kuriuo draudžiama 
popiežiaus misionieriams į- 
važiuoti, o vis dėlto popie
žius ją pripažino, kuomet 
katalikiškos Lietuvos nepri
pažįsta. Ir kunigai varą Va
tikano politiką, kad sujun
gus Lietuvą su Lenkija.” 
Tai yra ištiesų įdomus faktai. 

Lietuva net laiko prie Vatika
no savo atstovybę, ir ji per 
klerikalų spaudą nuolatos gi
riasi, kad “šventas tėvas” esąs 
labai prielankus Lietuvai.

Popiežiaus valdžia savo dip
lomatijoje vadovaujasi, matyt, 
tokiais pat politikieriškais iš- 
rokavimais, kaip ir kitos val-

Del Lietuvos Universito
Ištrauka iš protokolo susirinkimo Lietuvos Aukštųjų 
Kursų klausytojų, šiaip studentų bei abiturijentų įvyku

sio vasario mėn. 11 dieną 1922 m. Kaune.

Susirinkimas virš 400 asine-(grynai gyvojo 
nų dalyvaujant, apsvarstęs 
universito atidengimą ir jo sta
tutą priimtą 2-ru skaitymu St. 
Seime tarė:

1) kad St. Seimo daugumos 
pastangos paversti aukštąją 
Lietuvos mokyklą krikšč.-de-

gyvenimo iš-
šauktus;

c) Universito pradžiai profe
sūros branduolį turi sudaryti 
mokslo bei kultūros įstaigas, 
parenkant konkurso keliu.

Ir turint omeny, kad St. Sei
mas pilnoje savo visumoje De

mokratų partijos įstaiga-varžo rado reikalingu statute apgin- 
mokslo laisvę ir Universito au-

nei mokyklai konfesinę dvasią;
2) kad teologijos fakulto įs

teigimas nėra gyvenimo iškauk
tas, bet klerikalizmo scholas
tikai platinti sugalvotas;

3) kad įvedimas į filosofijos 
fakultą krikščioniškos filos&i- Tarybos; 
jos katedrų —r- rodo aiškų kle
rikalų norą išplėsti savo įtaką 
net grynai pasaulinio mokslo 
dirvoje;

4) kad katalikų, ar kito epis
kopato įsikišimas į Universito 
dalykus ne tiktai iš pamatų 
griauna autonomiją, bet atgai
vina viduramžių svietiškos dva- 
siškijos valdžios laikus;

5) kad be fakulto Tarybos 
nieks negali skirti profesorius 
bei lektorius ir juos tvirtinti, 
nes tat butų visiškas autono
mijos principų negavimas — 
nutarė:

Vienbalsiai, apart 21 asmens 
prasišalinusių prieš balsavimą 
ir vieno prieš, kreiptis į St. 
Seimą ir Valdžią su sekančiais 
reikalavimais:

a) Neatidėliojant
Valstybės Universito statutą 
be jokio mokslo laisves suvar
žymo — užtikrinant pilną U- 
niversitui autonomiją;

b) Įsteigti nuo vasario 16 die
nos visus Unicersito fakultus

priįmti

ti studentų teisės — susirinki
mas nutarė reikalauti:

a) kad studentams turi būti 
suteikta teisė siųsti su spren
džiamoj u balsu į Fakulto Ta
rybą po vieną atstovą nuo 
kiekvieno kurso (2 sem.) ir j 
Senatą 2 atstovu nuo Seniūnų

b) kad studentai savo vidu
jiniam gyvenimui tvarkyti ir 
savo reikalus atstovauti renka 
Universito Seniūnų Tarybų;

e) kad studentai steigia U- 
niversito mokslo, ekonomijos 
ir kitas reikalingas studentų 
gyvenimui organizacijas ir turi 
teisę daryti studentų sueigas 
savo reikalams aptarti;

d) kad studentai Huostioįa- 
mi nuo kareiviavimo pareigų 
ėjimo; •

e) kad prie Universito butų 
įsteigta studentų šelpimo fon
das ir kad studentai butų apim

f) stipendijų paskirs t imo 
klausymo Seniūnų Taryba vei
kia kontakte su atatinkamu 
Universito organu.

šiuos reikalavimus Vyriau
sybei įteikti ir visuomenei pas
kelbti — įgaliojama prezidiu
mas ir referentas.
Pirmininkas —' (neįskaitomą). 
Pavaduotojas — (neįskaitoma) 
Sekretorius (neįskaitoma).

Nuostabus ir dažnas uždraus- 
ties panaudojimas darbo ginčuo
se ir teismų panaudojimas ga
lės, atmetančios įstatymus, 
turi būti sustabdyta. Begalinis 
panaudojimas federalės jiegos 
per Teisingumo skyrių strei
kams laužyti, parodo darbinin
kams didelio reikalo turėti poli- 
tinę g-tilyk>ę. 12>a.žnejixntis x>u- 
naudojimas samdytų mušeikų ir 
šnipų darbininkų kovose taipgi 
parodo reikalingumą federalės 
įstatybos šitiem pragaištingiems 
korporacinio viešpatavimo agen
tams panaikinti.

Socialistų Partija yra pasiža
dėjusi žiūrėti ir rūpintis, pramo
ninėj ir politinėj kovoje, kiek
vienu artimiausiu šalies darbi
ninkų reikalu; darbo dienos su
trumpinimu it algos pakėlimu; 
apdraudimu nuo ligos, nelaimės, 
pabėgio ir senatvės; didesnėmis 
švietimo progomis ir kiekvienų 
'laimėjimu bei pragumu, ku
rie seksis išveržti iš kapitalisti
nės sistemos, kad sustiprinus vi
sokias naudingo darbo rankas.

Visuomene Apdraustis.

šituo kapitalistiniu privati
ninkų godumo, beplaningumo ir 
nepaisinimo pagamintų didelio 
nedarbo ir abelno sunkumo me
tu valdančiosios partijos visai 
nesirūpina milionų darbininkų 
bėdomis ir reikalais. Begėdiš
kos pelnagaudybes sistema eina 
nekliudoma. Musų pramoninio 
gyvenimo ponai prisispyrę rei
kalauja vis didesnio sumažini
mo algų ir pailginimo darbo va
landų. žmogaus gyvenimas ir 
sveikata vis tebeaukojama pra- 
nonės ponų, pelnams. Plačiai 
pasklidęs ir nežmoniškas vaikų 
darbas vis dar yra juoda dėme 
jautai besigiriančiai savo civili
zacija.

Socialistų Partija reikalauja, 
tad flpdrausties reikalą paimtų 
valdžia ir kad ji butų išplėsta 
tiek, kad ji apimtų nedarbą, ne
laimę, ligą, paliegl ir senatvę, 
be darbininkų prisidėjimo.

Ūkininkai.

žemdirbystes sugniužimas 
yra pažymėtina išrutula poka
rinėj istorijoj. Milionai ūkinin
kų susiduria su tomis ekonomi
nėmis sąlygomis, kurios ypatin
gai gula ant nuomuoj ančių jų 
ūkininkų ir laukų darbininkų. 
Kuomet mi'lonai dolerių yra pa
skiriama Komercijos skyriui, 
kad pagelbėjus kapitalistams ir 
bankininkams prekybą ir inde- 
dėlius išplėsti, tai nelaimingiems 
kaiminių apylinkių darbinin
kams valdžia subegė tik konfe
renciją sušaukti, šita konferen
cija, kaip ir daugumas valdžios 
viršininkų sušauktų ir suorga
nizuotų sueigų nesiūlo nieko 
daugiau kaip pakalbėjimą kai
mų darbininkams.

