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Pabaltijos konferencija 
prasidėjo

Permainė savo 
nusistatymą

Iš au-

Angliakasiai jau yra prisi- Sudaužė Airijos laikraš Reikalauja nukapoti algas Skris skersai Atlantiką
• rengę streikuoti čio spaustuvę

Turkai nevisai patenkinti
Reikalauja apsaugos delegatams

Pabaltijos konferenci 
ja prasidėjo

Rusija pfašo Pabaltija 
jos programą.

remti

RYGA, kovo 30. — 26 Ru
sijos delegatai į Genoa konfe
renciją vakar atvyko į Rygą su 
paprastu rusams pasivėlavimu. 
Traukinis susidėjo iš šešių pui
kių vagonų, kurių 4 pirmiau 
vartodavo caras. Buvo ir val
gomasis vagonas (o j v F 
joje viso yra / trįs). Traukinį 
vilko du garvežiai. Prie galo 
buvo prikabintas prastas Lat- 
vijos vagonas, kuriuos važiavo 
Latvijos geležinkelių direkto
rius ir 25 lydiejusieji traukinį 
La t vi jos kareiviai. Stotyj dele
gaciją pasitiko Latvijos pre
mjeras Mejerovičius ir pakvie
tė delegatus ant arbatos 
prezidentą.

Kadangi delei suokalbių, 
kas delegacijos atvykimo 
vo slepiamas, ^ad stotyj 
daug buvo žmohių,- o it 
daugiausia buvo policija, 
stoties po policijos apsauga
legatai nuvyko Rusijos amba
sadom

Sovietų delegacija yra gana 
marga minia, vieni, kuriems 
teko būti užsieny j, pasirėdę 
sulig vėliausios mados, o kiti 
panašus į “mužikus”. Ji tikisi 
subatoje būti Berline, kur de
legacija pradės leisti paskirtu? 
jos apsirėdimui ir apsitaisy- 
mui 100,000 rublių.

čičerinas priėmė korespon
dentus ambasadoje. Jis išrodo 
labai pavargęs ir apie. konfe
renciją kalba nerviškai ir abel- 
nomis frazėmis.

Vakar po piet prasidėjo Pa
baltijos konferencija, kurioj 
dalyvauja Latvija, Estonija, 
Suomija, Lenkija ir Rusija. 
Rusijos delegatai prašo Pabal
tijos šalis remti jų programą 
Genoa ekonominėj konferenci
joj-

pas

lai- 
bu- 
ne- 
tai
Iš 

de-

lygomis, bet nenori priimti te- 
ritorialinių sąlygų. Nacionali
stų valdžia yra palinkusi su 
laiku atiduoti Graikijai Adria- 
nopolį, bot tam priešinasi na
cionalistų seimas, kuris reika
lauja, kad Adrianopolis, kur 
yra puikių senų turkų bažny
čių, butų sugrąžintas Turki
jai.

Nacionalistų valdžia ir sei- 
-Įpnf) 9T<h? B^ĮUĮinS ĮBiųid SBUI 
poli pusiauso'lį, kurį talkinin
kui nori atiduoti Graikijai. Val
džia yra nusisprendusi, kad 
tas pusiausalis turi pasilikti 
turkams ir yra pasirengus ka
riauti prieš talkininkų nuo
sprendį šiame dalyke.

Tikimąsi, kad nacionalistų 
užsienio reikalų ministeris Yu- 
suf Kernai sugrįš į Angorą 
apie bal. 1 d., kada jis paduos 
seimui talkininkų sąlygas, ku
rios bus nuodugniai užvar
stytos pirm negu bus duotas 
galutinas atsakymas.

Turkai neatiduos Smyrnos

LONDONAS, k. 30. 
toritetingų šaltinių patirta, kad 
premjeras Lloyd*George pilnai 
permainė savo programą lin
kui Rusijos, kurį jį vykins 
Genoa konferencijoje. Mano
ma, kad kabineto opozicija pri
vertė jį pakeisti nusistatymą 
ir priimti naują mažiau drau
gingą Rusijai politikę.

Streikas bus visuotinas, prie jo 
prisidedant ir antracito an
gliakasiams.

Francija grūmoja 
Vokietijai

PARYŽIUS, k. 30. — Kalbė
damas prekybos ir industrijos 
unijos puotoje, prezidentas 
kontribucijos komisijos Louis 
Dubois pareiškė:

“Francija yra užtektinai ga
linga, kad veikus viena ir pri
vertus pildyti Versailles’ sutar
tį, pagelba kanuolių ir durtu
vų, jei bus reikalo”.

Kontribucijos komisijos da
lyku, sakė jis, yra vien nusta
tyti kiek kontribucijos iš Vo
kietijos priklauso, kiek Vokie
tija gali užmokėti ir visa tai 
paskui pranešti talkininkų val
džioms.

Poincare laimėjo

SOFIJA, k. 30. — Turkijos 
nacionalistų pasiuintlnis 'talki
ninkų artimųjų rytų konferen
cijoje, Yusuf Kernai, dabar 
grįšdamas į Angorą, pareiškė, 
kad delei bendro skurdo, san
tykiai tarp Turkijos ir Bulga
rijos turės pasilikti draugiški.

Kalbėdamas apie Paryžiuje 
padarytus Turkijai pasiūlymus 
jis pasakė:

“Mes kariausime iki pasta
ros už Smyrną”.

“Musų santikiai su sovietų 
Rusija yra puikus”, sakė jis. 
“Tai yra vienatinė šalis, kuri 
nieko nereikalavo iš Turkijos 
ir kuri gelbsti jai viskame”.

PARYŽIUS, k. 30. — Pre
mjero Poincare valdžia laimė
jo pasitikėjimo balsavimą at
stovų’bute 405 balsais prieš 
157 kareiviavimo klausime. 
Tuo balstj sikaičiumi atstovai 
atmetė nuosaikaus socialisto 
Paul Boncour įneštąjį bilių, 
kuris butų įvedęs 8 mėnesių 
kareiviavimą.

------------ 4-^-------------------------------------

10 žm. žuvo nelaimėj
MEXIC0 CITY, k. 30. — 

Mažiausia 10 žmonių liko už
mušta ir daug sužeista trau
kiniui susidaužius ties Guada- 
lajara. -

NEW YORK, kovo 30. — 
Nebeliko mažiausios vilties, 
kad galima butų išvengti nors 
antracito angliakasių streiko. 
Paskelbimai streiko jau iška
binėti prie Visų kasyklų ir vi
si organizuoti angliakasiai yra 
pilnai' prisirengę sustreikuoti 
balandžio 1 d. Prie streiko pri
sidės ir didelė didžiuma neor
ganizuotų angliakasių. Tokiu 
budu streikas palies 595,000 
organizuotų angliakasių (an
tracito ir minkštųjų anglių) ir 
mažiausia apie 150^000 neor
ganizuotų angliakasių (viso 
neorganizuotų angliakasiu yra 
apie 200,(XX), daugiausia antra
cito • laukuose).

Derybos tarp antracito ang
liakasių ir kasyklų savininkų 
tebesitęsia, bet nėra vilties 
greitai susitaikinti. Derybos tę
sis ir streikui prasidėjus, bet 
nemanoma, kad susitaikimas 
įvyks pirmiau, negu kad ša
lis pajus anglių trukumą. An
tracito angliakasiai reikalauja 
algų pakėlimo (minkštųjų an
glių maineriai reikalauja pa
likti senąsias algas), bet savi
ninkai nori algas dar nukapo
ti. Jie sako, kad reikia padi
dinti anglių produkciją ir nu
piginti anglių kainą, o kad! pra
gyvenimas ir visi kiti dalykai 
žymiai nupige, tad reikia nu
kapoti angliakasių algas/ An
gliakasiai į tai atsako, kad an
glių kaina yra augšta dėl eik
vojimo sistemos ir didelių pel
nų ir kad pragyvenimas kasy
klų miesteliuose netik nepuola, 
oet dar kįla, kuomet algos sto
vi ant vietos.

Niekurie minkštųjų anglių 
kasyklų savininkai sako,.kad 
jie bandys laužyti streiką ir 
operuoti savo kasyklas pagel
ia streiklaužiu. !

Užmušė 80 plėšikę
Rūpinasi išvengimu 
angliakasiu streiko

DUBLINAS, k. 30. — Gink
luota gauja, manoma, suside
danti iš respublikonų kareivių, 
pereitą naktį užpuolė Airijos 
Laivą Valstybę remiančio laik
raščio Freeman’s Journal re
dakcijos ir spaustuvės butą, su
mušė rastą redaktorių Moore 
ir sudaužė visas spaustuvės 
mašinas, taip kad laikraštis 
savo spaustuvėje negalės eiti 
per keletą mėnesių.

Manoma, kad šis puolimas 
ant laikraščio yra pradžia vy- 
kinimo respublikonų armijos 
suvažiavime pereitą nedėldienį 
prigrumojimo panaudoti kūjį 
prieš tuos laikraščius, kurie 
priešinasi Airijos respublikai.

Kitiems dviem airių laikraš
čiams įspėta, kad jie nespaus
dintų Freeman’s Journal savo 
spaustuvėse.

Dar prieš sudaužymą spau
stuves, Freeman’s Journal ga
vo įspėjimą, ]>a si rašytą respu
blikonų armijos pi'ldamosios 
taryobs, kad laikraštis sustotų 
ėjęs.

Ištikimieji valdžiai kareiviai 
patruliuoja gatves ir j ieško 
puolikų, bet dar niekas nesu
imtas.

šis de Valeros šalininkų už
puolimas ant laikraščio iššau
kė didelį pasipiktinimą Dubli
ne. Freeman’s Journal buvo 
labiausia anglų persekiojamas 
laikraštis. Anglai nuolatos da
rė ant jo puolamus ir jopir- 
mesnieji redaktoriai ir leidė
jai buvo nuteisti kalėjiman. 
Taipjau laike 1916 m. sukili
mo jo spaustuve buvo sude
ginta.

Daugelis žmonių dabar klau
sia ar tai yra pradžia karinės 
diktatūros, kurią svarstė ar
mijos maištininkų kongresas 
ir. su susidomėjimu laukia ar 
timos ateities. Tai dar pirmas 
kartas, kad patįs airiai padarė 
puolimą ant airių ir galbūt 
tai yra pradžia civilinės ko
vos, v

Gatvekarių darbininkai tuij 
priimti algų nukapojimą, 
kad nupiginus karfer|.

CHICAGO. — Illinois preky
bos komisijos pirmininkas 
Frank L. Smith padavė Chi- 
cagos gatvekarių darbininkų 
atstovams reikalavimą, kad 
gatvekarių da'ibininkai priim
tų tokį savo algų nukapojimą, 
kokis bus reikalingas, kad su
grąžinus Chicagoje 5c karterį.

Darbininkai į tokį reikalavi
mą dar nieko < neatsakė, l>et 
manoma, kad jie pareikš, jog 
gatvekarių darbininkų algos ir 
taip yra labai menkos ir ka< 
todėl jie bus priversti griežtai 
pasipriešinti kokiam nors 
algų nukapojimui.

LENINAS MIRĘS.

jy

LONDONAS, k. 30. — iš Pa
ryžiaus pranešama, kad Rymo 
laikraščiai išspausdino žinią, 
kad buk Rusijos premjeras Ni- 
kolai Lenin miręs. Laikraščiai 
sako, kad tą Žinią reikia pri
imti su dideliu atsargumu.

(Jau kelis sykius buvo sko
biama apie ligą ir mirtį labi
no. Dabar vėl daug skelbiama, 
kad Leninas sunkiai sergąs ir 
galįs mirti. Bet reikia palūkė
ti tikresnių žinių iki bus gali
ma įtikėti į Lenino mirtį. Dąr 
tik pereitą panedėlį Leninas 
kelias valandas kalbėjo komu
nistų kongrese).

VIENNA, k. 30. — Austri
ja ratifikavo tautų sąjungos 
internacionalinio teismo statu
tą, taipjau verstinos jurisdik
cijos skirsnį. Tuo budu jau 
10 šalių pasirašė po skirsniu, 
kuris daro verstinu toms ša
lims teismo nuosprendžius.

Reikalauja apsaugos 
delegatams

Iš

Turkai reikalauja Ad 
rianopolio

Bet priima talkininkų ekono
mines sąlygas. ,

finansinę 
Turkijos 
tapo pa

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
30. — žinia, kad talkininkai 
sutarė pilnai permainyti Sev- 
res sutartį ir suteikti Turki
jai pilną politinę ir 
neprik la u somybę, 
žmonių ir laikraščių 
sitikta labai šaltai.

Vietos laikraščiai nors pripa
žįsta, kad padalytas tapo di
delis žingsnis linkui taikos, 
bet pataria žmonėms dar ne
sidžiaugti, kadangi paskutinis 
žodis dar nėra ištartas.

Anatolijos (nacionalistų) 
laikraščiai nepasitiki talkinin
kais. Jie tik giria turkų nar
sumą, kadangi tik buk turkų 
narsumas privertė talkininkus 
panaikinti Sevres sutartį.

Gautosios iš Angoros žinios 
rodo, kad Turkijos nacionali
stai yra patenkinti talkininkų 
pasiūlytomis ekonominėmis są-

BERLUNAS, k. 30. — 
priežasties pasikėsinimo nu
žudyti Miliukovą, Rusijos am 
basada paprašė apsaugoti Bėr
ime esančius sovietų vadovus 
ir tuos, kurie važiuoja į Ge
noa konferenciją. Ambasada 
persergėjo Vokietijos valdžią, 
kad daroma suokalbius išžu
dyti sovietų atstovus.

Berlino policija padarė žing
snių apsaugoti Ukrainos sovie
tų prezidentą Rakovskį ir tuos 
Rusijos delegatus, kurių lau
kiama atvykstant subatoje.

Viena žinia sako, kad poli
cija areštavo 
šimtą Rusijos 
suokalbininkų.

Monarchistai
kad jie bandys išžudyti bolše
vikų vadovus, jei jie pasirodys 
užsienyje. Siekiamaši išžudyti 
ir kadetų vadovus. Oficieriai, 
kurie kėsinosi nužudyti Miliu
kovą, buvo atvažiavę iš Muni- 
cho vien tik tikslu jį užmuš
ti. Ten Rusijos monarchistus 
remia Bavarijos monarchistai.

DELIU, Indijoj, k. 30. — 
Būrys chiniečių plėšikų kovo 
19 d. užpuolė ir dalinai sude
gino Muse miestelį, Siame. An
glų baudžiamasis būrys užpuo
lė ir paėmė plęšikų fortą, už
mušdamas 80 plėšikų. Iš ang
lų pusės vienas kareivis 
muštas ir 5 sužeisti.

Mūšiai su fascisti
ne

daugiau kaip 
monarchistų ir

atvirai kalba,

LONDONAS, 'k. 30. — Au- 
sten Chamberlain pasakė at
stovų bute, kad galbūt ryto 
jis galės paskelbti Airijos kon
ferencijoj susitarimą.

RYMAS, kovo 30. — Iš įvai
rių Italijos dalių pranešama 
apie atsinaujinimą mūšių tarp 
fascisti ir socialistų.

Anarchistas Musetti tapo nu
šautas ties Carrara, Tuscany 
prov., jam su pačia einant gat
ve, kur fascisti laikė savo pa
rodą.

Parmoj vienas fascisti 
užmuštas susirėmime tarp 
cisti ir socialistų teisme,
buvo teisiami keli socialistai.

Leghorne liko suimti du ko
munistai, kurie kaltinami me
time per langą bambos, kuri 
sužeidė kelis žmones.

WASHINGTON, kovo 30.
Socialistas atstovas London 
padavė pasiūlymą, kad atsto
vų buto darbo komitetas pri
imtų rezoliuciją, prašančią pre
zidentą Hardingą pakviesti an
gliakasių ir kasyklų savininkų 
atstovus ūmiem konferencijon, 
cad tuo galima butų išvengti 
gręsiančio angliakasių streiko.

Komitetas, kuris dabar svar
sto Bilando rezoliuciją apie pa- 
skirimą komisijos ištirti ang
lių industriją, nieko neveikė 
apie tą pasiūlymą, norėdamas 
pirmiau išklausyti pakviestus 
liudyti angliakasius ir kasyk
lų savininkus.

Pasimirė nepaprastos 
dvynukės

liko 
fas- 
kur

VIENiNA, k. 30. •— Ginkluo
tas Vengrijos muitų patrulius 
tapo suimtas Austrijos terito
rijoj. Patroliaus nariai užda
ryti kalėjiman.

UIsterio-Airijos tarybos.
LONDONAS, ik. 30. — Šian

die vėl tęsėsi UIsterio-Airijos 
tarybos apie ruščią Airijos-U'l- 
sterio parubežyje padėtį. Ta
rybose dalyvauja ir Anglijos 
valdžia. Jokio pranešimo apie 
tarybų bėgį neduodama. Vien 
pasakyta, kad tarybos tęsiasi 
“labai patenkinančiai”.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 30 d., užsienio pini

gų kairia, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
tomu Amerikos pinigais šiaip:

Anglijris 1 sv. sterlingų ....‘$4.37 
Austrijos 100 kronų ............... l%c
Belgijos 100 frankų ........... $8.40
Danijos 100 frankų ........... $21.10
Finų 100 markių .....   $2.14
Franiijos 100 frankų ........... $8.98
Italijos 100 lirų ................... $5.12
Lietuvos 100 auksinų ........  31c
Tėtukų* 100 markių .......... „J. 2Hc
Norvegų 100 kronų ...........  $17.70
Olandų 100 guldenų ........... $87.78
Švedų 100 kronų .....  $26.02
Šveicarų 100 markių ..........   $19.42
Vokietijos .100 markių ........... 31c

’ CHICAGO. — Vakar ryte 
ligonbutyje pasimirė nepapra
stos suaugusios dvynukės, Ju
ze ir Rožė Blazek. Mirė jos 
nuo geltligės ir plaučių užde
gimo. Jos abi buvo suaugę 
kulšyse ir taip, kad jų atskir
ti negailima buvo, nenorint kad 
viena jų mirtų. Viena jų, Ro
žė, buvo vedusi ir turi 12 m. 
sūnų.

Jau senai buvo žinoma, kad 
jei viena kuri jų mirs, tai tu
rės mirti kartu ir kita, tad 
daktarai buvo sutarę viena’ 
įnirus tuojaus atskirti kitą ir 
tuo budu išgelbėti jos gyvas
tį. Juzė mirė pirmiausia, o už 
12 min. mirė ir Rožė. Pada 
ryti operaciją ir jas atskirti 
kad tuo gal išgelbėjus Rožės 
gyvastį, griežtai paisipriešino 
jų brolis ir sūnūs, kuriems 
lieka po jų nemažas turtas, 
kurį jos užsidirbo važinėda
mos ir rodydamos! teatruose. 
Jos gimę čecho-SIovakijoj.

Dabar jie priešinasi ir 
topsijai, bet vyriausias ligon- 
bučio daktaras atsikreipė prie 
koronerio, padarydamas kele
tą sunkių užmetimų jų dak
tarui ir reikalauja viešos au- 
topsijos ištirti jų mirties prie- 
.žastį. Pomirtinė autopsija tuo 
budu vistiek busianti padary
ta.

LISBONA, kovo 30. — Lai* 
vyno kapitonai Sacadura ir 
Coutinbo šiandie išskrido ii 
Lisbonos ir bandys perskristi 
skersai Atlantiko vandenyną* 
kad pasiekus Pernambuco, Braš 
žili joj. ’

Jie tikisi perskristi daugiau 
kaip 4,000 mylių per Atlanti-’ 
ką į 60 valandų, skaitant tik
rąjį skridimo laiką. Jie tikisi 
pasiekti Braziliją balandžio 18 
d.

Pirmiausia jie sustos ant 
Kanarinių salų, o paskui su
stos dar ant dviejų salų. Ka- 
narines salas jie tikisi pasiek
ti dar šiam Ii e.

Jie skrenda nedideliu hydro- 
planu ir kadangi jie nemažai 
kuo apsirūpinę, tad skaito, 'kad. 
jų kelionė yra labai pavojin
ga. Ypač pavojingas yra kelias; 
nud Verdi iki Fernando No- 
ranlia salų. Ten palei kelią bus 
pastatyti trįs Portugalijos krui- 
zeriai.

Kareiviai sušalo. , 
PETROZAVODSK, k. 2 (pa

štu). — Daugiau Rusijos ka
reivių sušalo, negu liko-užmu
šta laike jų kampanijos Kare
lijoj, prieš sukilusius karelie- 
čius. Armijos štabo importas 
sako, kad 145 kareiviai liko 
užmušti, o 257 sušalo.

COPENHAGEN, k. 30. — 
Berlingske Tidene įdėjo žinią, 
kad Leninas tiek esąs suim
tas ligos, jog nebegalįs išsi
rašyti nė dekretų. Kas valan
dą esą laukiama jo rezignaci
jos. ,

SEATTLE, Wdsh., k. 30. ~ 
Mrs. Margaret (Lindauer vakar 
nukirto sau kairiąją ranką. Jai 
tai padaryti liepę dvasios. Da
bar ji guli ligonbutyj ir yra 
arti mirties.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per 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 ŠEŠIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų 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. 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 i Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St., Chicago, UI

Bridgeporto Skyrius
3210 So. Halsted St., Chicago, BĮ.

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

Brighton Park Skyrius
4138 Archer Avė., Chicago, UI.

Tins
ėst Pullman, HL

Roselando Skyrius
233 East 115th St., Roseland, BĮ.

West Pullmano S
523 West 120th St..



lORESPŪNOENCl Kl. Jurgelonis
MĘLROSE P ARK, ILL

ADVOKATAS
Iš draugijų gyvenimo; darbai

DUODA TEISIU PATARIMUS

išski

STRUMILOS SALĖJ

Tel.i Central 0023.

Pratuštinimo išpardavimas

Chicago? III

IMPERFECT IN ORIGINAL

Subatoj, Balandžio 1, 1922, 
7:30 vai. vakare, o nedėlioj

laiva- 
ir iš

Pinigai Iš
Kenoshos

tojas ir Chirurgas 
ashington St.

Lietuvis G
25 E

Valandos: nuo 10 iki 1? ryte
Telephone Central 3301

1824 Waban$ia Avė.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

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

Gyva Lietuva Jau Chicagoje
Nauji krutami paveikslai ką tik pargabenti iš 
Lietuvos, kuriuos rodys Liet. Filmų B-vės at
stovas ė *

ADVOKATAI IR PATARĖJAI 
1305-7 127 N. Dearborn St. 

Randolph 8899 
MAURICĘ J- GOLAN 

Res. 1102 S. Ashland Blvd. 
Seeley 8676 i !

Artistai deda visas pastangas, 
kad vakarai nusisektų kuoge- 
riausiai.

M. DUNDULIENE, Režisierė, J. D, ŠIMKUS, 
Scenarijus. Po perstatymai bus linksmus šokiai.

Širdingai kviečia visus atsilan
kyti, Komisija.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

West Monroe Street, Chicago, 
Phone Central 2560

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

A. Tt RAČIŪNAS 1 
Kovo 27 jr 28 dd., M. Meldažio salėje, 
Kovo 30 ir 31 dd., Parapijos salėje, 

Cicero, III.
Balandžio 1 ir 2 dd., Parapijos Mokyklos 

salėje Bridgeporte.

Penkių'aktų drama. Parade Tagubočnij, verta J. Jaunutis

Meilės", pumai s 
kad ir °Iš Meilės

Veikąlas bus papuoštas dainoms ir šokjais.
Įžanga 75c* ir 50c. Nuoširdžiai visus kviečiam KOMITETAS

MELDAŽIO SALĖJ 
2242 W. 23 PI. 

Balandžio 2 d., 1922,7:30 vai. vak,

EAGLE b r and
■■ - ■■ ■ ■ ... x ”** *)

rtofo ji, ję^gu jos n* 
kaip tik tapo pradėtas

P. S. Meldžiam nevėluot, nes prasidės lygiai pažymėtu laiku. Po persta 
tymo bus šokiai.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigu
Laivakortės
Real Estate . .
Morgičiai
EUROPEAN-AMERI

CAN BUREAU
S. L. FABIONAS CO. VEDĖJAI
809 W. 35th St., Chicago, Iii.

Telefonas Boulevard 0611 
(Baitas Namas)

paminklo pastatymui ir raštų iš
leidimui yra rengiami du puikus 
vakarai. Dramatiškas Ratelis ir 
Roselando Scenos Mylėtojų Rate
lis suloš labai gražų veikalų 
“Graži Mageliona”, keturių aktų 
melodramą. Tie abu vakarai į- 
vyks šiaip:

■■■■■■ ■ ■■ ■■*!■■■■■ ■■■■■■■■

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 1
12th STREET '

Tel. Kedzie 99112

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 812 W. 83 St., Chicago. 
Tel. Yards 4681

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA 

Generalis 
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome 

1401 W. 47th St. Chicago

CASH REGISTERIAI
Nauji ir vartoti.

Kada užeina mintis apie cash re- 
gigisterius, mąstyk apie “Natio
nal”. NATIONAL CASH RE- 
GISTER COMPĄNY turi tik vieną 
ofisą Chjcagoj, prie 172 North 
Michigan Avė., tarpe Lake ir 
Randolph, kur atrasite pilniausį 
pasirinkįmą, nąujų ir vartotų re- 
gisterių.

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigąn Avę. 
Valandos:

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

KONCERTAS
Dr-stės “Atgimtiem Lietuvos Tautos” 

' Subatoj, Balandžio 1,
MILDOS SVET„ 3138 So. Halsted St 

Pradžia 7 vai. vakare.
Kviečiame visus skaitlingai a.tsilankytl, nes programas bus labai 

Įvairus: dainuos choras, bus prakalbos “Apie bedarbę”, deklamacijos 
ir’šokiai su kitokiais pamarginimais. KOMITETAS.

Aukščiau minėtoji kompani
ja pradėjo amerikoninti savo 
darbininkus. Nuo kovo 27 d. 
atvažiuoja žmogus ir, dykai iš
dalinęs knygutes mokinimuisi 
kiaušinių ir atsakymų pilieti
nėms popieroms gauti, kas
dien po vienų valandų mokina 
tų atsakymų. Katla visi mokos 
atsakinėti, tąsyk visiems bus 
padalintos blankas antroms 
popieroms gauti ir kiekvienas 
turės savo blankų išpildyti; ši
taip visi dirbtuves darbininkai 
pataps Jungt. Valstijų pilie
čiais. —O. ...

PARDAVIMUI 
|195

Unupirksit mano puikų, 
aukštos rūšies, 88 notų 
grojiklį pianą, 190 rolių 
ir suolelis, šis grojiklis 
pianas vartotas visai trum 
pą laiką (kaip naujas), 
priimsiu $10.00 j mėnesį. 
Kreipkitės 338 S. Ashland 
Blvd., kampąs Van Buren 
St,, krautuvėje. Galįt 
kreiptis Šiandien ir ryto 
iki 10 v.v. ir ned: iki 5 v.v.

i n' iHiiiiiiliHiilli ................. ■ 11 i 1|I ■■ fci ui ..—

šj vejkalą stato bendroms spėkoms Laisvės Kanklių M. Choras/Ę. K. Vyrų 
Choras, Moterų Tiesos Ch., A. L. D. L. D., Pirmo ‘ ♦ -v* — 
Stygų Orkestrą.* f <' ’ ■ '' •. t t

Taigi, gerbiama Chicagos Jietuvių visuomenė! Kurie esat matę veikalą “Ii 
1vrz‘ns°” c<»ngkitės pAmatyt ir šį veikalą, nes-yrą lygiai svąrbus, kaip

nes parašytas to patięs autoriaus.

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PlhIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės i J. E. Bruževi* 
čiaus aptiekę:

WAŲKEGAN 
PHARMACY,

1005 Marion Street, 
Waukegan, Iii.

Darbai šiuo tarpu pas mus 
eina neblogai. Visos dirbtuvės, 
išskiriant vienų, dirba pilnų 
laikų. Algos darbininkams pu
sėtinai nukapotos. The Natio
nal MaileabĮc Casting Co. pap
rastam darbininkui moka 30 
centų į valandų; kitose dirbtu
vėse irgi tiek pat moka. Minė- 
toj dirbtuvėj dirbama dviem 
pakaitomis, — viena 1 naktį, 
kita, dienų. Dieninė pakaita 
dirba 10 vaflandų į dienų; nak
tinė, 12 valandų. Kadangi mo
kestis labai maža ir darbinin
kai neturi jokios organizacijos, 
tai atsiranda tokių, kurie pa
vymui išdirba po 2 arba 3 pa
kaitas nei akių nesudėję, kad 
tik daugiau| .pinigų uždirbus. 
Bosams, žinoma, tas labai pa
tinka ir jie labai “globojusi” 
tokiais darbininkais.

Pradcant subatoj, sausio 21, siūlo
mo savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, 
rąinkotų, kelinių, trunku ir siuteai- 
sų už tokią žemą kainą, kad apsimo
kės dabar pirkti kitam metui dėvė
jimui. 1

Temykite sekamas kainas:
Overkptai po: $5, $10, $12.50, $15, 

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

$30 ir $36.
Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbinės ke

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. Ateikite anksti ir pasirin
kite kojiai dąr visko yra. Užšiganė- 
dinimas gvarantuojamas. Įsteigta 
1902 m.

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.

Šitas miestelis stovi apie už 
dešimties mylių nuo Chicagos 
į šia iir vakarius; jis yra apgy
ventas visokių tautų žmonių- 
Lietuvių jame gyvena apie 
koks šimtas, ar daugiau šeimy
nų ir pavienių gal kiek mažiau. 
Lietuviai turi penkias pašaipi- 
nes draugijas, kurios, 
riant vienų, užlaiko Viešų Kny
gynų. Švento Jono Praug'ji 
prie Knygyno palaikymo nepri- 
si<Je>du.

Draugijų darbuotės jokios 
nėra. To priežastis yra tame, 
kad draugijų viršininkų vietas 
dažniausiai užima katalikai, 
arba jų pritarėjai, o tokiems 
ponams jokis kiltesnis darbas 
nereikalingas; prie gerųjų jiems 
reikalingų darbų jie priskaito 
tik poterius. Jokio kito jų sie
loms maisto jiems nereikia. 
Dar prieš Kalėdas L. T- D. 
Kun. Algirdo Draugija norėjo 
Surengti balių su teatru, arba 
dainomis, bet ačiū jos katali
kų viršininkų pastangoms bu
lius neįvyko. Paskui Draugijų 
Sųjungoisi Delegatai vasario 

mėnesio susirinkime nutarė su
rengti paskaitas knygyno nau
dai, bet aukščiau minėtos drau
gijos delegatams draugijos su
sirinkime pranešus apie dele
gatų nutarimų, draugijos raš
tininkas ir kiti viršininkai ėmė 
rėkti, kad paskaitų nereikia, 
nes žmonėms jokios naudos iš 
jų nebusiu, o išlaidų draugija 
turėsianti begales. Nors dele
gatai aiškino, kad draugija ne
turės jokių išdaidų, nes bus 
ipiama įžanga, bet tas nieko 
nepadėjo ir delegatams nebuvo 
leista paskaitas rengti. Kitose 
draugijose viršininkų vietas 
užima žmones šitos pačtbs rū
šies ir tokiu 
gijų gyvavimas apsrrtriškia tik 
tame, kad nariai ateina į susi
rinkimus. .

(CONDENSED MIUCi

Motinos per tris gentkartes vartojo .
galėjo žindyti savo kiidikių. Kiekvienas kūdikis pada 
rė greitą ir pastebėtiną augimą 
maitint su EAGLE BBAND.