Sunki padėtis, kuri laukia kai
mų darbininkų, reikalauja iš 
valdžios geresnės ir greitesnės 
pagalboj.

Socialistų Partija siūlo, kad 
visa ūkio žemė, kuri nėra savi
ninkų dirbama, butin antdėta mo 
kesčiais pilna nuomo verte; kad 
federalė valdžia sausinimu, pir
kimu, mokesčių antdSjimu, nu- 
kaltinimu, ar kitaip, turi įsigy
ti kitas žemes ir tas žemes su
organizuoti į visuomeniniai veda 
mus ukius su naujovinėmis ma
šinomis; kad ūkininkams butų 
teikiama pakankama paskola že
momis palukų kainomis; kad bu
tų sustatytas platus planas ūki
nėms nuomyboms panaikint, kad 
jų vietoj įsteigus visuomeniniai 
valdomus ir vedamus ukius, kur 
darbdavio ir darbininko santy
kiai pranyktų; kad butų įsteig
ta visuomeniniai valdomos šal- 
dyklos ir kaimų algapelniams 
butų duodama proga organizuo
ti ūkių darbininkų unijos.

I

Visuomenijimas.

Pažymėtinas didžiųjų pamati
nių šalies pramanių dalykas tai 
jų visuomeninis pobūdis. Jos 
liečia gerovę tiekos tūkstančių 
žmonių, kad jokiai privatiniai 
ar korporuotai grupei neturėtų 
būti leidžiama valdyti jos priva
tiniam, ar korporuotam lobi- 
mui. Jos turėtų boti suvisuo- 

menintos. Tas reikia pasakyti 
ypatingai apie gelžkelius, ka
syklas, plieno pramonę ir dau
gybę kitų didesnių Šalies pramo
nių.

Kivirčai tarp žmogaus reikalų 
ir privatinio ar korporuoto go
dumo ypatingai pasižymi pami
nėtose trijose 'pramonėse. Są
lygos šitose pramonėse virsta 
nežmoniškomis ir nepakenčiamo
mis milianartis jose dirbančių 
darbininkų.

Šitos pramonės tuičlų bu Ii 
suvisuomenintos ir visuomeni- 
jimo programas turėtų būti 
kuo greičiausiai išplėstas ant 
kitų didžiųjų pramonių. Bet 
toksai programas turėtų turė
ti savy apsaugą didėjančios 
darbininkų atstovybes ir kon
trolės pramonėse, kad išven
gus biurokratybės ir tironybės, 
kurios labai dažnai apsireiš
kia grynai valstybinėse įstaigo
je. Visuomene: ir žmogaus 
reikalams priešingas dabarti
nio pramones valdymo ir vedi
ma būdas yra aiškus kiekvie
nam. Jo nusikratyti niekuomet 
nėra per greita.

Negras.
Negrai darbininkai 

nese Valstijose užima . 
lį stovį visuomenėje, 1 
dideliai surūpina 
sius. Jų minios priklauso tai 
pačiai ekonominei klasei ką ir 
baltieji algapehtiai. Jie sudaro 
galimybinę pajiegą darbininkų 
judėjime ir darbininkų unijos 
turėtų priimti juos lygiomis 
teisėmis su visais kitais algi- 
niais darbininkais.

Socialistų Partija reikalauja, 
kad kongresas prižiūrėtų Try
liktojo, Keturioliktojo ir Pen
kioliktojo pataisymų išlygų 
ėjimo, kurios paliečia negrus, 
ir kad butų išleistas veikmin
gas federalinis įstatymas neg
rams pilnoms pilietinėms, po
litinėms ir švietiminėms tei
sėms apdrausti.

Socialistų Partija pasižada 
už save ir visus savo ^kandida- 
tus, kurie gali būti išrinkti- 
Kongresam pavartoti visą savo 
išgalę ir intaką i čia paminė
toms įmonėms įvykinti ir tuo 
pasiremdama prašo pas visus 
Amerikos darbininkus balsuoti 
už ją ir paremti ją.

Jungti- 
speeia- 

1 kuris 
baltuo-

Redakcijos Atsakymai.
A. Rukui. — Su rankraščiais 

padarėme kaip nurodyti.

Draugai Sąjungiečiai!
L. S. S. 71 kp. (Cambridgc, 
Mass.) savo susirinkime kovo 
12 d., apsvarsčius Sąjungos 
reikalus rado reikalinga kreip
ti domės į sekamą reikalą.

Darbininkų ekonominė pa
dėtis kasdien vis eina blogyn 
ir jau priėjo prie to, kad dau
geliui musų draugų pasidarė 
perdaug sunku mokėti dabarti
nė Partijos nustatyta mėnesinė 
nario duoklė 50 centų. Tas 
verčia ne vieną, kurie ir geistų 
darbuotis sykiu, pasilikti nuo
šaliai. Apie naujų narių prisi
rašymą reikalas stovi dar pras
čiau:— perdidelė, sako mėne
sinė duoklė. Aišku visiems.

šitaip dalykui esant, nei Są
junga negali tarpti, nei Socia
listų Partija augti. Pačioj par
tijoj matyt daroma įnešimas 
paskui įnešimą duoklių suma
žinimo klausimu, bet kadangi 
Partijos kyota parėmimui su
manymų tur būt tebėra ta pa
ti, kuri buvo nustatyta prieš 
komunistų pasitraukimą, tai 
tie įnešimai vis nupuola, ne
gaudami ganėtino parėmimo. 
Mes kreiptume draugų domep, 
kad tuos įnešimus stengtus pa
remti per savo sekretorių.

Taipgi geistina butų, kad 
musų P. K. darytų spaudimą 
Partijoje tuo klausimu, o sek- 
retorius Icakl tiiikam<-,siuus tų į- 
nešimų paskelbtų lietuvių spau

doje, nes Partijos organą, 
matyt, mažai kas teskaito.

Tasai dvasios nupuoKino lai
kas dabar jau praeina. Kad 
socialistų pozicija buvo teisin
ga, dabar daugelis jau mato. 
Musų Sąjungos ardytojai, ko
munistai, priėjo liepto galą ir 
dabar pjaujasi tarp savęs. Jau 
ir fanatingi jų sekėjai pradeda 
pamatyti ir suprasti, kad jie 
klydo.

Darbininkai, kurid supranta 
savo reikalus, ir kurie prade
da Suprasti, negalės ilgai būti 
atsiskyrę: jųjų sąžinė tai jiems 
neleis. Dabar jie bus daugiau 
patyrę, nuosakesni, jie vėl spie
sis į tikrąsias darbininkų or
ganizacijas. Todelej, musų 
nuomone, reikalinga daryti 
žingsnis sumažinti narių duok
les taip, kad jos nesunkintų 
darbininkui priklausyti organi
zacijai, bet kad butų pakelia
ma kiekvienam.

Pasvarstykit, draugai. Augš- 
ta nario mokestis, musų nuo
mone, tai yra svarbiausi prie
žastis, kuri kenkia kaip Sąjun
gos taip ir Partijos augimui.

L. S. S. 71 Kp. Komitetas.
Organ. J. Valeika, 
Raštininkas W. V. Anesta, 
Kasierius J. Vinciunas.

Greita kelione K 
' NEW YORK — MEMEL

S. S. PARIS
*Bal. 5, Bal. 26, Gcg. 24

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

* Jungiasi su S. S. Pologne plau
kiančių iš Karve Kovo 24

3-ios klesos kaina .......... $106.50
Puikiausi 3-ios klesos paranku- 

niai, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu vandeniu, 2, 4, 6 ir 8 žmo
nėms. Specialiai: valgymo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
ne pateikiama 3-iai klesai. Vy
nas ir alus voltui.

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti. Dykai lekcijos pirkėjams. 
Rašykit angliškai dėl informacijų.

___ __ ... . ... ____
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Skausmas Pirmyneigos 
Akstinas

Aš manau neklysiu pasakęs, 
kad skausmas pagimdį visą pa
žangą, kokią žmonija yra pada
riusi. Aš manau, kad ta pati 
taisyklė tiks ir žemesniems gy
vūnams. Skausmas privertė 
pradžios žmogų j ieškoti pr ie
glaudos, statyti lindynę, apdeng
ti savo kūną, rinkti ir krauti 
maistų. Noras galima pavartoti 
priežasties išreiškimui, bet nebu 
tų norėjimo ko nors geresnio 
jei nebūtų skausmo. Vienatvės 
skausmas pagimdė norą turėti 
draugus ir tas pagimdė bendruo
menes, kaimus ir <.t. Skaudus 
darbas su šakota lazda draskant 
žemę, pagimdė norą turėti ką 
geresnio ir iš to išėjo dabarties 
stebuklai žemdirbystėje ir visuo
se kituose užsiėmimuose. Tiesa, 
daugelis šios dienos skausmų 
butų buvę smagumu vakar, bet 
įgijus vieną patogumą jis ąavo 
keliu patapo skaudus ir reikala
vo ko'-nors geresnio. Pažanga 
buvo palengva, bet ji buvo tikra.

Šitos mintys ateina man į gal
vų bemąstant apie tokius žmo
nes kaip dabartiniai mūsiškiai 
blogieji valdovai. Juose aš ma
tau gerumo ir pažangos įmones. 
Jei tokie žmonės nepasirodytų 
gyvertimo arenoje ir neišleistų 
baisiai netikusių įstatymų, tai, 
man regis, žmonijos pažanga 
butų sulaikyta kokiam tūkstan
čiui metų. Jei nebūtų buvę žai
džiama su pinigų daugiu, taip

smagiai paakstinusiu monopoli 
jas čia ir Europoje, žmones bu
tų gyvenę sau ramiai ir rūpinę
si savo verslo, visuomenės, vals
tybės ir dvasios reikalais tais pa 
čiais senais neveikusiais, gaištin- 
gais, neišmintingais budais ir 
palengva augio eiga linkui aukš
tesnės civilizacijos tęstųsi išti
sus šimtmečius. Bet tokių blo
gų valdytojų darbai verčia šitų 
sistemų pasiekti savo loginius 
išvados keliais metais ir pasta
tyti žmones akys į akis su tokia 
skausminga padėtimi, kuri spar
čiai prirengs žmonių idėjas prie 
norėjimo ko nors geresnio — ir 
tas goresnis turės ateiti. Gamta 
niekuomet negrįžta atgal. AŠ 
nenoriu perdaug varginti skaly
tojo argumentais patvirtinan
čiais šitą pažiūrą, bet aš esu 
tikras, kad umarus šalies vadai 
palinkusieji kapitalizmo pusėn 
padaro 90 nuoš. darbo padaro
mo geresnei tvarkai įvesti ir da
bartinei panaikinti, žmonės Vi
sai neklausytų, visai neskaitytų, 
netyrlntStų, jei ne skausmas, pa
darytas tokių žmonių darbais, 
Šitas skausmas yra žmonijos iš
ganymas. Jie prirengė dirvų re
formai, o mes bukime saule ir 
lietumis vaisiaus išauginimui ir 
įsteigkime valdžių musų aukš
čiausių kilnumo idėjų pamatais, 
o kilnus žmones seks ir plėtos 
galybę ir pažintį, apie kurias nei 
išmintingiausieji iš musų neturi 
supratimo. Atminkite, kad dir-

X

Reikalingas pusininkas į rakandų išdirbystę.

G j. P WAITCHES ' 
LAWYER Lietuvys Advokatas

Lengvai gydo, greitai ir 
antiseptifikąi.

AjjtTsepllJlęae Ho«tT» 

yd<t$ch|ds rjUo tjtežp, i Šbeniųdi 
ir K* Ityos.

W.F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

kim, kad kiekviena kilni mint s 
ir darbas prirengs mus prie au
kštesnio darbo Čia ir suteikę 
mums galės turėti tikresnį su*

va neišduos vaisiaus be saulės 
ir lietaus, todėl kiekvienas mes 
atlikime savo dalį didžiausioje 
opokoje, kuri buvo pasauly po 
žipogaus atsiradimo jame. Bu- pratimą apie ateinančią buvimo 
kime ištikimi, teisingi ir tilte- padėtį. —Filosofas.

NEPAPRASTA PROGA TAPTI TURTINGU.

Jau 2 metai, kaip šitų išdirbystę egzistuoja. Per 
tokį trumpų laikų biznis žymiai užaugo. Dirbtuvė 
aprūpinta su vėliausios mados mašinomis ir viso
kiais šitai išdirbystei reikalingais įtaisymais, taip, 
kad dabar dirba 20 darbininkų. Bet biznio reikalai t s
verčia mus padidinti iki 40 darbininkų, todėl yra rei
kalingas pusininkas su kapitalu, kuris galėtų inves- 
tyti septynis tūkstančius ($7,000.00) dolerių, čion 
yra gera proga turinčiam minėtų sumų ir norinčiam 
turėti gerų pelnų per visų amžių. .

Dirbtuvė dabar biznio daro nuo $8,000.00 iki 
$15,000.00 į mėnesį. Viskas išmokėta, jokių skolų 
nėra. Kas norite pasinaudoti šitų progą, atsišaukite

4524 South Paulina Street 
Tel. Boulevard 1493

PETRAS 8TALILIONIS
Persiskyrė su Jiuo pasauliu 

Presbyterian ligoninėj, po sun
kios operacijos ir ilgos ligos 
jcovo 17tį dįepą Bt.ą vai. vaka
re, 1922 m., sulaukęs 32 metų 
amžiaus. Paliko dideliame nu
liūdime moterį* Rozaliją, seseris 
Maiceliją Langienę ir Petronė
lę Rimienė Amerikoj, — Lietu
voj, motiną, tėvą, vieną seserį, 
ir tris brolius. ,

Paėjo iš Panevėžio miestelio. 
Apienkoj išgyveno šešioliką m.

Lavonas randasi po num. 2741 
W. 4Srd St. Laidotuvės įvyks 
kovo 2.1 d. 8:30 vai. iš ryto į 
Nekalto Prasldfjim<o bažnyčią, 
iš ten į Šv. Kazimiero kapines.

Ta baisioji beširdė mirti! iš
plėši iŠ musų taip°> suardė mu
sų gyvenimą'. Lai lengva būna 
ši svetimo# šalies žemelė. Il
sėkis mūšų visij mylimas. Kvie
čiame gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Paliekame nubudime
Moteris, seserys ir broliai.

-ė

"The Little JVur»<

Saule nudegus nosį 
Vartok apičiai laidančio

GarsinkitesNaujienose

MILžINIšKAS TEATRAS
VEIDMAINYSTE IR MEILE

Penkių Veiksmų Drama-Tragedija, iš 17-to šimtmečio vokiečių aristokratų gyvenimo. 
Parašė garsus vokiečių rašytojas Schiller' Tik pirmą kartą statoma Lietuvių scenoj. 