Iškirpkite ir pasiųskite ši pagar
sinimą i The Borden Co., New 
York ir gausite visus patarimus 
ir nurodymus, kaip jį vartoti lie- 

tuyiy kajboj visai veltui, 
taipgi n-puikią kūdikių .

knygą.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. pearborn St., Room 1111-T8
Td. 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. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.

vertes $5.00 — per šį mėnesį tik $1.95.
Turėjote kada nors savo gyye- 

S nirne tokią progą, kad pamačius
| tokias stebėtinas, madingas lan-
p gams užlaidas, kaip kad ant pa- 
<4 veikslo matote, kurios yra tikru '■ jūsų lang-ų papuošimu, nes tai yra 
5 vėliausio modelio ir tik šios užlai

dos tokios rūšies padarytos. Ar- 
- tistiško dezaininimo, rankų darbo, 

atrodo labai puikiomis, kaip kad 
mokėtum $15.00, o negausi geres
nių, nei nelaikys ilgiau kaip šios, 
kurias pardayosįme per visą šį mė
nesį tįk pp $1.95 pora. Jei ordo- 
riuosi keturias poras, atiduosime 
už $7.00.

k Šis specialia supažindinimo pa- 
' ąiųlimas tęsis visai trumpą laiką, 

todėl, .patariame pasinaudot proga 
tuojaus. Niekad nesigailesit.

■; Mes nereikalaujame "pinigų iš 
a kalno. Prisiųskit mums tik 35c.

stampoms užlaidų pasiuntimo lėšų 
pądopgimui, o užmokėsi, kuomet 

stubą. Rašykitė

Lietuvon
• Kas norf siusti pint 
irus iš Kęposhos savo gi- 
tninėma Uetuvon, mo- 
Hey orderiais ar draf 
tais tegul kreipiasi pas

Visi registeriai pilnai gvarantuoti ir musų tai
symo skyrįuB visuomet pasirengęs jūsų patarnąvimui.

THE NATIONAL CASH REOISTER COMPANY
172 N. Michjgan Avė., Tarpe Lake ir Randolph
Tel.; Randuiph 4600 • Tik vienas ofisas Chicago.

Dideliu Lotų Išpardavimas
MEDINES 8TUBAS STATYTI

West 58rd iki West 54th Street, Califomia Avė., įki Mozartf St. 
Lotai 30xl2l> pėdas. Visi prirengti, kad jau galima budavoti. Suros, 
vanduo ir cimentiniai šalygatviai sudėta ir apmokėta. $545 ir aukš
čiau. Mediniai namai daleidžiama statyt. Tik du blokai i pietus 
nuo 51-os gatves*gatvekariu linijos prie Califomija Avė. ši apielin- 
kė labai smarkiai budąvojasi ir lotai tikraį Iiakils savo vertėje. Arti 
gatvekarių linijos, krautuvių, bažnyčių ir mokyklų — dabar gali pirkt 
ant išmokėjimo $50 įmokant ir po $10 į mėnesį. Ątlsivesk savo mo
terį ir Įdek pinigų įmokėjinfui ir ateikite į musų skyriaus ofisą, ku
ris atdaras nedėlioj po pietų, prie 53-oą gątvės ir So. Califomia Avė.

D. A. CUMMINGS>& CO.,
Vienas iš šeniąųsių ir Jabjau patikėtinų real estate firmų Chicagoj. 

’ ‘ į ’ . į VYRIAUSIAS OFISAS
40 No. Dearborn SI.,

: PATRIOTIZMAS S
5 Pačėdumas turi būt ■ 

pasargos žodis
S I0WA STATE s 
j SAVINGS BANK jj 

i Kapitalas ir Perviršis— i 
J $120,000.00.
J S. E. Cor. Fourth and ! 

Jackson Sts.
■ SIOUX CITY, IA. ■

■•«** f O Nieko Nėra'
Perdaug Gero Del
Kūdikių. Duokite Geriausi

Geras maistas ir geras prižiūrėjimas padarys 
kiekvienų kūdikį sveiku ir tvirtu. Jeigu jus 
negalite žindyt savo kūdikio, jums pirmutinė 
pagelba turi būti

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurnrifistyj.

ASSOCIATION BLDG, 
19 So. La Šalie St. . .
Room 1308 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395
■ .'r - į . .i " . i iįi

gų siuntimu pilnai atsa
koma.

Parduodamos 
kortės Lietuvon 
Lietuvos.

Kreipkitta pass

A. Pakšys
220 Milwaukee Avė.,
Kenosha, Wis,

I TEATRAS ŽMOGŽUDŽIAI
WEST SIDE AUDITORIUM

IKutripeiM Rficine itr Str.
Pradžia lygiai 7 vąl. vakare.

■ 8514-16 Roosereli Rd,
3 Arti St. Loate Areo
9 CHICAGO, ILL.

NAUJIENA! MOTERYS IR MERGINOS NAUJIENA!
Importuotos langams užlaidos

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd StM kertė Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

visokias byiae,

azhrba visokius Dokunum- 
:ant arba parduodant, Lo-

Prisiųskit mums tik 35c,

padengimui, o 
atneš į tavo 
tuojau.

UNION SALES COMPANY, 
673 W. Madison St., Dept. 116, .
1 'įfe
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(Tąsa seka nuo 2-ro pusi.)

WESTVILLE, ILL.

Streiko belaukiant; visuome
ninė darbuotė.

Darbas čia randama tik ang
lių kasyklose. Nuo balandžio 
pirmos angliakasiai rengiasi 
prie ilgos šventes, kuri įvyks 
streikui atėjus. Vieni mezga 
šniūrus; kiti dirba valtis, žadė
dami išgaudyti visas upės žu
vis. Treti, ketina nueiti pas upę 
su savo katiliukais, prisivirti 
“'baltojo miliuko” ir linksmin
tis “vakacijų” sulaukus. Jie vi
si tikisi ištekti pavalgyti, kad 
ir nedirbant. Bet yra daug to
kių, kuriems pasibaigs duone
lė sykiu su darbu, šitiems lau
kiamosios “vakacijos” nemie
los.

Visuomenės darbuotė vietos 
lietuvių tarpe pasižymi teatrų 
rengimu; teatrai surenkama 
kas mėnesis po du. Balandžio 
2 d. bus statoma kūrinys “Du 
broliu.” Pelnas skiriama kny
gyno naudai. Vaidylų turim 
gana gerų, tatai kuriniai su- 
vaklinaraa neblogai.

Kovo 11 d. Moterų Apšvie
tos Draugija surengė Dubic- 
kui paveiksluotas prakalbas. 
Prieš jų įvykimą sužinoję apie 
tai musų Adeldiškiai bolševiku-Į

fčiai su progresfyviškdmis da
vatkomis pradėjo kelti didelį 
gvoltą, kad, girdi, mes dirbom 
revoliucinį darbą, švietėm mi
nias, aiškinom joms, kaip rei
kia versti kapitalizmas ir bol- 
ševizmas mylėti, ir dabar tas 
nelabasis Dubiokas vėl gali mu
sų bizniui pakenkti.

Atėjus prakalbų dienai žmo
nių susirinko pilna svetainė ir 
jų tarpe aldefldinių vos trys. 
Dubiokas rodė paveikslus iš 
Rottnos Inkvizicijos laiko ir 
tarkavo kunigų žiaurius dar
bus. Komunistukai, būdami be 
generolo, neišdrįso kibti. Ant 
rytojaus, atlaikę manevrus, 
parsikvietė iš Danvillės gene
rolą, apsikasė ir laukė progos 
puolimą padaryti. šį vakarą 
kalbėtojas kalbėjo tema, “Krik
ščionių Demokratų Partijos 
programas.” Kalbos laiku vie
na misi progresavusi davatka 
pradėjo šlamini popieras ir sa
vo literatūrą pardavinėti, ne
duodama susirinkusiems klau
syti; šituo savo elgesiu taip pa
kyrėjo, kadi vakaro vedėjais 
buvo priverstas jai pasakoti, 
kati ji prisėstų ir nekvaršinlų 
žmonių.

Kalbai pasibaigus S. Dargi-

LIETUVON— ?
užrašykite savo gimi
nėms Ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 
vos žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Sausos Rankos

Didelis RAUDONAS šmotas.

Daugelis* moterų, kurios turi atlikti 
stubos darbą, daug turi nesmagumų — 
“sausoms rankoms”.

Daugelis vyrų ir moterų negali vartot 
paprastą prausimosi muilą tik iš minėto 
atžvilgio.

“Sausa” oda, yra priežasčia sugverimo, 
negyvumo odos skylučių. Lifebuoy išvalo 
skylutes ir sugražina joms gyvumą. IJfe- 
buoy tyras paimu ir kokonutų aliejus su
švelnina ir suminkština.

Vartok Lifebuoy, o niekad neturėsi 
“sausa rankas”.

LIFEBUOY
k SVEIKAS MUILAS JT

—■

RALTIJO8AMERIKOCU Ll NI JA 9 Broadvay, NeV’Sor k. N Y U KEUONElLIETUy^K
PER HAMBURGA,P1U4MV 
_. .ARBA. LEPO JŲ.

Ji Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja i Piliavą 

aplenkia Tx*nkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA l KAMBARIUS 1
ANT 2-jų, 4-rių, 6-Šių ir 8-nių LOVŲ 
POLONI A išplruks ....................... Bal. 5 d.
ESTONIA ........................... Balandžio 19 d.

TREČIOS KLASOS KAINOS Į: 
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 I

Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 
savo agento.

pis kibusi kalbėtoją atakuoti ir jis žinąs Springfieldą ir visą 
policija gazdinti, (kurios jis 
pats visų labiausiai bijo; be
kritikuodamas jis .pasisakė kiek

trockinių vyčių programą, bet, 
žinoma, įtupmi Dubioko kalbos 
nesukritikavo.,
■■■ r-:- .......... .'J

Apskritai imant, čia jų “dik
tatūra” jau baigiasi ir jų spy- 
čių klauso vien tuščios kedės.

—A. M.
• • ■ ’ • 1 į ' ‘ ‘ .

Naujiena Town of 
Lake Skyrius

Jei Tamsta nori siųsti pinigus į Lietuvą — perlaidoms, če
kiais arba telegramais — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake.

Jei Tamsta norit duoti paskelbimus bei apgarsinimus į “Nau
jienas” — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town of Lake.

Jei Tamsta nori nusipirkti visokių knygų, čia randasi ir 
AUŠROS KNYGYNAS, kuriame galima gauti tokių knygų kokių 
tik Jums bus reikalinga — tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių 
Town of Lake.

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

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

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

Jei Tamsta nori atlikti bile reikalus su “Naujienoms” ’ arba 
turėti bili kokius reikalus su “Naujienoms” — tuoj kreipkitės į 
“Naujienų” Skyrių Town o fLake.

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

NAUJIENOS
TOWN OE LAKE SKYRIUS

; 1614 West 46th Street (Prie So. Aehtanti Are.)
Tete/onas Boulevard 0672.

‘ • H. * '-.‘i ' • . J ’

Ofisas atdaras kasdien: nuo 9 vai. r$to iki 8:30 vai. vakaro. Ned^dienials nuo 

' • ' ' ' . : ' 
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10 vai. ryto iki 2 po plot.
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MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat>
Viename name su Dr. Monkevičium 

i Rezidencijos tel. Yards 1119-J
Onso tįl. Boulevard 9708

NO PRICE

1500 W

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.

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisėsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš
siusime Circlet. Sizes 34 to 48,

Nemo Hyglenic-Faehion Institute 
120 E. 16 St. New York., Dep’t M.

Pinigai iš 
Rockfordo
Lietuvon

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

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

Siųskite pinigus Lie
tuvon per

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

Rockford, UI.

<^DR.HERZMAN^1
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950
Boulevard 4136

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

Telefonai

Dr, A. R. Blumenthai
Akių Specialistas

4649 So. Ashland Avė,
Kamnaa 47tb SL

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Ned. 10 iki 12 pietų
Tel. Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas:
3149 S. Morgan St., kertė 32 Stj 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

Lengvai gydo, greitai Ir
antiaeptiikai.

Saule nudegus nosį
Vartok apičiai laidančio

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS
Atsidaro šiandien

Kad suteikus dar geresnį patarnavimą, didesniam žmonių 
skaičiui, Naujienos atidaro pinigų siuntimo skyrių Roselande, 
kuris patarnaus visiems lietuviams gyvenantiems, Roselande, 
Burnsidėje, So. Chicagoje, Hammond, Indiana Harbor, East Chi- 
cagoje, Riverdalėje, Harveyoje, ir kitose kolonijose, kuriems vy
riausias ofisas ar kiti skyriai nėra parankus.

I • • ’ /••• ■’ J < : ’ 'J
Roselando skyrius priiminės pinigus persiuntimui Lietuvon 

tais pačiais .budais, kokiais atlieka vyriausias ofisas ar kiti sky
riai; pagelbės išvažiuojantiems Lietuvon ar atvažiuojantiems 
Amerikon ir atliks kitokius patarnavimus surištus su Naujienų 
ofisu. Roselando skyrių ves aptiekoriai:

‘ . ' ' ....... . ’ T

F. J. TUPIKAITIS ir P. P. TUBUTIS
Naudokitės to skyriaus patarnavimu.

MELODY PHARMACY
• 4 < \ . i i' ■ ' ’ ‘ ’ t . •

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

233 E. 115-th St
Phone Pullman 0659, Chicago, III.

Dr. Maurlce 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

------- DR. S. filfižS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telephone Boulevard 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 Sa. Halsted StM Chicago, III.

M«wd 7MV

Dl. C. Z. VE2EUS 
Uelavb DttHafafl 
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Senatorius France? Tas 
pats, kur įvairiais atvejais 
pasižymėjo savo radikalu- 

Published Daily except Sunday by I mu, kur praeitais metais Va- 
Tht Mthuanian N«ws Pub. Co., Inc.2 x. ,, .žinejo Europon, buvo nuvy

kęs dagi Sovdepijon, gyrė 
1739 SO. HALSTED ST.Jją ir senate laikė karstas 

kalbas už pripažinimą Ru
sijos sovietų valdžios? Taip, 

| tas pats. Bet dabar jis pa- 
j sirodė vienas reakcingiau- 
| šių senatorių, priešindama
sis karo laivynų didinimą

The Lithuanian Daily News

ub. Co.| Ine., 

Editor P. Grigaitis.

CHICAGO, ILLINOIS.L, * • J

Telephone Roosevelt 8500

Subscrlption Kates:
' $8.00 per year in Canada.

$7.00 per year outside of Chicago,
/ $8.00 per year in Chicago,’

8c. per copy. ; . ;

Entered as Sec<md CĮass Matter I stabdyti ir reikalaudamas 
March 17th, 1914, at the Post Office R , - tt ■
vf Chicago, III., undei: the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
1H. — Telefonas: Roosevelt 8500.

kad Jungtinės Valstijos sa
vo laivyną didintų kiek ga
lėdamas.

Taip visados atsitinka su 
žmonėmis, kurie neturi 
sau nusistatę principų.

UislmokSjimo kainai 
Chlcagoje — paštu:

Metams .......... .......................
Pusei metų--- ------- - ---------
Trims menesiams-------------

negauna. Skurdas' reiškia nuo
vargį, apatiją, prastą maistą, 
susikimšimą ir purvą. Gydy
tojas gali būt labai išstudija
vęs kūdikių ligas, todėl jis pa
tars motinai, kaip maitint ir 
kaip auklet kūdikį, vienok jei 
ji neturi reikalingo maisto, 
oro, laiko, švarumo ir mokslo, 
patarimai ir receptai vargiai 
gelbės. Kiti žmonės turi per
daug maisto, perdaug laiko ir 
iš to gauna nesveikumus. Gy
dytojo užduotis nesveikumus 
šalinti. Bet ji neturi baigtis 
tuoirti. Nes negalima sekti sal- 

kliri 
surengia pietus badaujantiems 
per Kalėdas ir Velykas, o pas
kui vėl lai jie badauja. Blogu-1 
mus reikia taisyti paipafe. Mes 

ir visuomeninio darboij gydytojai esam pratę pasakyt 
iLcsuiv^ia gydytojui garbės,' tą teisybę, kad pitoną ligos 
nepadaro jo gabesniu ir gerės-1 priežastį reikia prašalinti, o 
h iii gydytoju ir visuomenės na-i tuomet išrtyks simptomai ir pa- 
riu. Priešingai, padaro jį pap
rastu kromelninku, kuris lau
kia tik biznio. Nešimaišymas 
Visuomenėj, nepažinimas jos 
atskirų grupių idealų ir aspi
racijų, nežinojihiaš, kdkios po
litinės, religinės ir socialūs in- 
tekines veikia į žmoiiių psycho- 
logiją padaro, gydytoją pusiau 
nežinančiu savo profesijos. 
Mat aįiart anatomijos, žmogus- 
turi da ir dvasinę bei protinę 
pttsę. Tūlos nėrvų ir proto ligos 
gali būt piViišalintos tik tuo
met, kada mes pamatiniai pa- 
žįsime ligonio kiesinį padėji
mą, jo gyvenimo aplinkybes, 
jo socialius ryšius.