Šį veikalą stato Lietuvių Darbininkų Stygų Orkestrą. /

Nedėlioję, Kovo-March 26tą dieną 1922 
SCHOOL HALL SVETAINĖJE 

48tą ir Honore Gatvės ant Town of Lake 
Pradžia lygiai 5:30 vai. vak

iR.RICHTER* 
PAIN
ĖMS

Keip tik pasirodo pirmutinis 
_psircišk!niH3 peršalimo, pirmutinis 

4 reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
d l ad naudoki!o Sity patiKėtin^ namini 
0 vuisty. Persitikrinkite, kad kiokvie- 
’j na bonka Palų - EKpellerio, kurui 

jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. - Kaina 85c. ir 7Oo. 
aptiekoso arba pas.

F. AO. RICHTEa & CO. 
KH-IH So. 4ih St,,

ŠIANDIE PINIGŲ
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon penimio: 
41 cent. už 100 auk.' 

arba 
245 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

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

SEVERUS GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

T. Pullman 5482 

A. SHUSHO 
AKUŠERIU 
Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kadi 
k| laike ligos.
10929 S. State St, 

Chicago, III.

Ofiso Tel. Blvd. 7220
DR. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 8:80 iki 5 ir 

6:30 iki 8:80. Ned.: 10:30 iki 
12:00 dieną.

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

pa-Greičiausi modemiški laivai 
šauly j, geriausias patarnavimas 
keliauninkams . Vietiniai agentai 
yra jūsų mieste ar netoli.

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat-, 
viją, Rusiją, Ukrainą ir visus Bal- 
tikos kraštus. . 1
CARONIA ....... Bal. 8 ir Geg. 13
PANNONIA (2 klesos) Bal. 15

Antra klesa $130, 3 kletsa $103.50 
Taksų $5.00.

Keliaujant per Chbrbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
CASSANDRA iš Portlando Kov. 30
ALBANIA (antra klesa) Bal. 1
CAMERONIA .................... Bal. 6
ALGERIA ..........................  Bal. 8.

Per Angliją ar Hamburgą į Dan- 
zigą $106.50 į Liepojų $110. Tak
sų $5.00.

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ate. |

Tel.: Pullman 6377. ,

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.

8259 So. Halsted St., Chicago.

a

Parašyk jei įdo
mauji ar dirbi 
prie išradimų. Pa 
aiškinimas veltui

aasaiiaaiiit

' &A’ ■ k < 
t » ■i./ į 'm.

AStMMANUFACTURER5
PATEKT CO J

r0R^520 FIFTH AVĖ.
NFW YORK

MILIONAI VARTOJA 
BULGARIŠKĄ KRAUJO ARBATĄ

Imkit iššutintų karštų einant gulti, 
kad užmušus slogas ir apsisaugojus 
nuo Influenzoe, grifo ir plaučių už
degimo.

Ši tyra žolių arbata, turi grynų 
gyduolės pajiegą, palengvinti pilvui, 
nureguliuoti skilvį, išvalyti jaknas, 
prašalinti susirinkusius nuodus iš 
inkstų, sutvirtinti silpną sugadintą 
kraują. Ji yra didžiausia pirmos pa- 
gelbos naminė gyduole visame pa
saulyj.

Parduoda visi vaistininkai
Abra apdraustu pąštu pasiunsime 1 

dideli šeimynai baksą už $1.25, arba 
3 baksus už $3.15, arba 6 baksus už 
$5.25. Adresas: H. H. Von Schlick, 
President, Marvcll Products Co., 451 
Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

TatafMMi Bulirod 7Dtf
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Gerbiama Chicagos Visuomenė! Kviečiame Visus skaitlingai atsilankyti į šį vaka-^ 
rą, o mes užtikrinam, kad busite sužganėdinti,. nes veikalas yra naujas irjkliasiškas, 
kuris kiekvieną atsilankiusį užžavės. Lošimo pertraukose skambins Lietuvių Darb, 
Stygų Orkestrą ir L. D. S. Orkestros Vaikučių Skyrius. Po teatro bus šokiai prie 
puikios muzikos. Tikietus galima gauti pas L. D. S. Ork. narius ir'“Vilnies” ofise.

Pasarga: Galima važiuoti bile karais iki 47 gatv., o 47 gatv. važiuokite iki Honore 
gatv. Išlipę eikite vieną bloką į pietus. Kviečia visus KOMITETAS.
—......  1 ■ „■ , ,11,11,(1 į i 11. „i.j
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Pavargdavo Pakol
Valgį Išvirdavo.

Vartojo Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetabie Compound 
— Skaitykit kas atsitiko.

1 jraRk*:

Cincinnąti, Ohio. — “Metus laiko 
aš kentėjau, nervų nesmagumus ir 

nereguliariškumo 
iki aš pradėjau 
vartoti Lydia E. 
Pinkham’s Vege- 
table Com’pound. 
Man visados skau
dėdavo pečius ir 
tokia buvau suiru
si, kad ‘ negalėda
vau namų darba 
atlikti. Aš pavarg
davau pakol išvir- 

, daVau valgį, nega
lėdavau nei indų išplauti. Mano 
drauges ir sesuo irųm sakydavo, kad
imčia jūsų Vegetabie Compound ir
Livcr Pilės tai man pagelbėtų. Ka
da aš išgėriau vieną bonkelę, pradė
jau jaustis geriau ir palioviau varto
jus, bet visgi jaučiausi, kad ašį ne esu 
ganėtinai drūta, kad galečia darbą 
dirbti. 'Tai aš ir vėl pradėjau vartoti 
Vegetabie Compound ir dabar jau esu 
motina sunaus 19 mėnesių senumo, 
kuris yra riebus ir sveikas, aš tikrai 
žinau kad niekaip nebučia jo išaugi
nusi, jeigu ne jūsų Vegetabie Com
pound. .»

Aš patariau kiek vienai moteriai jū
sų gyduoles, norint aŠ esu jauna, pa
tariu senesnėms”. •— Mrs. CftRIŠT 
PETROFF, 318 W. Liberty St., Cin- 
cinnati, Ohio.

Lydia E. Pinkham’s Vegetabie 
Compound, sutaisyta iš ne kenksmin
gų vaistų ir be jokios baimės gali var
toti kiekviena moteris.

•Acbe?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

br. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and tho paln stopa 

Contaln no hablt-formlno druos 
navą you utrled Dr. Milės’ Nervine?

Ašk vour Drugatst

O

A

Telephone Yards ,5884*

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

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

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 63rd SL 

Tel. Prospect 3466

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
Pranešimas

Plačiai pagarsė
jęs fotografistas 
A. Vaitkevičius, 
pagrįžo iš Lietu
vos ir savo name 
636 West 18 St., 
Chicago, III. ati
darė pikčernę su 
naujausio išra
dimo prietaisais. 
Reikalui atsiti
kus, eikit prie 
seno bičiuolio.

v

8107 So. Morgan St. 
CHICAGO, ILL. 

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
8307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su \ 
fixtures

Darbą gvarantuojaiue.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard I

1619 W. 47th Street
Ant išnrokeš$ių, jei pagei

daujama.

Telephone Van Buren 294 
Res. 1139 Indepcndence Blvd. Chicago 

Dr. A. A. Rot h 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:S354 So. Halsted St. Chicago. 
Telephohe Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pict, 
7—g vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So, Morgan Street,
CHICAGO, ILL,

A
Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

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

3208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—S 

vakare išskiriant nedėldienius. hfc—--- ----- ---

Canal 0257 
Naktinis Tel, Canal 2J.18

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Valandoa: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po pict, 6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.



NAUJIENOS, Chicago, ūl. Utarninkas, Kovo 21, 1922

CHICAGOS
NUSINUODIJO MEDINIU 

ALKOHOLIU. Musų Moterims PRANEŠIMAI. iŠRENDAVOJIMU! AUTOMOBILIAI

ŽINIOS
NIEKAIP SEKASI EX-

KAREIVIAMS.

Užvakar atrado lovoj negy
vą Peter Smarbeck, 52 m. am
žiaus, 1305 Larrabee gat. Ant 
grindų šaly lovos rado mun- 
šaino bonką. Spėjama, kad jis 
mediniu alkoholiu bus užsinuo
dijęs.

Vakar prasidėjo sujieškoji- 
mo ex-kareiviams darbo vajus. 
Pirmą dieną visoj Chicagoj 15 
exjkareivių gavo darbą ilges
niam laikui, gi apie du syk 
tiek gavo darbą kokiai dienai
— kitai. ■:

ŽIURKIŲ UŽLAIKYMAS CHI- 
CAGAI ATSEINA $8,000,000 

Į METUS.

Sam Duoba, juodrankis, nu
vyko pas Vito Ferro, savo tau
tietį, italą, 7731 Dobson avė., 
iškolektuoti 1,500 dolerių, ku
rių jis jo savo grasinčiame lai
ške reikalavo. Ferro padavęs 
jam 1000 dolerių jį ant vietos 
užmušė.

Sveikatos ko misionierius Dr. 
Bundesen savaitiniame sveika
tos pranešime pareiškė, kad 
Chicagoje žiurkės per metus 
sunaikina daiktų vertės $8,- 
000,000 dolerių.

ŠIANDIE ĮVYKS REGIS
TRACIJA.

Šiandie visi piliečiai, kurie 
nori sekamuose šalies rinki
muose dalyvauti, privalo užsi
registruoti.

KŪDIKIS SUŠALO ANT 
MOTINOS RANKŲ.

NEGALĖJO GAUTI DARBO; 
NUSIŽUDĖ.

NAMAMS SUKNIA — No. 1323.

NUŠOVĖ JUODRANKĮ.

i]323i

Auditorium Vakaram Susivieniji; | ANT RENDOS nauja, krautu- 
mas Draugijų Bridgeporto kolonijoj prįe Archer ir Kedzie 'Aves. 
renKia >"“2 d.; % bloko nuo bizniavo kampo!Auditorium* i------------
Mildos svetainėje, 3140 S. Halsted 
St. Pradžia 7 vai. vak. Tikietus 
galima gauti Auditorium bendro
vės'ofise 840 W. 33rd St. ir pas drau
gijų atstovus. Bus gardi vakarienė, 
geri kalbėtojai, dar ir kitokių pagra
žinimų. Kviečiame gausiai atsilan
kyti — Rengimo Komisija.

•— Mokyklos Komisija.

D-stė Ražancavos rengia gražų vai
dinimą nedėlioj, kovo 26 d., Šv. Jur
gio par. salėj, 32 Place ir Auburn 
Avė. Bus suvaidinta 6 veiksmų dra
ma “Kantri Alena”. Pradžia 7 v. v. 
— Nuoširdžiai kviečiame visus atsi
lankyti. — Komitetas.

Informacijų pašaukite.
Stewart 0429

REIKIA DARBININKŲ
moterų

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
mergina, už gaspadinę prie mažos 
šeimynos. Nėra skalbimo, lengvas 
darbas, mokėsiu $10.00 ant savaitės 
— valgis ir kambaris. Atsišaukite.

. OREMUS CHEMICAL 
LABARATORY

1718 So. Halsted St.

IHAUTOMOBILIAI!!!
VIENOS SAVAITĖS VELTUI

IŠMĖGINIMAS

FAGET-BUICK CO., 
BUICKS

Parduodame vartotus automobilius 
su savaitiniu veltui išmėginimu, ant 
lertgvų išlygų. Žemiausios kainos 
Chicagoj.

39th S't. ir Grand Boulevard
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Tel. Douglas 0632.

: PARDAVIMUI *
PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 

roj vietoj, biznis išdirbtas, parduosiu 
pigiai. Renda užmokėta iki June 15 
1922 m.

Atsišaukite:
4858 Wentworth Avė.

PARDĄVIMUI SALIUNAS, LA- 
bai geroj4 vietoj, su barais ir visais 
įtaisymais. Parduosiu pigiai, nes 
perku namą. f

Atsišaukite:
723 W. 120th St., 
West Pullman, Il|.

Mrs. Wagner, jos tėvas, vy
ras ir du maži kūdikiai, 2941 
E. 96 gat., užvakar naktį grį
žo automobiliu namon iŠ South 
Berid, Indiana, iŠ savo draugų. 
Važiuojant jiems namon, 3 mė
nesių amžiaus kūdikis sušalo 
motinai ant rankų belaikant. 
Visų laiką motina manius, 
kad jos kūdikis miegąs, bet par
važiavę namon atrado jį suša
lusį.

John BJonski, 8516 Burley 
avė., pereitą mėnesį negalėda
mas gauti darbo buvo skustu
vu jiersipiovęs gerklę, bandy
damas nusižudyti. Užvakar 
South Shore ligoninėje nuo to 
pasimirė.

Lietuviu Rateliuose
PAVOGTA 4000 SVARŲ 

GRYBŲ.
BUSIMAS J. NAUJALIO 

KONCERTAS.

Šia suknia užsimauja per galvą, ir 
yra labai praktiška. Apvedžiojimas 
ir diržas iš “cretonnne” labai pada
lina šią suknią.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 1323, 
sukirptos mieros 36, 40 ir 44 colių 
per krutinę, 
reikia 3% jardo 
% pardo 36 col. 
jimui.

i ■.

Norint gauti 
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
Iškirpti žemiau paduotą blankutą, pa 
žymėti mierą, paradyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (paŠU 
(enkleliais ar pinigais) atsiųsti mumi 
Šiaip ųžadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St., Chicago, III.

Sukniai 36 colių mieros 
36 col. materijos ir 
materijos apvedžio-

tokiai sukniai su-

Užvakar naktį plėšikai dau
giau kaip du tonu grybų pa
vogė iš M. Levin’o krautuvės, 
1348 N. Washtenaw avė. Gry
bai buvo atvežti iŠ Vokietijos. 
Vagys nieko daugiau nepaju
dino krautuvėj kaip tik džio
vintus grybus vertės 4000 do
lerių. Levin, sako, duotų 100 
dolerių atlyginimo, jeigu jam 
pavogtus grybus plėšikai su
grąžintų.

PRAPUOLĖ CHICAGOS UNI 
VERSITETO STUDENTĖ.

Nežinia kur dingo Chicagos 
Universiteto studentė, Miss Ed- 
na Taylor, turtingo New Yor- 
ko architekto duktė. Keletas 
dienų atgal, Sako, ji rengėsi 
važiuoti namon, bet sako, kad 
neparvažiavo. Dabar policija 
jos j ieško Chicagoj, New Yor- 
ke ir Pitt&burghe.

PLĖŠIKAMS TEKO $75,000.

Atvykus Chicago n Lietuvos 
įžymiausiam kompozitoriui, 

pianistui ir vargonų virtuozui, 
sujudo visos žymiausios vietos 

[lietuvių muzikos ir dainos pa- 
jiegos, kad ateiti ir padėti jam 
surengti vieną gražiausių kon
certų, kokio dar iki šipl cliica- 
giečiai nėra turėję.

į Busimame p. Naujalio kon
certe dalyvaus: milžiniška* ke
lių šimtų mišrus choras, susi
dedantis devynių Chicagos lie
tuvių chorų parinktiniųjų dai
nininkų*; vyrų profesionalų 

,choras; musų šviesiausios sce- 
■ nos žvaigždės, k. t. Marijoha 
Rakauskaitė, Ona Pocienė, L. 
Sabonienė, M. Janušauskienė, 
S. Staniulytė, P. Stogis/A. Po
cius ir H. Be to žymią progra-i 
mo dalį išpildys pats p. Nau-į 
jalis. Jis ves du choru, gros 
didžiausiais Chicagos vargo
nais, skambins pianu ir tt.