Be to visuomenė pradeda vis 
mažiau paisyt apie ligų gydy
mą. Ji pastebėjo, kad daugelis1 
ligų, gal didžiuma, neturėtų; 
atsirasti — galima nuo jų ap
saugot. Todėl visuomenė ir 
steigia įvairias organizacijas ir 
sveikatingumo centrus . mies
tuose, pavietuose ir valstijose, 
kad .išdirbus. taisykles ir jas 
įkūnijus sveikatos palaikymui. 
Kūdikių stotys, iš kur duodalma 
sveikas pienas ir pamokinimai, 
prieštuberkulmęą organizacij os, 
stotys auriau^ojimūi nuo lytiš* 
l<ų išmsutiį su ii ailci 11 i uitis
miestuose, musių ir uodų nai- 
kinimas, tyro vandens dary-i 
mas miestų gyventojams yra 
tik pavyzdžiai, prie ko publi
ka stengiasi. Jos pastangos yra 
girtinos ir gydytojai turi ko- 
perūoti.

Didžiumą ligų gimdo ^kur
das ir apšvietus stoka. Del 
skurdo didžiuma ir apšvietos 
.. ,j ..i ..t i'i.i. .....-ar- ........  ,, , ...

• Šokiais budais remianti 
Vrangelj. Ji padarius mili- 
tarinę sutartį su Rumanija 
ir busianti centras politi
nėms intrigoms ir anti-bol- 
ševikinių elementų militari- 
niams prisirengimams pulti 
Sovietų Rusus. Viennoj gi 
leidžiamas rusų monarki- 
ninkų organas skelbia: “pa
vasariui prisiartinus pabu
do Lenkija; mobilizuoja sa
vo jėgas Rumanija, o Vran- 
gelio kareiviai gieda “Bože 
caria chrani’.” Sovietų Val
džia visa tai žino ir todėl 
turi sumobilizavus savo, 
raudonąją armiją ir kurna-, 
nijos ir Lenkijos pasieniuos.

Tuo budu vietoj taikos!: 
Rusijai grūmoja naujoš j 
akcininkų avantiūros; vie* mažina gydytojų įplaukas, ku 
toj pagalbos, kad ji galėtų ' V * . 1' ** • Y

visas savo jėgas suvartoti

sulikti su Viskuo, ką politikai 
bei politikieriai daro. Tai ne
būtų demokratija, o diktatū
ra.

Dabar atskiri gydytojai ir 
jų organizacijos daug kalba 
prieš socialę mediciną arba 
medicinos socializavimą. Mat 
steigiama ligonines dispensari- 
jos, klinikos, į kur ligoniai 
imami dovanai. Miestai, pavie-' 
tai ir valstijos užlaiko gydy
tojų ir sanitarų štabus. Priver
stinas apdraudimas darbo, gy
dytojai mokyklose. —Visi ši
tie dalykai vadinami ir bolše
vizmu ir socializmu ir gązdi-| 
naiųa, kad jie sunaikins gydy-l 
tojų profesiją. Be to, valstijos 
leidžia užsiimti gydymu ir os- 
tcOpatams ir naprapatams, ir 
mftsažistams, ir burtininkams.' 
žinoma, kad steigimas “socia
lūs medicinos” centrų ir leidi
mas praktikuot ignorantanis

Visi ši

!

ti medicinoj dalykai* <
Visuomertė nepaiso, ką kon

duktorius ir motormanas, ką 
tdlcfonistė ir telegrafinė ma
no, o tvaiko susisiekimą taip,! 
kaip visuomenei geriau. Atski-i 
ros profesijos ir grupes., turi 
taikyti, kad visuomenei 'tarna
vus, o ne visuomenė joms tar
naus. Visuomenė Verčia šalių 
carus, karalius, mąino ekono- 
ininę tvarką, organizuojasi ko
vai ir tvarkos darymui. Kon
servą tiviškų gydytojų dejavi
mas ir atsisakymas dalyvaut 
politikoj, visuotmenčs judėji
muose nepagerins nei medicinos* veišių armijos taktiką, 
mokslo, nei profesijos padėji
mo. Sėdėjimas kabinete ir lau
kimas ligonių, važinėjimas pas 
ligonius ir šalinimas! nuo poli
tikos i 
nesuteikia

daugumas buvusių kareivių yra 
priešingi kalinimui piliečių už 
jų nuomonių išreiškimą. Kitas 
amnestiją gynė pasiremdamas 
tuo, kad jei nuomonės laisve 
yra varžoma, tai kareiviai vel
tui kovojo.

Šitame išklausyme pirmu 
kartu tapo pralaužta kongresi
nių prietarų siena kliudžiusi 
pasitikusiems politiniam kali
niams paliuosuoti. Yra aiš
ku, kad karo manija nyk
sta ir kad bepersto- 
gine agitacija šituo klausimu 
galų gale atidaris-kalėjimo du
ris ir paleis kalinius.

Vienas dalykas yra tikras. 
Jei žmogaus mintis neturi tei
sūs funkcijuoti, jei vyrai ir mo
ters negaili išreikšti savo poli
tinės ar ekonominės 
nes, tai šalis auklėja 
Vis viena kaip plačiai

nuomo- 
bailius, 
jie nc-

Į ti liga. Didžiuma ligų atsiran
da dėl netvarkos visuomenėj: 
stoka mokslo,-ekonominis skur
das pas vienus ir perviršis pas 
kitus, suktų politikierių vieš
patavimas. Sąžiningo gydyto
jo užduotis yra dalyvauti vi
suomenės Veikime, politikoj, 
nes jis yra daugiau apsišvietęs 
pilietis, negu daugelis kitų; jis 
žino, kokios tvaikos ydos gim
do ligas, neleidžia jų visai iš
naikint ir veda prie kūniško ir 
pibtiško išsigimimo ir anksty
vos mirties.

Vokietijos gydytojai, kurie 
•yrą paskilbę savo mpkslųmu 
profesijoj, užėmė ir Šiandien 
Užima žymią vietą šalies poli
tikoj. Jeigu plytų dirbėjai, ad
vokatai, šiaučiai ir kriaučiai 
turi pilietiškos drąsos ir nuo
vokos dalyvaut politikoj, gy
dytojui yra sarmata teisintis, 
buk jis jos nesupranta ir sup
rast nenori, šitokis teisinimasi 
yra išsisukinėjimas dėl bizniš- 
kų išrokavimų.

Dr. A. Montvidas.
;; ■, . į ' i i .M

Amnestija

mą ir kliūties statymą 
ir kliūties statymą mokslo ir 
ir filosofijos idėjoms, visuomet 
vedusioms žmoniją prie aukš
tesnio galvojimo ir visuome
nės pažangos lygio.

Tokio daikto kaip tobula 
tauta nėra ir ta, kuri sakosi 
esanti tobula paprastai stovi 
toliau nuo tobulumo už 'kiek
vieną kitą. Dėlto ve, kad vi
suomenė toli gražu nėra tobu
la, žmogaus grotui turi būti 
leista laisvai išspręsti gyveni
mo klausimus. Cariškąją Ru
siją josios valdovai vadino 
“Šventa Rusija”. Ji turėjo ma
žiau teisės prie tobulumo var
do .negu kokia kita pasaulio 
tauta. Pasaulio karas savo 
supurtymu nugriovė supuvusį 
sąstatą valdančiosioms klasėms 
ant galvų.

Kur laisva kritika ir disku
sija laikoma pavojingais daly
kais, ten žmonės išreiški antie j i 
baimės tikrai įtaria save klai- 
dinkume. Įtarimas auklėja 
baimę, o baimė veda prie re
akcijos ir priespaudos. Kalėji
mai ir varžymai yra naturalė 
išeiga.— (New York Cah).
•----- --- -.......— ■ - vJ -

. i8.oo[Ruošimąsi
naujoms
avanturoms

i |4.50
2.25

« 1.75
nigo pašvęsti mokyklai, ir že- 
irtina per Šimtmečius patirtą

mokslo

Chlcagoje per nešiotojus i
Viena kopija.......... .................  8c.
Savaitei______________-.—r— 18c.
Mėnesiui _____ ......________ — 79c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
paštu: i

Metams.... —.........  $7-00
Pusei metų ______  4.00

; Trims mėnesiams —    ...— 2.00 
I Dviem mėnesiams 1.50
t Vienam mėnesiui....... ...........  .75
h Lietuvon ir kitur užsieniuose:

(Atpiginta)
1 Metams-------------------—— $8.00

4.50 
2.25

kraštui iš visiško . sugriuvi- med;cillos ,moW

Laikraščių pranešifoiąk?, 
Rusų monarkininkai iMkį 
dabar suvažiavimą Berline. 
Suvažiavę visi didieji pauk-j 
ščiai, tarp jų buvusieji 
ministeriai Goremykinas ir 
Kurlovas, taipjau baronas 
Tolbe, Volkovskis, Šulginas, 

Trims mėnesiams__________ 2.251 Skalonas, Petras Strūvė,
Money profesorius Lokot ir k.Orderiu, kartu su užsakymu. *

------------- - “ Tuo tarpu, kai monarki- 
ninkai Berline tariasi apie 
atsteigimą moharkijoš Ru-. 
sijoj, Jūgošlavijbs sostihčj 
Belgrade generolas Vrange- 

| lis, Prancūzams tarpinin
kaujant, esąs jau padaręs 
sutartį su Miliukovii ir Sa- 
vinkovu. Ta ja sutartim ei
nant, kai tik prasidėsianti 
Genujos konferencija, Vran 
gelis turėsiąs pradėti puoli
mą Rusijos įvairiuose punk
tuose. Jis jau išleidęs jsa- 

kymą visiems savo oficie- 
riams susirinkti Belgrade, i 
Jugoslavijos valdžia nors 1 
savo premiero Pašičo lupo
mis pareiškus Skupčinoj 
(parlamente), kad ji bu
sianti visai neitrąlė Rusijos

mo taisyti, dar didesnis jos 
skandinimas.

Gydytojai ir 
. Visuomene

Radikalusis 
senatorius.

Jungtinių Valstijų sena
tas patvirtino tarptautinę 
sutartį, kuria dešimčiai me
tų sustabdoma valstybių 
karo laivynų didinimo rung
tynės, sunaikinama šešios- 
dešimts šeši pastatytieji ir 
dar statomi karo laivai ir 
apribojama tam tikra pro- 

porcija Amerikos, Anglijos 
ir Japonijos laivynų dydis. 
Sutartis senato patvirtinta 
septyniasdešimt keturiais 
balsais prieš vieną, o tasai 
vienų vienas žmogus, kur 
šitai sutarčiai buvo priešin
gas, buvo Merylando sena
torius France...

’sociaįes medicinos”1 
. : /tiek,' 

kad jie yra kreditu gydytojų 
profesijai, nes visuomenė pri
pažino mediciną esani svaibiu 
dalyku ir skiria stainbiaš su
mas pinigų padarymui jos pri
einama kiekvienam. Jei kurios 
įstaigos netinkamai vedamos, 
tartie nekalta visuomenė, nes 
ji da neturi gana patyrimo. 
Į “socialės medicinos” įstaigas, 
mokyklas, publiškas ligonines, 
ambulatorijas, apdraudos kom
panijas ar lt. sutraukiama Vis 
didesnis gydytojų skaitlius ir‘ 
duodama jiems progos studi- 
jiiot ir tyrinėt daugiart, hegu 
daugelis turėtų privatinėj' prak
tikoj. Algos mažos, nes yra 
jau perviršis gydytojų. Gydy
tojų kova prieš medicinos so- 
cializavimą yra pūtimas prieš 
vėją. Visuomenė neapsistoja 
paklaust, kas patinka ir kas ne 
vienai ar kitai žmonių grupei, 
o daro tokias ‘permainas, ko
kios yra reikalingos paranku- 
iiiui ir visuonK'iics gerovei. Jei
gu visuomene da nespėjo su
sipažinti su įvairiais nemoks
liškais prasimanymais (osteo- 
patija,' naprapatija, Christian 
Science ir k t.) ir leidžia gydy
mu užsiimti ignorantams, tai' 
čia kaltas pats gydytojų apsi
leidimas, kad neapšvietė publi
kos, kalta mokslo stoka visuo-

Apie “i
Centrus reikia pasakyt

I

^Gydytojas ' neturi kištis į 
politiką ir užsiimti visuomeniš
kais darbais, o tik dabot savo 
profesiją,” sako tūli žmonės, 
“žnionių sveikata yra svar
besnė už visas partijas ir poli-į 
tiką, todėl aš nesikišu į politi-1 
ką, o užsiimsu tik gydymu”, 
giriasi tūli gydytojai.

Leiskite man pasakyt, kad 
šitokia nuomonė ir tvirtinimas; 
yra veidmainingi ir klaidingi.

Politika yra visų šalies gy- 
vdntojų reikalas, o ne kokios 
atskiros profesijos bei grupes. 
Gydytojai nėra kokis tai iš 
datrtgaus nusiųstas vienetas, ir 
jiems ne vis tiek pat, kaip poli
tika vedama. Jeigu jie sąžinin
gi link savo ligonių, jiems ne 
vis pti't, Icuip štilis 'tvur4co-
ma. Jeigu kurpiai pareikštų, 
<ad jų darbas yra tik čevery- 
kus siūti, o ne politika; jeigu 
taip pat padarytų siuvėjai, na
mų statytojai, advokatai, ku
nigai ir kiti, tuomet prisieitų 
kurti politikų profesiją it pa

vesti jai viską tvarkyt. Netu
rint poli tiškų organizacijų ir J 

dalykuose, tečiau slapta vi- neveikiant poliškoj, prisieitų menej ir kalti tiili da neištir-

Sto.jiiiiijs dviejų Ajmerilkos le
giono narių .pas kongresinį ko
mitetą svarstantį kongrėšinin- 
ko Londono rezoliuciją visuo
tinai amnestijai politiniams 
kalinirtlns, , buvo įdomiu dalyku. 
Vienas jų išreiškė savo nusi
stebėjimą tuo, kad jam sugrį
žus | Jungtines Valstijas šalis 
buvė suvaržyta šnipystės įsta-, 
tymd ir kad jis mano, kad

—
Padegėlis Kasmatė.

Jedinaja Nedielimaja
(Tęsinys)

JŲ IDEOLOGIJA.

— O, Vladimir Michailovič (mano prietelių 
rusų tarpe aš tokiu titulu vadinuos), tamsta iš 
Lietuvos, kas tenai girdėti, kaip žmonės gyve
na?

—Nieko sau, labai gerai. Išvijo bolševikus, 
susitvabkė, turi pakankamai duonos ir gyvena 
labai gerai!

—Kaip malonu, kad nors vienas Rusijos 
kampelis išlika sveikas! Užtat paskui mes jiems 
duosime gyventi geresnėmis sąlygomis...

—-Bet palaukite, jūsų sijatelstvo (mano kom- 
panijonas buvo rusų kniazius), Lietuva jūsų 
sąlygų nereikalinga, nes ji ir be jų geriau gy
vena, negu jus kada nors svajojote! — sakau aš.

—'Bet juk bendroj imperijoj ji turės prisi- 
taikint prie bendrų įstatymų !

—Deja, ji nebeturi jokio noro buiti imperi
jos dalis, ir nebebus!

,—Ihidki, pasakok sveikas tam, kas tamstai 
tiki! —nuramino mane jo sijatelstvo.

Susirinkus daugiau panašių tipų, kaip jo 
sijatelstvo, vėlei užėjo kalba apie Rusiją.

—Beje, — pastebėjau, — vargu nūn jau jus 
berasite kandidatą, kuris suliktų-būti rusų 
naikus! *

. —Kaip vargu berasime, jeigu mes jį 
turime!

-kitaip? Kas gi jis toks?
—Didysai kniazius Kirilas...
—r-Kaip gi jis pasidarė rusų monaikas, 

jį išrinko, pašaukė?
—Vsic poriadočnyje liūdi (visi padori žmo

nės): mes, riiusų organizacija!
—Jįjs! ką jus reiškiate! Ką jums pasakys 

rusų tauta, ar ji bepanorės dar kartą kilpą už
sinert!? • ;

—Mes jos ir neklausim!

—]O jeigu ji nenorės?
—Na, tai tuomet nagaječkami, nagaječka- 

mi (kančiukais, kančiukais)...
—Bet kas gi ją plaks?

Oficieriki, <oficleriki (ofiricriukai, ofi- 
cicriakai)!

►—Bet jūsų itaftp inaža, ką jus padarysite 
tokiai Adelei t&uitaį?

—Byvšije bolševički pomogut (buvusieji 
bolšcvikėliai pagelbės) !...

Vadinas “vsie iK>riadočnyje lindi” jau mo- 
naiką turi; bereikia, kad rusų tauta jį pabaigtų 
rinkt...

reikalas, tik

porį jaunu- 
susipažinaiu,

—Bet hitisų kolonijai kibur šu tuo nei klek 
nesislepia.^ Pavyzdžiui, Berlyne, tai ten yra 
viešos tokios įstaigos, kaip antai Cafe “Inteima- 
cionale Dile” netoli nuo Anhallter Banhol, ten 
tai rusų' kolonija viisa daro visai atvirai. , Aš 
nežinojau, kad Bavarijoj tokie kvaili žmonės 
galėtų biiti!

—Na, po veTulį, ir gera gi jūsų kodonija 
Bertline! ...

—•Bet kas čia tokio blogo ! Jule prieš karą 
prie caro sosto ypač didžiųjų kniazių tarpe tai 
buvo pOįiuIiairingiausias sjiortas'! Šit ir dabar 
Paryžiuj, aš kartą su reikdiu nuvykstu int knia>- 
zių J. (Vienas dalyvavusių Raisputino nugalabi- 
nime). Jo nebuvo namie; man duris atidaro 
toks jaunas vyrukas, beveik moteriškai apsiren
gęs, taip meiliai šypsos ir klausia ko man rei
kia. A'š pasakiau ko man reikia; jis pakvietė 
mane palaukti, ir mes pradėjom šnekėti. Man 
tuojau buvo aišku, kodėl jis taip atrodo ir taip 
meiliai šneka. Bet čia atvyko kniazius su kitu 
savo draugu, jie manęs atsiprašė, prašydami 
palaukti pusvalandį, o patys apsikabinę gražųjį 
berniuką išėjo į kitą kambarį. Juk atviriau ir 
daryti negalima!

—Taip tai taip, bet Bavarijoj už 
daiktus rodos gana žiauriai baudžia!

—No visuomet 1 šit, pavyzdžiui, kavinėj L. 
tai daroma irgi be didelių j)ašla'i>čių. Po deši
nei, kampe, eilėj sfedi nielrgaitės, ^o kairei sė
di berniukai, o viduriu vaikšto seniukai, šeimy
nos tėveliai, su briliantais, auksiniais dantukais 
ir vis dairos, tai į vieną pusę, tai į kitą. Paskui 
žiūrėk, taip dailiai rankute moja. Ir tuojau vie- 
has berniukų išnyksta iš eilės...

—Ten irgi trUsai tesilartko ?.. .
—Ne! Ten ateina ir vokiečių.
—■Tai vadinas rytoj, tokiu budu, jau apleisi 

mus?
—O, ne! Aš buvau užėjęs į rusų komitetą 

pasiklaust, kas daryti! Ten pirmininkas pasakė, 
kaid aš bereikalo pirma neužėjau šiuo reikalu 
pasitarti, tuomet butų buvę viskas tvarkoj... 
Ir čia jis man davė du adresiuku, kur galima 
naudotis be jokio pavojo...

—Bet kaip su išvažiavimu?

tokius

mo

jau

kas

PORIADOČNYJE LIŪDI.

Miunchenas. Staiga atbėga int niane| 
gvardijos kapitonas N savo vargais •pasiguosti. > 

—Žinai, Vladimir Micliaillovič, kokią kvailą 
istoriją turėjau su ta bepročių1 Bavarų policija!...

—'Kas, kas tokio ištiko?...
—<Ak, nieko, tokio, paprastas 

taip truputį nemalonu...
—Bet susimildamas...
—Ak, vakar susitikau gatvėj 

cinkų, tokių grakščių junkerių,
paskui nuėjau su jais į kavinę, įsigėrėm kiek...

—Tai kas čia tokio blogo?
—Žinoma, nieko, tiktai ant rytoj auš, kai 

aš vėl su jais susitikau, staiga du vokiečių žan- 
<laru išlenda iš už kampo ir kviečia mane į po- 
liciją... ,

—Už ką gi jie jus nuprašč?
—(Neišpasakyti kiaules tie vokiečiai! Aš 

juos girdžiau, vaišinau, o jie stačiai į policiją!. 
O iMilirija. man rodo Bavarų baudžiamojo kode
kso 175 sfiiai>Į)snį, tai ym tą stmipsmį, kuriuo 
baudžiama už iinėiles santykius su v jurais...

—Ak, tai šit koks reikalais? Ir kaip pasibai
gė?

—Jie mano kaltes niekaip negalėjo įrody
ti, tiktai policija man įsake-tuojau apleisti Ba
variją.., ‘

—Žiūrėk, brolau, kad ir gi neatsargiai darai, 
kas taip atvirai tokius reikalus atlieka!...

—O, tai viskas tvarkoj! Buvom abu su pir
mininku užėję į policiją, ir ten pasisekė išgau
ti leidimas dar visą mėinesį pasilikti Bavarijoj, 
tik aš turėjau pasižadėti daugiau su niekuo ne
pažįstamu, ypač su junkeriukais nebekalbėti 
gatvėj ir kavipėj... Bet dabar ir reikalo neberia 
kalbėti... •

Reikia žinoti, kad šilo tipo dėdė sėdi Pa
ryžiuje irusų karo) misijoj, ir jam kas mėnuo at
siunčia 1,000 frankų, kuriuos jis gauna iš pran
cūzų valdžios. Tai kiek frankų jis pats turi 
gauti, kiek visas komitetas, misija ir visi kiti 
“poriadočnyje liūdi”?..

O Miuncheno rusų komitete sėdi senas pul
kininkas pirmininkas E., kuris davinėja tokius 
“adresiukus”; jo pa vaduotojas kniazius M. dar 
didesnis degeneratas. To komiteto rūmuose 
ant sienos iškabinta sąrašas pareigų, kurias jis 
eina. Tarp kilų spindi “snošenijc s vysočai- 
šimi osobaini” (susinošimas su augščiausiais 
asmenimis). Pavyzdžiui, vokiečiai prusai labai 
dideliu vargu gėuna iš Bavarų valdžios leidimą 
gyventi Bavarijoj, bet jeigu taš ausų komitetas 
duoda paliudymą, tai Bavarijoj gali gyventi kur 
nori ir kiek nori...

* ir

*
ATLEISK JIEMS VIEŠPATIE!

Čia mano paduoti faktai gal yra kiek smul
kus, bet jie yra begalo karakleringi rusi} emi
grantų gyvehimud, kaip jis kasdiena teka. Ir ši
tie žmonės svajoja apie valdžią Rusijoj, apie 
pavergimą išsivadavusių tautų, 'apie karą su 
bolševikais!

A'š jau nebekalbu apie tad, kiek jie pinigų 
išaikvoja, kuriuos' anksčiau ar vėliau vlsliklai 
turės rusų tauta grąžinti. Aš, tilk norėjau pa
brėžti, kiek mums svarbu pažinti tuos porto Die
vo gyvulėlius, kurio Vakarų Eiropoj ir Amerikoj 
dažnai kaftba musų vardu, “daro politiką”, ku
rios didieji pasaulio galiūnai ir politikai kinkas 
daugiau klauso, negu išsivadavusių dctfnokratih- 
gų tautų sveiko sąžines balso...

Atleisk jiems Viešpatie!

(GALAS).

nimas
Generolas Pershing ir Sekre

torius Weeks labai susimpinę 
dėl Kongreso paskyrimų pako
mitečio nubalsavimo numažin
ti armiją iki 115,000 kareivių 
ir 11,000 karių. Ponas Weeks 
sakosi nežinąs, 'kaip jis galė
siąs apžiūrėti 250 armijos pos
tų, jei Kongresas šiluos niekus 
padaris; o geli. Pershing, pats 
davęs įnešimą sumažinti armi
ją iki 150,000 vyrų ir 12,000 
karių, manydamas, kad tuomi^ 
užbėgs kelią didesniam suma
žinimui, užėmė pusantros skil
ties aiškinimu, kaip tas pavo
jinga musų šalies saugumui. 
Bet jei mes pažvelgsim per van
denį, tai pamatysim, kad Ang
lija sumažino savo naminę 
kareiviją iki 150,000 vyrų, 
neskaitant Anglijos kariuome
nės Indijoj, indusų burių ir 
koloninių pajiegų. Jos visa ar
mija sudaro tik 215,000 vyrų, 
kuri, palyginti, tikrai daug 
mažesnė negu mūsiškė, atsiž
velgiant į jos imperijos platu
mą ir jos užjurinių garnizo
nu didumą. Mums nereikalingi 
Amerikos kareivių garnizonai 
Hawaii, ar Filipinų salose, jei 
waii, ar Filipinų salose, jei 
keturių valstybių sutartis ir 
laiyyninio nusiginklavimo su
tartys reiškia tą, ką jos sako. 
1 atai is ten atliks tūkstančiai. 
Kas dėl 11,00 karių ant 115,000 
eilinių, tai yra baisus skait
linio, .suteikiantis vieną karį 
mažne kiekvienai dešimčiai 
kareivių; kiekviena arini ja su 
tokia daiigylje karių yra juo
kinga. Tas tiesa, kad Karo Sky
rius yra kvailoj padėty, neži- 
nadanias kur padėti karius. 
Muirts ’linksina girdėti, kad 
pačiam Kongrese prasidėjo ju
dėjimas linkui numažinimo ar
mijos iki 100,000 vyrų, bet tuo
met karių skaičius turi savai
me nupulti iki 5,000 — vienas 
karys dvidešimčiai eilinių ka
rei vii] — tai kabai dosni 
porcija. —The Nat

pro- 
n.
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KAS BUVO UŽSLĖPTA
PER 6,000 MĖTĮ) DA

BAR APREIKŠTA.
DIENA JEHOVOS.
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NESISEKA CHICAGAI 
BEZDŽIONNIAUTI.

Amerikos Medikališkos Dram 
gijos valdyba pranešė, ka<J 
tarpe šešias dešimts devynių 
didžiųjų miestų Jungtinėse 
Valstijose Chicagoj mažiausių 
miršta nuo karštliges.

Bet laikui prisiartinus, kuriame 
Dievas yra paskyręs palaiminti 
svietų per Atitaisymą, per Me
siją, jis pradėjo atimti užklodę 
nežinojimo ir niektikystės, per 
šiolaifcinius palengvinimus, ir iš
radimus; ir su tuo ateina abel 
nas žmonių pakėlimas ir suma
žinimas jiegų žemiškųjų vado
vų. Jau ilginus žmonijos tautai 
nebėra rankose jos karalių, bet 
vyriausiai rankose pačių žmonių.

Nors ir turtai parneša daug 
piktumo, vistiek jie parneša ir 
palaimą: turtingesnieji gauna 
geresnį mokslą — bet'per tą jie 
tampa protiškai pakelti augš- 
čiau už neturtingus žmones ir 
daug ar maž prisiskiria prie ka
rališkos kliasos. Iš to susideda, 
didžiunija, katra turi sau už pa
ramą mokslą ir pinigus, ir tas 
juos laiko pirmoj vietoj, nežiū
rint kiek tai jiems nekaštuotų 
ir pagelbsta jiems.kovoje jų go- 
dulystės.

Bet inteligentijai pasidaugi
nant, ir žmonėms besinaudojant 
iš mokslo įstaigų, kurių dabar 
taip daug yra, jie pradeda pro-

Kai kurie aldennanai uzgir- 
dę, buk New Yorke tapo už
drausta moterims viešose vie
tose rūkyti, tuoj aus sumanė 
pasekti iww yonkiečius ir Clii- 
cagoje irgi uždrausti ‘mote
rims rūkyti viešose vietose. 
Aklennanas Lyle tokią rezoliu
ciją buvo jau pagaminęs ir 
nuo kai kurių a Įdėmia n ų jai 
buvo gavęs net pritarimą. Be 
štai užvakar, tik jiems pradė
jus rinktis miesto salėti, devy
nios jaunos merginos galerijo
se cigaretus įsikandę durnus 
aukštyn tik puf, puf — leid
žia, tarsi iš kokio lokomoty
vo... Ar dar reikia didesnio pa
sityčiojimo iš miesto tary
bos?!... •

• I

Pagalios, žmones, kaip apie 
kokius “eudus”, sustojo aplink 
rūkančias cigaretus merginas 
ir visi iš nusistebėjimo į jas 
žiūrėdami tik savo plikes “glo
stė” ir kaktas raukė. O tos tik 
puf, puf, durnus aukštyn lei
džia, lyg nieko tokio nepapra
sto butų neįvykę... O tie nar 
bagai a Įderinau ai, tai iš “zlas- 
ties” vos ipnsiau neplyšo, kaip 
žąsiukai džiovintų žirnių prir 
lasę., ■ ,

JO SEKAMI 30 METŲ ĘUS 
SUNKIAUSI,

William Lake, 76 metų am^ 
žiaus, ūkininkas, atvažiavęs 
Chicagon jis netyčia dėl mum 
šaino pakliuvo džėlon. Užva
kar su dideliais batais, mėly
nomis kelnėmis ir su didėjo, 
raudona sfkopetaiite apsirišęs 
kaklą jis buvo atėjęs teismai) 
pasiaiškinti, kaip jiį niunšaL 
nas patupdė džėlon.

—r Po šimts pypkių, — pra
bilo jis. — Aš nemačiau Chi- 
cagos ,]>er trisdešimts motų. 
Bet aš daug Skaičiau apie mun- 
šainą ir 'pagalios nusprendžiau 
atvažiuoti pats pažiūrėti. Aš 
suradau jos biskutčUį ir štai 
dėlto aš dabar čia esu.

Teisėjas Haas jo nebaudė, 
tik aštriai patarė jam kol ne
praeis kiti trisdešimts metų 
ęjiįcagon nei kojos nekelti.

VfiL BOMBA,
Vakar anksti norėta susprogo 

dinti Šamo Losasso bučernės, 
1231 N. Larrabee gat. Bpim 
ba sprogdama neį vieno nesu-

tauti patis dėl savęs; ir apie sa
ve aukštab manydami ir būdami 
pilni saumylystės ką jie gavo 
per savo mažąjį mokslą, kuris 
kartais yra pavojingu daiktu —r 
jie mano, kad jiems yra mato
mas būdas ir galybė, per kurią 
interesai ir apystovos vos visos 
žmonijos, o ypatingai jų pačių, 
gal būti pirmyn stumti per pa
naikinimą mažiau sąnarių, ypa
tingai tų, kurių rankose dabar 
randasi turtai. Daugelis jų be- 
abejonės tvirtai tiki, kad tie su
sidaranti dalykai Manomų gar
bintojų (jie patįs vienoj pusėj, 
o turtai antroj) yra lengvai ii 
gražiai pataisomi; ir beabejonės 
jie mano, kad jeigu jie butų 
turtingais, jie butų labai geradė- 
jingais, ir noringais mylėti savo 
artymą kaip patįs savę. Bet jįe 
matomai prisigauna savę; nes 
padėjime kokiame jie dabar ran
das, mažai kas jų apreiškia to
kią dvasę, o tas kuris nėra išti
kimu vaitojime mažumos to 
svieto turtų nebūtų ištikimu, 
jeigu jis turėtų didesnę bagoty- 
stę. Tas yra faktas, nes aplin
kybės tą parodo; nes keli kie
čiausią širdį turintieji ir saumy- 
lingiausi bagočiai yra tie, kurie 
yra iškilę į turtuolių stovį urnai 
iš prasto žmogaus gyvenimo.