Reikia pažymėti, kad 
programo dalis susidės p.

NAUJIENOS Pattarn Dep.
1789 S. Halstad St, Chicago, UI, 

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1323.
Mieros ............... colių per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestai ir Valst)
U

ąąyiFTrffosr- <.. . w i nr m n nii

Pranešimai

Trys apsiginklavę plėšikai 
įėjo į žiedų ir daimontų krau
tuvę, 3130 So. State, atstatė re
volverius ir paprašė krautuvės 
savininko atidaryti saugiąją 
šėpą. Suprantama, jam nebuvo 
laiko pasipriešinti ir jis ją 
jiems atidarė. Plėšikai susidė
ję į krepšius žiedų ir daimon- 
tų vertės 75,000 dolerių pabė
go.

Taigi, rytoj

žymi
Nau-

Hali 
avė.,

Orchestra 
teatre, 220 So. Michigan 
8 vai. vakare, bus gera proga 
chicagiečiains susipažinti su 
lietuvių įžymiausio kompozito
riaus p. J. Naujalio kuriniais.

I. I. Dobilas.

CICERO.

1R PASTORAI NORI, KAD 
BŪT DAUGIAU PAKAR

TA PRASIŽENGĖLIŲ.

Pavogtas Kūdikis.

First Methodist Episcopal 
bažnyčios kunigas per - pamok
slą pareiškė, kad Cook apskri
ty) turėtų būt pakarta daugiau 
kriminalistų negu kad esti da
bar. Pasak jo, tik kartuvėmis 
tegalima nuo visokios rųšies 
kriminalistų apsiginti.

Įvedė
MUS

/

VAKARINIUS TEIS- 
MUNŠAINIERIAMS 

TEISTI.
įvedė vakarinius teis-

Pereitą septintadienį (kovo 
19 d.) Liuosybes svetainėje 
Meno Teatrališka Draugija sta
tė scenoje trijų aktų tragediją 
“Pavogtas Kūdikis".

Veikalas, galima sakyti, su
vaidinta prastai: viena, daugu
mas vaidylų nemokėjo savo ro
lių, o antra — vaidino be jo
kio gyvumo.

Programų! pasibaigus tęsėsi 
šokiai.

ŽEMAITĖS 
paminklo pastatymui 
raštų išleidimui yra rengia
mas puikus vakaras. Dra
matiškas Ratelis ir Rose- 
l’ando Scenos Mylėtojų Ra
telis suloš labai gražų vei
kalą “Graži Mageliona”, 
keturių aktų melodramą. 
Tas visas pokilis įvyks 
Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23 PI. Balandžio 2 d., 
1922, 7:30 vai. vakare.

Artistai deda visas pas
tangas, kad vakaras nusi
sektų visais atžvilgiais. Ir 
prašo visų, kad atsilanky
tų į šį vakarą.

Tikietus jau galima įsi
gyti iš k'alno šiose vietose: 

“Naujienų" ofisuose, 
1739 S. Halsted St., 3210 
S. Halsted St., 1614 W. 46 
St., ir Universal Bankoje, 
3252 S. Halsted St.

ir

Vakar 
mus munšainieriams teisti. Sa
ko, kad federaliniai teismai 
negalėję dienomis apsidirbti su 
mun&uno ‘Peisais". Sako, auk
ščiausia bausmė už peržengi
mą pri Verstinosios blaivybės
įstatymo bus 1,500 dolerių ar
ba 2 metai kalėjimo, arba abi
dvi bausmės. Aštriau baudžiant 
norima sumažinti prasižengi
mų skaičių.

Žmonių buvo nedaug.
Ten buvęs.

Naujalio koncertų tikietų 
pardavinėtojų žiniai.

Šiandie prieš 9 vai. vakare 
malonėkite sugrąžinti visus ne
parduotus J. Naujalio koncer
to tikietus žemiau paduotu ad
resu: I. įlinkis, 717 W. 18th 
Street.

R. J. BISCHOFFO KRETOR1Ų 
KOMITETAS.

Pranešam visiems Bischoffo kredi
toriams, kad butumet malonus rekor- 
duoti savo notas, gautas Nuo Bischof
fo į visuotiną kreditorių komitetą, ku
ris turi ofisą po 4509 So. Ashlani 
Avė. atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
kas dieną ir nedėlios dieną nuo lOtos 
ryto lyg 4tos vai. po piet, Meldžiam 
nelaukti toliaus, nes turi būti resitos 
suneštos ligi 20tos dienos šio mėne
sio. Pranešam visiems lietuviams 
Bishoffo kreditoriams, neklausyt vi
sokių agentų su apgavingais praneši
mais arba agitacijoms, mes Komite
tai dažinojom iš tikrų Šaltinių, kad 
advokatas siūlo Bischoffo vienam 
agentui dvidešimts penkis tūkstan
čius dolerių. Malonėkite patys pasvar
styti kokią gerovę nori žmonėms pa
daryti. Išsitobulinę tokių dalykų, 
prašom atsiimti savo notas iš advo
katų jau žmonės pradėjo ir nuo reci- 
verio atsiimti notas. Patariam visuo
menei iš kur galima atsiimti ir at
nešti visuotinam komitetui, kuris vei
kia vardan visų Lietuvių kreditorių. 
Sekančios vietos kolionijų bus imamos 
notos.

4509 S. Ashland Avė.
Kasdien ofisas atdaras nuo 9 iki 9. 

Komitetas.

ASMENĮ! MOJIMUI
JIEŠKAU SAVO BROLIO JONO 

Kvedaro; du metai atgal gyveno Wa- 
terbufy, Conn., dabar nežinau kur. 
Jei kas jį žino, malonėsit pranešti, 
arba pats atsišaukti. Turiu svarbių 
žinių iš Lietuvos. Frank Kvedaras, 
1428 Prescott St., Waukegan, III.

JIEŠKAU ŠV0ČERIO JONO SI- 
ratavičiaus, gyveno McKees Rock, 
Pa. Paeina Kauno rėd., Krakių pa
rapijos. Malonės atsišaukti patsai, 
arba jį žinanti teiksitės pranešti:

EMILIJA SI'RATAVIČAITĖ, 
1409 S. 50th Ąv ę... Cicero, III.

• T ; Į ■. -r-

JIEŠKAU SAVO ŠVO GERTO 
Stanislovo Daujočio, paeina iš Švai- 
čių kaimo, Batakių vai. Turiu svar
bų reikalą iš Lietuvos. Jis pats ar 
kas kitas meldžiu, Atsišaukti.

J. STANKUS, 
1400 S. 51st Ct., Cicero, III.

APSIVEOIMAI.
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 

ginos, mylinčios dorą šeimynišką gy
venimą. Esu 28 metų vaikinas, vi
dutinio ūgio. Malones atsišaukti ir 
kartu paveikslą prisiųsti. Atsakymą 
duosiu kiekvienai ir paveikslą grą
žinsiu. J. Gilis, 4188 Archer Avė., 
Chicago, III. '

ĮVAIRUS SKELBIMAI
i»V*Wwte\#MV%<**>AJBs*VVW*AZM*C******<****W*****MM*fM

APDRAUDA, VISOKIŲ BIZNIŲ 
ir paprastai, nuo visokių apgavikų 
ir netikėtų nelaimių. Platesnių žinių 
kreipkitės antrašu: Mr. Ig. Vicrbello 
2338 W. 23 PI. Chicago, III. Atdara 
nuo 4 iki 8 vale., paned., utam., ket. 
ir subatoj.

Pranešimas
KRIEBEL & Co

Kurie turite stako ir bonšu kont
raktus. Mes priimsimo kontraktus 
nuo pirmutinio panedėlio PO 100 
CENTŲ ANT DOLERIO.

REIKALAUJA 10 patyrusių 
moterų prie sortavimo knygų, 
darbas ant visados, gera moke
stis, P. Goldman, 1017 S. Fair- 
ficld Avė. Tęl. Seely 0324.

REIKALINGA MERGAITE 
dirbti į grosernę, trumpos va
landos.

3264 S. Morgan St.

HUPMOBILE SEDAN — 1920. 
Taip kaip naujas, ant išmokėjimo. 
Geriausios išlygos už $1100. Atdara 
vakarais ir nedėldieniais,

1741 W. Madison St.,
STUTZ SPORT MODEL — 1920. 

švariausias karas visoj Chicagoj ant 
išmokėjimo $1250. Atdara vakarais 
ir nedėldieniais.

1741 W. Madisan St.
HAYNES SEDAN 7 pasažierių, 

1920. Pigiausia ant išmokėjimo $900. 
Atdara.vakarais ir nedėldieniais.

1741 W. Madison St.
FORD SEDAN 1921. Visai naujas 

$425 ant išmokėjimo. Atdara vaka
rais ir nedėldieniais.

1741 W. Madison St.

NAMAI-2EME
TĖMYKIT FARMERIAI

REIKIA moterų popierų sor- 
tavimui.

Kreipkitės:
Standard Paper Stock Co.,

626 W. Taylor St.

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKŲ
VYKŲ

Reikalingi agentai. Užtik 
rintas pelno pienas. Kiekvie
nas gali tapti agentu. Geras 
uždarbis. Kreipkitės nuo 
iki 4 vai. po pįet adresu:

611 Union Bank Bldg., 
25 No. Dearborn St.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui studio Chicagoj pno 

didelės gatvės, labai geroj vietoj ir 
gerai įrengta. Savininkas eina is 
Biznio. Kreipkitės į Naujienų Brni- 
geporto skyrių, Box 91, 3210 boutn 
Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ, TA- 
bako, cigarų, cigaretų ir soft drinks 
parlor South Halsted St. ant Bridge
porto. Geroj vietoj ir pigiai. Ne
praleiskite geros progos.

GEO. PETKUS,
Real Estate, Loan & Insurance 

3402 S. Halsted St.
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PARDAVIMUI 

barbernė.
1973 Canalport Avė.

Reikalaujam visokių farmų ant na
mų mainymo . Mainytojai laukia ofi
se. Turime namų pasiskyrimui viso
se dalyse Chicagos. Dabar geras lai
kas. Atsišaukite tuoj. Užeikite į 
musų ofisą, pas mus, teisingas ir 
greitas patarnavimas. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.

808 W. 33rd PI., aifi Halsted St. 
Vai. nuo 9 ryto iki 9 vak. kasdieną;

PARDAVIMUI NAMAS IR VIE- 
nas akeris, 5 kambariai steam heat, 
electric. Paukščiai ir viena karvė. 
Galiu mainyt ant Chicagos namo ar
ba loto. Priežastis pardavimo savi
ninkas turi kita biznį.

11300 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI moderniška 5 
kambarių bungalow, lengvi iš
mokėjimai. Labai puiki proga 
darbininkui žmogui. Klauskit 
Prospect 7560.

PARDAVIMUI 3 PAGYVENIMŲ 
naujas namas, po 5 kambarius; mau
dynės, elektra, skalbykla, skiepas su 
viškais; randasi ant Bridgeporto, la
bai dailioj vietoj. Turiu parduot šią 
savaitę, nes išvažiuoju į Lietuvą. Kai
na $10,800. Klauskit A. Visbaras, 
3801 S. Halsted St.

TIKRAS BARGENAS
6 pagyvenimai ir saliunas rendos 

$125 į mėnesį už $8,000. Imsiu ma
žesnį namą, arba bučernę, lotus, au
tomobilių už pirmą įmokėjimą.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGA AGENTŲ PRIE 
Real Estate biznio. Jei^u patyrimo 
neturite, mes pamokysime. Geras 
pelnas, galima uždirbti $100 ir dau
giau į savaitę. Atsišuakite

Liberty Land & Investment Co., 
3301 So. Halsted St., 

Phone Blvd. 6775
' ^IVYRŲ REIKIA!!!

Mokintis barberystės. Labai rei
kalaujami. Didelė alga. Į keletą 
savaičių išmęksi. Jei neturi darbo, 
mokinkis aptaolcąpio amato. , Jei 
dienomis dirbi, Kakarais mokinkis. 
Atdara iki '9:00 vai. Aplankyk.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St., Chicago.

REIKALAUJAME VYRO KAL- 
bančio lietuviškai ,ir lenkiškai tokio 
kuris galėtų įnešti $500 į gerą biznio 
įstaigą. Mokestį $25 į savaitę ir nuo 
pelno nuošimtis. Atsišaukite ypa- 
tiškai ar per telefoną Monroe 2410, 
valandos nuo 10 iki 4 nuo 6 iki 8. Se- 
redomis iki 4 tiktai Dr. Young, 1Č62 
W. Chicago, III.

PARDAVIMUI BUČERNE IR 
grosernė, geroj vietoj ant Bridgepor- 
to Cash biznis, gerai išdirbtas per 10 
metų. Taipgi 7 sėdynių automobilius 
gerame stovyje. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite greit:
E. BAKSEVICH

3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ DIRB- 
tuvė South Side; čystyjimo ir dažy
mo pigiai ir greitai turi būt parduo
ta. Pardavimo priežastis, nesutiki
mas partnerių.

Kreipkitės j Naujienų ofisą nume
riu 565.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučerne lietuvių apielinkėj. Tu
riu parduoti, kadangi lietuviškai 
nemoku.

4537 S. Paulina St,

FARMOS! FARMOS!
ANT PARDAVIMO

Aš parduodu geriausias farmas, 
didžiausioj' lietuvių ūkininkų kolo
nijoj ,taipgi aplink miestus: Manistee, 
Scottville, Custer, Ludington, ir 
Grand Rapids, Mich, Žemė labai der
linga auginimui visokių javų, daržo
vių ir vaisių; taipgi šienui. Dirba
mos žemės didumo nuo 20 akerių iki 
640 akerių, su puikiais sodais ir bu- 

•dinkais, prie ežerų ir su upeliais, 
žemė, molis su juodžemiu ir molis 
prie žvyro,* Broliai lietuviai, jeigu 
katras iš jūsų norite pirkti sau gerą 
farmą ir gauti teisingą patarnavimą, 
tai atvažiuokite pas mane. Aš gai
liu parduoti pigiausia už visus agen
tus ir administratorius Michigano val
stijoj. Kas pirks farmą vertės $2.000 
ar daugiaus, tas gaus dovanų melžia
mą karvę, tai yra kovo ir balandžio 
mėnesiuos. Taigi, kas norit farma 
nirkti. kreipkitės pas savo tautietį. 
Daugiaus žinių rašykite ląišką klaus
dami fa’-mu kataliko.
JOS. STANKS, FARM AGENCY. 

Tel. Bell 89F2-3 Fountain, Mich.
REIKIA BARBERIO — NUOLA 

tinis darbas, geras mokestis — val
gis ir kambaris ant vietos.