Mes nenorime pagirti, bet ver
čiau pabarti visus, kurie geistų 
neteisingai pasisavinti arba ap
reikšti saumylystę, vienok galim 
teisingai pripažinti, kad aprūpi
nimas ligonių, pagelbos neturin
čių ir biednų, kaip antai per 
prieglaudų namus, ligonbučius, 
beturčių namus, viešus knygy
nus, mokyklas ir įvairias kitos 
rūšies įstaigas, yra užlaikomos 
vyriausiai mokesčių ir dovanoji
mų pagočių. š i tų įstaigų buvi
mas beveik visuomet remiasi ant 
geros širdies ir labdaringų tur
tuolių, nes tie yra dalykai, ku
rių pasekmingam veikimui, bie- 
dnesnioji klesa neturi ne laiko, 
nei užtektinai mokslo arba jei? 
gu daugelyje aJsitikimų.

— Kas čia?! — sušuko ma- 
yoras Thompsonas. — Ar jus 
nematę dar merginų cigaretus 
rūkant? Užimkit savo vietas. 
Eikime prie dalyko.

-— Reikia paprašyti rūkan
čias moteris, kąd jos ateitų 
miesto tarybos susirinkimą, — 
duoda įnešimą aid. Toman.

— Aš norėčiau žinoti, kas 
čia nori miesto tarybą “sufu- 
lyti” ir visus mus ant juoko pa
statyti? — suriko aid. Rich- 
ert.

Po to pasikėlė didžiausias 
lermas. Vieni juokavo ir vie
nas antrą “erzino”; o kiti, 
ypač tie, kurie norėjo tą re
zoliuciją pravaryti, begalo ner
vą vos ir tik kaktas raukė ir 
iš piktumo įdikes glostė. Mat 
vargšai pamatė, kad iš jų dar 
negirdėtus “šposus” norima 
iškrėsti... *

žeidė, tik viso blipkO ąplin- 
kinių namų visus langus iš-r 
daužė. Paisikėsiįmmo priežastis 
nežinoma.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Euro? 

pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueiną į vyriausįjį bastą, (Clark 
ir Adams gt.) atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window”, 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERI, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus pąštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

(Dąugiaus bus kitą Pėtnyčią).

P. S. Apie tai, kas aukščiau yra 
pasakyta, skaitykite sekamas kny? 
gas: ’
Pieviškas Plianas Amžių ...... . 25c
Milionai žmonių dabar gyvenan

čių nebemirs .....   25c
Ką suko šv. liautas apie Peklą.... 15c

Adreąąs:
SARGYBOS ’ BOKŠTAS,

4033 W. Warren Avė., Detroit, Mich.

BUČKI APKAINAVO ANT 
$101 myliai.

Užvakar Chicago av. nuova
dos teisėjas Morgan apkaina- 
vo bučkius po 101 dolerį my
liai. Tam, kuris bučiavo, jis 
paskyrė 100 dolerių pabaudos, 
o tai, kuri davėsi save pabu
čiuoti — 1 dolerį.

Bausme buvo; paskirta po to, 
kai Miss Alice Jonas, 25 me
tų amžiaus, 3051 Armitage 
avė., kuri davėsi save pabu-' 
čiupti, atsisakė teisme atsipra
šyti Mrs. Isabellės Mattesonės, 
to vyro žmojios, kuris ją pa
bučiavęs.

Matteson ir Miss Jonas ta
po suareštuoti po to, kai Mrs. 
Matteson paskui važiuodama 
patemijus, kad jos vyras šią 
panelę, be paliovos visą mylią 
išbučiavęs, neiškentus pranešė 
apie tai policijai.

J “I. U|. . .—TII I t , >,,4, 
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aTTa
IZIDORIUS JONONIS 

Persiskyrė su šiuom pasauliu, 
kovo 29 d. County hospital, 2:£0 
vai. po pietų. Paliko nubudime 
2 sūnūs Amerikoje: Joną ir Pet
rą. Lietuvoje moterį Varoniką 
ir sūnūs Juozą, Kazimierą, Ju-į 
Ii joną; Anglijoj dukterį Marijo-. 
ną. Laidotuvės atsibus iš namų I 
1514 So. 50 Ct. Cicero, UI.-į šv.; I 
Antano bažnyčią, o iš bažnyčios ■ 
į šv. Kazimiero kapines, balan- I 
tlžio 1, 9 vai. iš ryto. Kviečia- I 

I me visus pažįstamus iv gimines ■ 
I dalyvauti ladotuvėse. I

Palieka nuludime sūnūs.

2 Andrianskas Jeles
3 Linkevycai Antanui
9 Bagduszenka Antanas
13 Bendoraitis France
14 Benuliųn Mrs Patrus
16 Ęersenaiti Anele
17 Bikinaitp Tekia
26 Bružas Franas
27 Bugarin Patru
28 Bulaskonei Mari ‘
29 Butwil Kas
30 Čepulis Jąp
44 Daukša Adam
45 Limskis Juozapas '
50 Druseika Peter
52 Dudonis Stenlį
54 Druktenis John
55 Dziuvenis Antanus
70 Globis Jonas
77 Gudelis Wm.
95 Kajutis Silvestras
97 Karlaųskis Teodovas
117 Laucatoni ftjarjoną
118 Laukszas Peter
122 Lazdauskas John
134 Mataitis Jurgįs
136 Manstavic Aleksandra
136 Mazunaitis Ana
164 Petkebs lA’on
165 Petrauskis M. Z.
166 Pickturno Wm.
168 pianchunas Franz
169 Pranciškus Stanccllis
175 Razbadauskas Anton
181 Sadauskienė Elzbieta
188 ScbelskienS Adotpina
169 Senavaitis Peter
198 Stalunas Tony
201 Strale Antanas
203 Stumbrys Antanas
208 Tolockos Paul
215 Vardauski Mike <
231 Zanųis Jėva 2
233 Januzys Ciprons

Nebėr.. Ji ilsis...
Taip.„ žemaitės nebėr!., Ji 

miega amžinu1 lųiegu!., Joks 
šauksmas jau dabar mums jos 
nebeprižadins.M Ji tartum dar 
vakar taip vikriai ir linksmai su 
mumis kalbėjos, juokavos, o dar 
bar ji.,, kapuos,., ten toli, toli, už 
jūrių marių, už mėlynųjų ilsis 
amžinai,,, Ilsis musų žymiausio
ji rašytoja, poetė;..

Kas (įgbar mums bepieŠ grai
žius vaizdelius?.. Kas dabar 
mums berašys jautrius apsaky
mėlius?.. Kas dabar mujns-b.e- 
vaizduos taip gyvai Lietuvos 
žmonių gyvenimu, jų vargus, rū
pesčius ir džiaugsmus?,.

Taip kaip žemaitė — niekas.., 
O, niekas.., Jos juk nebėr! Už
geso musų jaunutes literatūros 
šviesiausioji žvaigždutė... žiau
rioji mirtis nuskynė gražiausią 
musų literatūros gėlę... Dabar 
jos kapą gal vien tik žydrus an
kstybo pavasario saulutės spim 
dūliai pasivaduodami su švelnia 
pilkojo mėnulio šviesa teatlan
ko... Ant jos kapo įgal dulbaįr vien 
tįk audringas pavasario vėjas ir 
šaltas lietus tebeverkia... O gal 
patekėjus aušros spinduliams 
ankstybus pavasario paukščiai 
jai graudžias giesmes gieda... 
Gal... Ilsis... Amžinai... Tiesa, ji 
guli kapuos, bet jos mintys, jos 
siela, jos darbai... pasiliko su 
mumis,,,

žeihaitei rūpėjo Lietuvos žmo
nių gerovė, ąpšvieta, ku'ltura, 
Per visą savo gyvenimą ji rašė, 
dirbo, triūsė — kaip ta darbščio
ji skruzdėlė — kad tįk pakėlus 
apšvietą tarpe savo tamsių blor 
lių kaimiečių, kad tik palengvi
nus jų vargus, kad tik sumažL 
nūs jų rūpesčius.

Žemaitė su dideliu pasišventi
mu darbavos Lietuvos žmonių 
labui. Ji iš gilumos širdies troš
ko, kad kuo greičiau užtekėtų 
šviesesnė sąulutė Lietuvos 
biednuomenei. .

Taip... Ji darbavosi musų vi
sų labui. Bet ar mes ją už tai 
dar nors atsimename?.. Ar mes 
dabar norime.kuomi nors jai at- 
sįlykinti už jos taip didį pasidar
bavimą musų labui ?., Tiesa, mes 
esame pratę pagerbti, bet daž
niausia ne tikrai užsitarnavu
sius ir vertus pagerbti asme
nis...

Ar mes ją,kaipo žemaitę, dar 
atsimename?.. Ar mes, kuriems 
neteko atiduoti jai paskutinį 
pątamavimą, uždėti laurų vaini
ką ant jos kapo, jaučiamės esą 
pįekuoi)) jai neskolingi?,. Ar... 
ar?..

O ne!,, ne!., Mes žemaitės už
miršt negalim!.. Užmiršt tą, ku
ri savo darbais pasistatė sau ne- 
mįrštajną paminklą... gali tik 
tas, kuris jos raštų dar ir dabar 
nepažįsta!.,

Kaip teko laikraščiuose pa
stebėti, chicagiečiai dabar ren
gia du vakaru, kurių visas pel
nas eis a. a. žemaitei paminklo 
pastatymui ir jos raštų išleidi-, 
mui. Vienas vakaras žada į- 
vykti balandžio 1 d. Strumilo 
svetainėj, Rosclande, o kitas —r- 
balandžio 2 d, M. Meldažio sve
tainėje, West Sidėj. Abu vakarai 
žada būti labai gražus.

Reikia tikėtis, kad' lietuvių vi
suomene karštai pagins a, a. 
žemaitei paminklo pastatyti ir 
jos raštų išleisti sumanymą ir 
prie to darbo uoliai prisidės.
i I —Lapis.

SENlflUSlfl

Agentūra 
VIENYBE

■ ■ 1

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per ’ Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Ęidkū- 
rius ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos. rW >■ l i; ■ y”rzy*' t 1 ■■ 1 rarj* —

m—■ ■ ■»!■■■ !■—■*—M111

1SIDOR YACKTIS 
Att0rney-at-Law

(Rcg. Lietuvos Valdžios Notaras) 
[Turi pįlnas tiesas užtvirtint pasų 
aplikacijas, dąviernastis ir kitus 
dokumontus. I

Room 1-2 May Bldg, N, E. Comer 
6&Washington Sts. Springfield,Ill.

Pi p] 
■'1 
Pi dO] 
P 
PJ
P] 
PI PI

Pinigus siunčia Į Lietuvą 
Ir visur pigiausių kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

„VIENYBĖS” 
SPAUSTUVE 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 
, pigiai ir gražiai. * 
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popleras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams t|kietus ir tt.

„VIENYBE”
LINA DU KART 

SAVAITfiJL
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juoką skyrių 
„TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ....... 4.50

Pirkito ”Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

yienas Šeras $10, 4

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti yi 

.šokių knygų.

LeikeMukite platesnių 
fopnacijų apie viską, 
šykįte mums laiškus,
kalenkite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

ra
rei

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUflNIflN
VIENYBE PUBL 60
193 Grand St.

Brooklyn, N. Y.
Kur vienybė,

J Ten galybe,

r Kuomet kenti
; galvos skaudėjimu

I
 strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą, 
mėgink

br. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the pain stop s 

Contain no hablt-formlno druaa 
Have you trled Dr. Milės’ Nervine?

Ašie Drugaiat

DESEO' illiliitiiiiHitiit eietlli

CATARRH
1OF THE STOMACH
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ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon peg mua: 
36 cent. už 100 auk. 

arba 
280 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
Distriet Bank
State Bank-r- 

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

T. Pullman 5432

AKUŠERKR
Turiu patyrinu 

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

Chicago, Iii.

KRIOKIANTYSIS 
KOSULYS

Jus GALITE šį bei tą padąryti krio
kiančiam kosuliui! Neturite būt be 
pageltos, kuomet baisusis paroxizmo 
kosulys kankina kūdikio kūnelį. Glęs- 
sco pagelbės nuo kriokiančio kosulio 
ir sutrumpins užpuolamąjį ląįką,

Glessco išskirsto kraujo susiinetimą, 
atidaro kvėpavimo pareigas. Prašali
na I ’ 
tiųėse.

GLĖSSCO
For Coughs, Colds and Group

daro kvėpavimo pareigas. Frafiah- 
krųpą i minutų. 50c. visose vais-

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 Sb. Halsted St. 
Uhięago, 111.

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

Residencijos Tel. Boulpvard 1042

Dresės
50c

Įmokėt ir po 50 
centų į savaitę. 
Daugybe vasari
nių dresių viso
kių spalvų 
stailų. Rašyk 
klausdama 
aiškinimų.

American 
Dress

Installmenf Co.,
58-60 West 

Wasbington St.
Tel. Central 1844

ir 
pa- 
pa-

K

1

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd SI 

Tel. Prospect 3466

~~r
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Ofiso Tel. Blvd. 7220
DR, M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10.430 iki 12; 3:30 iki 5 ir’ 

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

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

f
Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI

Wl«

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto

' 8107 So. Morgan St.
CHICAGO, ILL 

VALANDOS: Nuo 8 Iki H ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

Telephone Van Buren 294 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago 

iDr. A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas :3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone brover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
—r-i -j ..... .  , X_--------——

Pranešimas
Plačiai pagarsė
jęs fotografistas 
A. Voitkevičius, 
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 
ąeno bičiuolio.

3303 So. Morgan Street, 
/ CHICAGO, ILL.

Kriokiantysis kosulys
Turi būt prašalintas, ku
ris laikosi nuo keletos sa
vaičių iki kelių menesių 
— ir negalima “išsigydy
ti”. Jo pavojus remiasi 
a«nt kosulio paroksizmo, 
kuris kęnkia viduriams ir 
silpnina sistema, lahjau 
kūdikiais, kuriuos grei
čiau užklųųipą slogos, 

/ ;! bronchitis aj-ba j plaučių 
uždegimas, Viųks yra 
geriausiu ir apsaugosimu 
šių nesmagumų ir paleng
vina kosulį.

I •'

. .......1 11 1  ........  —w

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS.

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

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

vakare išskiriant nedėldienius,

Mažus 
turime 
ir aug- 

dide-

Cąnal 0257
Naktinis/Tel. Ganai 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Yards 1532
DR. J. KULIS

Lietuvis ■ 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI
, Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų,

G i Iv i 9
8259 So. Halsted St., Chicago.

A, MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopi giau 
šiai, 
grabus 
nuo $3 
ščiau, 
liems nuo $25 
ir augŠčiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius, kri 
kštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė, 

Tel.: Boulevard 4189

[Fflou CANT ENJOY LIFE 
with a sore, sour, bloated įtom- 
ach. Food doe# not nouriiL 

Instcad it is a source of miiery, causing 
pains, belclung, dizzinesa and heacL 
aches.

The person vvith a bad atomach 
ahould be satiified vvith noihing lesa 
than permanent, lasting reliel.