Kreipkitės:
CHAS. KRAFT, 
716 Spruce St., 

Wilmington, Del.
‘ VYRŲ REIKIA SU TOURING 
automobiliais ir taxi cabs įstojimui j 
didele taxi kompaniją. Patyrimas 
nereikalingas, nuolatinis darbas, di
deles įeigos. Mes parupinsim taxi 
ant lengvų išmokėjimų. Kreipkitės 
šiandien. Lako Shore Taxi Co. 2641 
N. Clark St.

HOTELIS GEROJ VIETOJ
Pardavimui Kotelis su namu ir Ice 

Cream palruimis, namas ihurinis 16 
kambarių, visoki įtaisymai su rakan
dais, saliuno fikturei, geroj vietoj, 
prie gero automobilių ir streetkarių 
trakto Willow Springs kolonijoj, tik 
viena mylia į vakarus nuo tautiškų 
kapinių. Pardavimo priežastį patir
site ant vietos

CHARLES SURVILAS,
• Willo\v Springs, III.

REIKALINGI DU JAUNI VYRAI, 
gražios išveizdos, prie lengvo darbo 
ant lauko. Patyrimas nereikalingas.

Atsišaukite nuo 6 iki 8 v. vakare. 
CHAS ADAMS, 

63rd ir University Avė.

RAKANDAI
PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 

barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamąjam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma lem
pa, grojiklis pianas, phonographas ir 
tt. 4959 Prairie Av. Apt. 1.

ČIA JŪSŲ REIKALAS
Jeigu norite lengvai pragyventi ir 

neturėti bosą ant savęs. Pirkite gro
sernę ir bučernę už pusę kainos, pui
kioj vietai, ant kampo, biznis gerai 
eina, renda pigi, lysas ilgas. Stako 
yra už $2500. FikČeriai verti $2300 
Iš didelės priežasties priverstas par
duoti už pigiai. Nemokantį biznio 
išmokinsiu. Atsišaukite greitai.

J. NAMON.
808 W. 83 PI., arti Halsted St.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
iš priežasties, kad turiu aplei
sti miestą, nes šeimyna ser
ga. Noriu parduoti greitai. 
Teisingas pasiūlymas, nebus 
atmestas. 3846 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 160 AKELIU fer
ma Michigan Valstijoj, didžiausioj 
lietuvių kolonijoj, prie Bigber ežero; 
žemė gera, su budinkais. o reŠtas ga
nyklos ir geras miškas, iki didelio eže
ro apie % mylios. Ant vietos randa
si mažas ežerėlis. Geros tvoros; anie 
20 galvijų, 3 arkliai, daug vištų. Tu
ri būt parduota trumpamo laike, arba 
mainysiu ant gero miesto namo. Pla
tesnių žinių kreipkitės:

WM. KARROLL, 
Box 50, Irons, Mich.

MORTGECIAl -PASKOLOS
Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6%, 
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais. Perkame bondsus, notas ii 
kontraktus.

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

MOKYKLOS
P lės E. KAZLAUSKAITĖS 

LIETUVIŠKA
EXTRA! EXTRA!

Pardavimui saliunas greitu laiku. 
Turi būt parduotas į savaitę laiko. 
[>abai geri rakandai. Rusų, lenkų ir 
švedų apgyventa vieta. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. 929 
W. Roosevelt Rd., kampas Sangamon 
Street.

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO 
Priversti ūmai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
šėputė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeletava springsa 
phonographas su rekordais ir dai- 
mantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinel setas, daining ir bed 
ruimio. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, aavenport, paveikslai, lan
gams užlaidai etc. Parducsiu ant 
syk ar atskirai. Rezidencija 1922 
So. Kedzie Avė.

Per musų pieną jus galite padidyti 
pelną arba dividendus. Rašykite tuo-

TIKIETAI. h
Marijonos Rakauskaitės

certas, kuris rengiamas Biru-'| iaus paduodami savo pilną vardą ant
ies, atsibus Nedėlioj, Kovo 26 
d.*, 1922 m., Kiinball Hali sve
tainėje, Jackson Blvd. ir Wab- 
ash Avė. yra parduodami Nau
jienų Ofise.

kon- Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

rašą, telefoną ir kiek turite įmokėję. 
Kreipkitės į Naujienas No. 564.

P-no Naujalio koncertui tikietai 
galima gauti šiose vietose:

“Naujienų” ofise, “Draugo” ofise,! 
Universal State banke, Metropolitan 
State banke, P. Baltučio ofiso (ant 
Bridgeporto), Beethoveno koncervato- 
rijoje, J. Ramanauską 10808 Mich. 
Avė. (Roselande), V. Daugsos krau
tuvėje 4513 So. Wood St., “Vyčio” 
spaustuvėje (Town of Lake) ir Darbi
ninkų užeigoje 50 Avė. ir 15 gat. (Ci- 
ceroje, III.).

ROSELANDO LIETUVIŲ
ATIDAI.

Turime pardavimui malt, padary
mui gero alaus ir kitų gėrimu, 
šoki įrankiai padarymui, 
bačkų, galionų ir katilų, 
ir tabakas po 16 centų, 
pardavėja.

11154 S. Michigan

Vi- 
Turime 

Cigaretai 
Lietuvaite

Avė

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

PARDAVIMUI RAKANDAI DEL 
5 kambariu, 3 pečiai ir šiaip visoki 
daikai reikalingi į gyvenimą. Par- 
duosu visus kartu arba atskirai. Jei
gu patiks tai ir kambarius galės už
imti, yra gražioj vietoj. Kreipkitės, 
10214 S. Michigan Avė.

AUTOMOBIUAI

PARDĄVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautų apgyventa, labai gražioj 
vietoj. Rendos $50.00 į mėnesį; 5 
rūmai, lystas ant trijų metų padary
tas, Brighton Park, 1 blokas 
Washtenaw į vakarus.

2444 W. 46th PI..
Tel. Lafayette 4768

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis Ir vakarai 
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING 
Room 402, 59 E. Adams St.,

nuo

PARDAVIMUI SALIUNAS, GE- 
riausis biznio kanvpas, arti daugelio 
dirbtuvių ir geležinkelio stoties ir 
gatvekarių linijų. Atsišaukit apie 
10 vai. iš ryto pas savininką.

410 East 115th St. 
Roseland.

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Repeticijos Graži Mageliona, jvyks 
seredoj, kovo 22 d., 8 vai. vakare, 
Meldažio svetainėj. Dramatiško Ra
telio ir I>. S. M. Ratelio lošėjai malo
nėkit pribūti laiku.

Režiaerius.

PARENDAVOJIMUI KAMBARIS 
'dviem arba vienam vaikinui be val
gio. švarus kambaris, elektra, vanos, 
apšildomas šteajnu ir visi paskutines 
mados pagerinimai; nepažįstamų be 
rekomendacijos nepriįmami. Kreiptis.

A. JANULIS,
Tel. Blvd. 42953437 S. Union Av.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
Elgin Six, penkių sėdynių, viskas ge
ram stovyje, kurie interesuojasi, ga
lite matyti bile kada, parduosiu už 
teisingą ir prieinama kainą.
' ' JOHN

4065 S. Rockvvell
ZAPOLIS,

St., City.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
Fixturiais ir rakandais, ruimai dėl j 
gyvenimo, ilgas lysas, rendos $45.00 
geroj vietoj lietuvių apgyvento). 
Parduosiu pigiai, nes greitu laiku iš
važiuoju i Lietuvą. Atsišaukite; 
4547 So. Hermitage Avė., Tel. Bou
levard 9419.

Specialės vakarinės klesos blz- 
n iavoms merginoms, pasisiuvimuj 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.