The right remedy wi!l act upon the 
linings of the stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhąl poiaona 
and atrengthen every bodily funetion. 
<J The large number of people vvho 
have successfully used Dr. Hąrtman’s 
famoua medicine, recpmmended fot all 
catarthal conditiona, offcr the strongeat 
posaible endorsement for 

Pe-ru-nA
IN SERVICE FIITT VEURS

CIIQini2nS2p3Q iti J J.1 h b1 ! Jin cj
TĄBLETS 9R MQUP

H SOLO EVERYV./HER!
iCSSOl

I
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BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus fšya-
džįojame pilnai su CKCI 
fixtures

Darbą gvarantuojaine.
1 Elektriškam darbui ^7
6 t ' • 'V 1 j. ,

• Telefonai Boulevard I

1619 W. 47th Street
Ant išmpkęsčių, jei pagri- 

z daujama.
Virš 17 milionų puodelių išvartoja- 

ma kas metai. uumiiiiiniiiMiniiii iMHutniu|ifvwin<n

Telephone Yards 5884

DR. P. 6. VVIEGNEN
Priėmim-o valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted S't., Chicago, IJĮ.

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

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

Tel.: Canal 279



PARDAVIMUIJIESKO KAMBARIU REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-2EME.
VYRŲ NAMŲ BARGENAS.

7:30

visas

AUTOMOBILIAIĮVAIRUS SKELBIMAI

biz-

turi

bus Par-

Pranešimai
REIKIA DARBININKU ant

MOTERŲ

MOKYKLOS

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

Kviečiame gausiai atsilan- 
— Rengimo Komisija.

BROCKRAGE CO.
35 So. Dearborn St.

North Side. — S. L. A. 226 kp. su
sirinkimas, įvyks sekmadienį, bal. 1, 
2 vai. po pietų, 1822 Wabansia Avė. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti,

— K. Markus, kp. raŠt.

Viską kartu, 
įmokėti reikia 

, Apie- 
Savinin-

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, 
būt atitaisytos į 24 vai.

Labai rei- 
DidelS alga. I keletą 

Jei neturi darbo, 
amato. Jei 

mokinkis.

Pabiržės vals- 
Turiu labai 

Meldžiu jo paties, ar 
labai 
1841

S. L. A. 129 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, bal. 2 d., 2 v. po pietų, pa
prastoj svetainėje. Kviečiame skait
lingai susirinkti, nes yra daug dalykų 
aptarti. —Fin. raštį P. Akstinas.

MID-STATES FINANCE & 
’ i.ti

nis namas
ate Bank 4
ir Storas —

APSIVEDIMAI.

Kreipkitės
A. GRIGAS, 

*3114 So. Halsted St.

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

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

■K

PARDAVIMUI

Musų Moterims
MERGAITĖMS SUKNIA — No. 1317

1317>
Patiks jaunoms panelėms ši sukne

lė su “bloomers”. Suknią galima 
siųti dviejų ilgių, kad uždengtų kel
naites, ir kad truputį nepridengtų: 
rankovės gali būt ilgos ar trumpoą. 
Suknia užsisega priešakyj.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 1317, 
sukirptos mieros 2, 4, 6 ir 8 metui. 
Sukniai 4 metų mieros reikia 2 U jar
do 36 col. materijos ir M jardo 86 
col. kitokios materijos apikaklei, veis- 
te ir rankovgalėms.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
Iškirpti lemiau paduotą blanku tą, P» 
lymėti mierą, parašyti mvo vardą 
payąrdą ir aiškų adresą ir, įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
HiHn ušadresavns: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1789 S. Halstąd

NAUJIENOS Pattern Dep.
1789 S. Halsted St., Chicago, IU. 

čia įdedu 15 centų, tr prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1317

Mieros

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir Vaisi)

nvetų

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

Jeigu kurie apskelbimai paširodo 
abpjotinį, Nauįiemj administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Simano Daukanto Dr-ja laikys mė
nesinį susirinkimą, nedėlioję, Balan
džio 2, 1922 m., 1-mą vai. po pietų, 
Mark White Sųuare svet. Visi na
riai pribukit ant susirinkimo, nes yra 
svarbių reikalų apsvarstymui.

— Valdyba.

•S. L. A. 139 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks subatoj, balandžio 1 d.. 
Aušros kambarius, room 6-7, 10900 S. 
Michicran Avė. Malonėkite visi su
sirinkti, nes bus renkama centro val
dyba. — S. L. A. 139 kp. Rašt. M. B.

Jarnn Lietuviu Amerikoje Tautiš
ko Kliubo mėnesinis susirinkimas at
sibus nekėlioj, balandžio 2 d., 1 vai. po 
nietų, Mildos svetainėje. 3142 South 
Halsted St. Visi nariai malonėkite 
laiku susirinkti, nes rąndas daug svar
bių dalykų aptarti.

— S. Kunevičius, rašt.

Pėtnyčia, Kovo 31 d., 1921?

PRANEŠIMAI
ŽEMAITĖS 

paminklo pastatymui ir 
raštų išleidimui yra rengia
mi du puikus vakarai. Dra
matiškas Ratelis ir Rose- 
l’ando Scenos Mylėtojų Ra
telis suloš labai gražų vei
kalą “Graži Mageliona”, 
keturių aktų melodramą. 
Tie abu pokiliai įvyks šiaip: 
Subatoj, Balandžio 1, 1922, 
Strumilos Salėj, 158 E. 107 
St., Roseland, 7:30 vai. va
kare, o nedėlioj Meldažioi 
svetainėj, 2242 
Balandžio 2 d., 
vai. vakare.

Artistai deda 
tangas, kad vakarai 
sektų kuogeriausiai.

W. 23 PI 
1922

nusi- 
Ir 

prašo visų, kad atsilanky
tų į šiuos vakarus.

Tikietus jau galima įsi* 
gyti iš kalno šiose vietose:

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

Auditorium Vakaras. Susivieniji
mas Draugijų Bridgcporto kolonijoj 
rengia iškilmingą vakarienę naudai 
Auditorium* nedėlioj, balandžio 2 d. 
Mildos svetainėje, 3140 S. Halsted 
St. Pradžia 7 vai. vak. Tįkietus 
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, 
kyti

North Side. — Vakarą su progra
mų rengia Lietuvai Gelbėti dr-jos 
47 skyrius sentintadienyj, balandžio 
2, 7:15 v. v., Lauosybės svet., 1822 
Wabansia Avė. Kalbės dr. A. L. 
Graičunas, bus duetas, deklamacijos 
ir piano solo, paskui šokiai. Kviečia
me visus atsilankyti, nes tai bys pa
skutinis šio skyriaus vakaras.

— Komitetas.

Kenosha, Wis. — S*. L. A. 212 kp. 
susirinkimas atsibus balandžio 2 d. 
lygiai 12 va]., Schlitz svet. Malonė
kite visi laiku susirinkti, nes turėsim 
užleisti svetainę kitiems.

— J. Kasputis, prot. rašt.

Oero, III. — S. L. A. 194 kuopos 
susirinkimas atsibus bal. 2 d., 2:00 
vai. po pietų, Onos Tomuliunienės 
svet, 1447 So. 49th Avė. Draugai 
malonėkite susirinkti, nes yra daug 
dalykų apkalbėti. Taipgi teiksitės 
užsimokėti duokles. Atsiveskite ir 
naujų narių.

Kviečia — Valdyba.

Chicagos Lietuvių Tarybos visuo
tinas extra susirinkimas įvyks penk
tadienį, kovo 31 d., Raymond chapel 
svetainėje 816 W. 31 st., lygiai 8 y. 
v. Visi atstovai atsilankykite • laiku 
į susirinkimą, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. — Valdyba.

Bridj-eport. — Illinois Lietuvių Pa- 
šelpinio Kliubo mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoje, balandžio 1 d., 8 
vai. vakare, paprastoje svetoinėje, 
3301 S. Morgan gatvė. Visi Kliubie'- 
čiai malonėkite atsilankyti, nes yra 
daug sverbių reikalų apsvarstymui.

— Ant. J. Lazauskas, Nut. RaSt.

Kriaučių domei. — Gramatikos mo
kyklos diena tano pakeista iš utamin- 
ko i sereda. Kurie norite mokintis 
lietuviu gramatikos, ateikite seredos 
vakare. Lekcijos nuo 7 iki 9 v. v. 
unijos svetainei. 1564 N. Robev St.

— Mokyklos Komisija.

JIEŠKAU MOTIEJAUS ČIUDA- 
ro, Užubalių kaimo, 
čiaus, Biržų apskričio, 
svarbų reikalą, 
kas jį žino, pranešti — busiu 
dėkinga. Elzbieta Petrėnienė, 
W. North Avė., Chicago, III.

I 
g
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D. Lietuvos K. Keistučio Paš. ir 
PolitiVns KHubo susirinkimas įvyks 
nedėliote. balandžio 2 d.. 1 po 
pietų McKinlev Pmk svet. Visi na
riai malonėkite laiku susirinkti?

— Nut. Rašt. K. P.

JIEŠKAU KAMBARIO VIENAM 
vaikinui, bile kurioj dalyj miesto, bo 
valgio, geistina kad butų šviesus, ne
mažas ir netoli nuo streetkario kelio.

Atsišaukite:
I Naujienas, Box 572, 
1739 So. Halsted St.

JIEŠKO KAMBARIO VEDUSI PO- 
ra su valgiu prie mažos šeimynos, 
bile kurioj dalyj miesto.

Atsišaukite:
A. MIKALIUNAS, 

4536 So. Sacramento Avė.

Reikalingi agentai. Užtik 
rintas pelno pienas. Kiekvie
nas gali tapti agentu. Geras 
uždarbis. Kreipkitės nuo 12 
iki 4 vai. po piet adresu:

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

UŽ PUSĘ KAINOS
Parsiduoda “Dry Goods” Storas ar

ba mainysiu ant loto ar automobi- 
liaus. Pardavimo priežastis yra la
bai svarbi, kuria sužinosite ant vie
tos.

Dabar yra geriausis laikas pa
siskirti sau pirkimui namą. Mes 
jums sučėdysime laiką ir pini
gus parodant namus, kuriuos 
mes turime ant pardavimo.

REIKIA KAMBARIO VIENAM 
vaikinui, be valgio, apie North West 
Side. Turinti kambarį, malonėkite

1557 N. Girard St.

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

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

Phone Btvd. 6775

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MERGI- 
nos arba našlės nuo 20 rki 30 m. am
žiaus. Gali būti ir gyvanašlė, kad 
tik butų dora, nepaisant, kad ir su 
vaiku . Nepaisant, kiek pinigų turi 
ar ne, nes aš ir-gi mažai turtingas. 
Esu vaikinas, 29 metų ,turiu savo 
Ūkę. Siųsdamos laišką, prisiųskite 
ir paveikslą, o platesnes žinias su
teiksiu laišku. J. F., R. F. D., Box 63, 
Cocks, Mich.

1!ĮVYRU REIKIA!!!
Mokintis barbei*ystės. L_ 

kalaujami. 1__
savaičių išmoksi, 
mokinkis apmokamo 
dienomis dirbi, vakarais 
Atdara iki 9:00 vai. Aplankyk.

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

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 
bučemė ir grosemė 3203 So. Racine 
Avė., Chicago. Taipgi, kuris nori 
įsigyti gerą biznį ir pigiai, tai nieko 
nelaukit, bet tuojaus kreipkitės. Ta 
aplelinkė yra apgyventa visokių tau
tų, vokiečių, lietuvių ir lenkų. Biz
nis yra' išdirbtas jau per 25 metus. 
Turi buto greitu laiku parduotas. Prie
žastį patirsite ant vietos.

29-ta ir So. Union Avė., namas 
ir čeverykų krautuvė kartu, par
duosime pigiai. Kaina tik $5,500
2938 Emerald Avė., 3 aukštų 
muro drūtas namas, 7 flatų po 
4 kambarius ir namelis užpaka
ly loto. Kaina ............... $13,000

FARMA 
GOODMAN WISCONSIN

Parduodu 40 akerių farmą ant 
lengvų išmokesčių, visi geri budinkai. 
Pirkėjas neturės jokio riesmagumo. 
Pušų mylios nuo miesto.

Pardavimo priežastis — mano mo
ters mirtis ir vienas likęs negaliu ap
sidirbti. Atsišaukite greitai; nes no
riu greitai parduot, ir pirkėjas gali 
tuoj pradėt lauko darbą.

JONAS PUSLĖNAS, 
3418 Wallace St., Chicago, III.

REIKIA patyrusio vyro prie 
garu kalamo kūjo (drop forge). 
Nuolatinis darbas. Kreipkitės: 
98th St. & Baltimore Avė., So. 
Chicago, III.

ANT PARDAVIMO TABAKO, Ci
garų ir cigaretų krautuvė ir Soft 
Drinks Parjor ant Bridseporto, gero, 
vietoj, tirštai lietuvių apgyventa, 
prie So. Halsted St.

GEO. PETUKUS,
Real Estate, Loans & Insurance.

3402 So. Halsted St.

3609 Lowe Avė., 2 aukštų geras 
murinis namas 5 ir 6 kambarių 
2 fialai, gražiai vidus ištaisytas. 
Įmokant $1,500, likusius leng- 
voms dalimis išmokėti. KAi- 
na .................................... $8,500

65 AKERIAI.
Farma, keli blokai nuo miesto ir 

dypo: 50 ak. ariamos, 15 ak. gany
klos ir miško; upelis bėga per farmą. 
Stuba, barnė kalvė ir kiti 5 budinkai; 
2 arkliai, 7 karvės, 6 didelės telyčios, 
5 kiaulės, 40 vištų, visokios mašinos 
ūkės darbui mažesni įrankiai, 100 bu
šelių bulvių ,avižos, miežiai, šienas — 
viskas kartu už $4,400. įmokėt $2,000 
likusius ant ilgo laiko. Savininkas, 
John Sara ,Box 44, Oamey, Mich.

PARDAVIMUI BUČERNE IR 
grdsemė, geroj vietoj, prie bažny
čios ir mokyklos, žmonių užeinama 
vieta, biznis cash.

Kreipkitės:
1741 W. 67 St.

Tel. Prospect 3380

3616 So. Halsted St., biznio nau
jas murinis namas — krautuvė 
ir 3 kambariai. Geriausia pro
ga Bridgcporto biznieriui. Kai
na ..............   $6,700

APDRAUDA, VISOKIŲ BIZNIŲ 
ir paprastai, nuo visokių apgavikų 
ir netikėtų nelaimių. Platesnių žinių 
kreipkitės antrašu: Mr. Ig. Vierbello 
2838 W. 23 PI. Chicago, III. Atdara 
nuo 4 iki 8 vak., paned., utam., ket. 
ir subatoj.

!!! AUTOMOBILIAI!!!
VIENOS SAVAITĖS VELTUI 

IŠMĖGINIMAS

PARDAVIMUI PIANAS, ORCHE- 
stra Pipe vargonai, elektra varomi, 
visiškai nauji. Kainuoja $1,600, da
bar parsiduoda mažiau kaip už pusę 
Meldžiu atsišauti

4546 So. Wood St.
Antros lubos iš užpakalio.

3814-16 So. Union Avė., mūrinis 
ir medinis 2 aukštų namai, ren- 
dos neša $100, kas mėnuo. Kai
na tik ..............................  $8,500

120 AK. FARMA, y2 MYLIOS nuo 
dypo, 96 ak. ariamos, visa lygi, liku
si ganykla ir miškas, 10 kambarių di
delis naujas namas, po visu namu ce
mentinis bezmontas, bamė ir kitoniš
ki 6 budinkai. Didelis sodas, 3 geri 
arkliai, 8 karvės, 3 telyčios, 4 kiau
lės, 3 vištos, daug visokių farmeriš- 
kų mašinų — visos dar naujos. Esu 
našlys ir senas, noriu parduoti grei
tai. Kaina $7,800. Įmokėt $3,800, 
likusius ant ilgo laiko. Apgyventa 
lietuvių. Savininkas Jos. Tonguay, 
Box 35, Camey, Mich.

PARDAVIMUI LOTAS IR AUTO- 
mobilius 7 pasažierių labai geram sto- 
vyj, arbą mainysiu ant kitokio 
nio. Atsišaukite greitai.

C. SKRUODELIS 
2858 W. 39th St. 

Phone Lafayette 0125

FAGET-BUICK CO., 
BUICKS

Parduodame vartotus automobilius 
su savaitiniu veltui išrąėginlmu, ant 
lengvų išlygų. ■ Žemiausios kainos 
Chicagoj.

39th Šit. ir Grand Boidevard 
Atdara vakarais ir nedėliomis. 

Tel. Douglas 0632.

PARDAVIMUI ŽUVIŲ MARKE- 
tas ir delikatessen krautuvė. Biznis 
išdirbtas per 5 metus. Vieta apgy
venta tirštai lietuvių ir švedų. Par
davimo priežastį patirsite ant vietos. 
Atsišaukite:

10802 Michigan Avė. 
Roseland, III.

16 lotų žemės, 7 kambarių gera 
medinė stuba su rusiu; 1 karvė, 
12 vištų, 3 žąsys, daug čiepų, 
randasi arti miesto. Kaina $3,800

Turime ir daugiaus kitokių 
namų, kviečiame į musų ofisą:

M. J. KIRAS & CO.,
3331 S. Halsted St. Yards 6894

80 AKERIŲ FARMA, MY- 
lios nuo miesto, aptverta geroms tvo
roms, gera žemė, nėra kalno ir švam- 
po. 60 ak. dirbamos, neštas ganykla 
ir miškas. 22 ak. užsėta naujų dobi
lų, 3 akeriai sodno, visokių vaisių me
džių; vasarinė stuba, bamė, svirnas, 
šapa mašinoms sukrauti, komams 
džiovinti, viŠtninkas, kiaulininkas, 2 
šuliniai. Kana $4,000. Cash įmo
kėt $1,500, likusius ant ilgo laiko, 
apgyventa lietuviais, Andy Kmetz, 
Camey, Mich.

CHICAGOS PROPERTIERIAI IR 
biznieriai. Ar norite parduoti arba 
mainyti savo namą, biznį, lotą, arba 
automobilių. Mes turime dešimtiems 
pirkėjų ir mainytojų ofise laukiančių. 
Telefonuok, rašyk, arba ateik į Ideal 
Real Estate Co., 8214 So. Halsted St. 
Phone Boulevard 0122 nuo 9 ryto iki 
9 vai. vakare.

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas

DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY,

1401 E. 67th St.

PARDAVIMUI daržovių ir 
vaisių krautuvė, labai gera vieta 
dėl lietuvių.

Atsišaukite:
3244 So. Halsted S.t.

PARDAVIMUI PIENINKYSTES 
ir vištų farma su budinkais. 70 ake- 
rių, $125.00 už akerį; 3 mylios nuo 
Loėkport, 2% mylios nuo Chicagos 
cementuoto kelio; 30 mylių nuo vi- 
durmiesčio. Savininko adresas: E. J. 
Wunderlich, 607 W. Marion Street, 
Joliet, III.

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
antzdviejų pagyvenimų, po 5 kamba
rius, geram stovyje, elektros šviesa, 
vanos, cementuotas skiepas, Sale tuš
čias lotas.

Kreipkitės:
. 4633 S. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 7337

PARDAVIMUI BIZNIAVA PRA- 
perte su groserne ir bdčerne, viena iš 
puikiausių South Side. Smarkiai 
auganti kolonija, puikus, šių dienų 
fixtures; tikra vieta su gera ateičia 
apsukriam* biznio žmogui, mokančiam 
lietuviškai ar lenkiškai. Dalį cash. 
Gera pardavimo priežastis, 30 mylių 
į šiaurius nuo Chicagos. 'Kreipkitės 
laišku į Naujienas No. 557.

Už PUSĘ KAINOS
Pardavimui y' automobiliams 

baterijų sankrova, priešais Ri- 
verview Parką.

3435 N. Western Avė.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo šapa: elektros mašinos ir kiti 
įrankiai. Lietuvių kolonijoj. Gera 
vieta, nuo senai išdirbta. Pardavimo 
priežastis — savininko liga. Parduo
sime pigiai.

1908 Canalport Avė.

PRANEŠIMAS

PARDUODU FORD TROKĄ, TIN- 
kantį buČemės bizniui, taipgi yra ge
ra body šventadieniams, 5 sėdynių. 5 
tajeriai nauji. Parduosiu pigiai. At
sišaukite greitai. Galima matyt vir 
sada. ’£.<>/*’

C. G., 2722 W. 47th St.
Tel.: Lafayette 5864

PARDAVIMUI „SALIUNAS, LA- 
bai geroj vie|ęj> prie didelių dirbtu
vių, lietuvių ir lenkų apgyventa vie
ta, biznis išdirbtas nuo seniai. Par
davimo priežastis važiuoju į Lietuvą. 
Atsišaukite greitu laiku.

4346 So. Ashland Avė.

LIETUVIAI, NORĖDAMI NUSI- 
pirkti getą ūkę; gera žemė, geri bu
dinkai, arti miesto, telefonas, 400 
akerių su gyvuliais, mašinoms, sėkla, 
pašaras, viskas kaip stovi. Prieg 
tam lysas ant pusės grudų; 600 ake
rių, 300 akerių užsėta rugiais, 200 
akerių aparta kviečiams. Kaina $20,- 
000.00, cash $8,000.00, likusi kaip ren- 
dą. Galima tuojaus užimti., Kreip
kitės: S. J. Krisehuk, R. F. D., Rock 
Lake, N. Dak.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda medinis namas su biz

niu, 3 aukštų, 5 flatių ir grosemė, lie
tuvių apgyventa. Priežastį pardavi
mo, važiuoju ant ūkės. Kreipkitės. 
k VINCENTAS PETRAVIČIA 

4510 S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI sąliunas su 
fixtures ir namu, arba mainysiu 
ant farmos. Namas 5 fl. ir sa
liunas. i

2844 W. 38th St.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ NAMAS 
Rendos neša $44.00 į mėnesį, prie 
Union Avė. ir 19th PI. Kaina $8,250 
Išmokesčiai. ,

Kreipkitės:
2310 So. 56th Avė., 

Cicero, III.

PARDAVIMUI VISAI PIGIAI 2 
lotai, 1 kampinis 45x125 antras 30x 
125 prieš didžiausią Chicagos Mar- 
ųuette Parko ir 63rd St. suros, gesas 
šalygatviai ir gatvės. Puikiausiai iš
taisytos ir viskas apmokėta.. Plates- 
nų žinių rašykit ar telefonuokit Jos. 
Augaitis, 819 W. 33rd St., Phope 
Yards 2219.

šiuomi pranešu visiems savo drau
gams ir pažįstamiems, kad atidariau 
gardžių gėrimų ir užkandžių vietą. 
Atsilankiusieji, užtikrinu, kad 
užganėdinti.

FRANK KLINKA,
2552 Blue Island Avė., 

Tel.: Canal 6306

REIKALINGA mergina prie 
namų darbo, kreipkitės 

STANKŪNAS, 
3315 So. Halsted St.

Bučemė ir groserne, šiaur-vakari
nė j dalyj; gerai biznis eina; 4 gyveni
mui kambariai prie daikto; geriausias 
pirkimas visame miesto. Kaina $1,500; 
išmokėjimais.

Pietinėj dalyj bučernę; gerai biznis 
eina $800 į savaitę; nebrangi renda; 
čia yra proga mėsininkui įsigyti ge
rą biznj už $1,200.

Vaisių krautuvė ir mažas groseris; 
šiaurinėj dalyj; gerus pinigus daro; 
paaukausime greitam pardavimui.

Cigarų, kėdžių ir notlons su namu, 
geroj vietoj; daro gerą biznį; parduo
sim iš priežasties savininko ligos; iš
mokėjimai pagal sutarimą.
Md-State Finance & Brockrage Co., 

85 S. Dearborn St.

PARDAVIMUI SALIUNAS; BA- 
rai 2 
bąli 
geras 
biznis 
duodu

Atsišaukite

šiokeisai pulteibelis ir base 
slanta; ir daug kitų rakandų, 
biznis visokių tautų kolonijoj, 
išdirbtas per 40 metų, 
pigiai.

IW ““ —■ ■ .

436 W. 29th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 
bai pigiai. Geroj vietoj. Pardavi
mo priežastį į biznį patirsite

JOS. SKINDERIS 
3694 Archer Avė. prie pat 

McKinley Park

443 AKERIŲ FARMA
1 mylia nuo miesto aptverta, ge

roms tvoroms. Nuo Chicagos North 
Western geležinkelis iki Camey, 
Mich, 150 ak. išvalyta, likusi gany
kla ir miškas. Upelis bėga per far
mą, 2 stubos, barnė sailo, apie 20 
tūkstančių klevinių lentų, 6 arkliai, 
15 karvių, 1 bulius, 2 telyčios, 30 
avių, 10 kiaulių, 50 vištų, 200 buše
lių avižų, 100 miežių, 200 bušelių bul
vių, užtektinai šieno, visokių maši
nų ūkiai reikalingų, 
kaina $40 už akerį.
$5,000, likusius ant ilgo laiko, 
linkę apgyventa lietuviais. 1 
kas, George Haidu, Camey, Mich.

PARDAVIMUI MURINĘ STUBA, 
karšto vandenio šiluma, gasas, elek
tra ir didelis garadžius. Tik blokas 
nuo Westem Avė.

Kreikpitės:
5532 So. Oakley Avė.

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

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

REIKALINGA moteris pri
žiūrėjimui vaikų. Kambaris, va.L 
gis ir gera mokestis. Greitai at
sišaukite. Misius, 543 N. Noble 
Street.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė, su mūriniu namu. Biznis 
Cash. Visokių tautų apgyventoj ko
lonijoj. Turi būt parduota greit. Sa
vininkas išvažiuoja į Lietuvą.

2908 W. 40 St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 5 
kambariai dėl gyvenimo, visokių tau
tų kolonijoj, geras biznis. Priežastį 
patSrsit ant vietos.

Atsišaukite:
8201 So. Auburn Avė.,

TIKRAS PIGUMAS
Kampinis biznio m 

priešais Metropolitan 
pagyvenimai, besemen 
iš priežasties ligos, turi būt parduo
tas į 14 dienų už $8,700. Su mažu 
įmokėjimu.

ABRAMAVICZ, 
2015 So. Robey St.

Roseland. — Didelis 
balius atsibus nedėlioj, 
(AnriD 2 d.. Chas. 
1508 E. 107 st.

šį vakarą rentria drautriin Sąrvšįs 
palaikymui Aušros ' “
džia 6 vai. vak.

Koncerte dalvvante garsi rusu šo
kiku grupė, lietuviški chorai ir kiti 
artistai.

kon^rtąs te 
Balandžio 

Strumill svet.,

knygyno. Pra-

Kviečia Komitetas.

REIKIA DARBININKU

S. T,. Ex-K»reteiu 3 kp. svririnH- 
mn<? iyvks penktadieni, kovo 81. 7:30 
vai. vakare, šv. Jurgio svetainyte.

— Valdyba. ’

P A JIEŠKAU savo brolio Mikolo 
Spitlio, kuris 17 kovo dieną išėjo į 
darbą ir išėjęs nežinoma kur dingo. 
Kas apie jį žinote ar kur jį pamaty-v 
šito duokite man žinią gausite dova
nų $10.00.

JONAS SPITLIS,
4028 So. Maplewoo<} Avė.
Telefonas Lafayette 4189

PARDAVIMUI GROSERNE IR 
bučemė pirmos klesos, 3 metų lysas, 
pigi renda. Visokių tautų apgyven
to! kolonijoj. Kas nebučeris, tą iš
mokinsime bučerihvimo.

1888 W. 22nd St.

—----——------ »■ » ............... ........ —
PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 

kių tautų kolonijoj, geras biznis, iš
dirbtas — per ilgus metus parduosiu 
pigiai, priežastį — patirsite ant vie
tos.

Atsišaukite:
3101 W. 38th St.

PARDAVIMUI AUKŠTOS RŪ
ŠIES anartmentas. muro garadžius. 
Mortg,ečiau«'$4 500 išsibaigia 1926. 
Tpigų $8.400. Paaukausime už cash, 
Pamatvmas pagal sutarimą. Tel. 
Stewart 4684 po 6 vai. vak.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

GERA PROGA
Gera proga dėl vyrų ir moterų už

sidirbti pinigų namie sėdint — jei tik 
kuris iš jtisų moka rašyti, šita dar
bą atlikti galite ir vakarais, neaplei- 
džiapt savo kasdieninį darbą. Rašykit 
laišką įdėdami stempą dėl atsakymo. 
Manle Grovo S. M., 4435 S. Marsh- 
field Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė labai geroj vietoj. Par
duosiu pigiai, už pirmą pasiuly 
mą, nes turi, būti parduota 
trumpą laiką, 562 W. 18th St.

PARDAVIMUI saliunas, ku
ris randasi tarpe dirbtuvių. 
Priežastis pardavimo — nesuti
kimas partnerių.

2259 W. 13 St.

PARDAVIMUI 8 ŠEIMYNŲ 
stuba ir 2 lotai.

Kreipkitės:
4061 Archer Avė.

VYRŲ
REIKIA VYRŲ OPERATO- 

rių prie mašinų, moteriškų rū
bų siuvimui.

1416 W. Ohio St.

REIKIA APSUKRAUS SALES- 
nvano, kuris galėtų parūpinti orderių 
Fordo automobiliams ir trokams. Tik 
švarus ir gera reputacija reikalingi. 
Matykit Schuller,

2441 Michigan Avė.
Callahon-Krause Motor Corp.

PARDAVIMUI RAKANDAI VIE- 
no valgomo kambario setas, visai ma
žai dėvėti. Parsiduoda pigiai.

Atsišaukite: I
4536 So. Sacramonto Avė.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pigiai bučemė, biznis 

išdirbtas, renda pigi, garu apšildoma; 
yra trokas. Atsišaukite greitai, nes 
važiuoju j Lietuvą.

10701 So. Stato St.
Tel. Pullman 4699

PARDAVIMUI ODOS KRAUTU- 
vė su išvažiojimu; prie biznio parsi
duoda ir trokas, biznis geras, geroj 
vietoj. Parsiduoda visai pigiai. Vie
ta yra šiauy-vakarinėj dalyje miesto. 
Kreipkitės į Naujienas tik laišku, No. 
570, 1739 So. Halsted St.

4

M.

NAMAI-ZEME
BARGENAS Už CASH

8 kambarių namas su dviems lo
tais, su dubeltavu geradžium, gerai 
įtaisyta, geras skiepas, geroj apielfn- 
kėj.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2jų pagyvenimų po 4 kambarius gra
žioj vietoj, prie Gage Park. Par
duosiu pigiai, ,arba mainysiu ant di
desnio nam*n arba priimsiu lotą, ar
ba automobilių kaipo dalį įmokėjime.

F. J. SZEMET,
4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI 5303 Princeton Av. 
6 flatų muro namas ir 7 kambarių 
cottago užpakalyj. Elektros šviesa, 
maudynes, pečiais giluma. Kaina tik
tai $11,000.00.

šiaur-vakarinis kampas 43rd PI. ir, 
Wallace Sti., 2 flatu medinis, 7 ir 7 
kambarių ir antaukštis; elektros švie
sa ir maudynė. Kaina $4.000. Mokė
sim konvišiųą. Focrster, 
rald Avė. .

7006 Eme-

642 W. 101 St.
Tel.: Pullman 2481

Designing, kirpimo, fitavimo, ir 
siuvimo vyriškų ir moteriškų drapanų 

Musų sistema yra geriausia. čia 
mokiname atskiruose departamentuo
se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinam* į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kainą. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.
TIKRAS PIGUMAS

Arti Halsted ir 33 St. 3 flatų mu
ro namas .cementuotas skiepas, elek-1 
trika, gasas, maudynės, muro gara
džius. Rendos $75.00. Kaina $6,500. 
Su mažu įmokėjimu. .

ABRAMAVICZ.
2015 So. Robey St., Chicago, UI.

o

BARGENAS
Kampinis muro naujas namas ant 

50x125 pėdų loto, 2 bizniai. 6 flatar, 
cementuotas skiepas, elektriką, mau
dynės, kietmedžio vidus, didelis mu
ro garadžius, 3 mašinoms. Mainysiu 
ant privačio namn arba farmos.

ABRAMAVICZ.
2015 So. Robey St.

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarines klesos blz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškal arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.
Chicago, III.




