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Lloyd George ir 
L,i Rusija

Virš 600,000 jų dabar jau nebedirba

Lloyd George ir Rusija
Lloyd George reikalauja pasi

tikėjimo balsavimo. Išdėstė 
savo nusistatymą linkui Ru
sijos. ,

konferen- 
išdėste ir

LONDONAS, bal. 3.
Lloyd George šiandie pirmu 
kaitų nuo vas. 23 d. stojo at
stovų bute .ir pareikalavo pa
sitikėjimo balsavimo valdžios 
politikai linkui Genoa konfe
rencijos. Tikimąsi, kad pasi
tikėjimas bus išreikštas dide
le didžiuma balsų.

Premieras sakė, kad jo pa
duotoji rezoliucija duoda pro
gą užginti ar atmesti Genoa 
konferencijos dalykus ir dele
gacijos sąstatą ir jeigu rezo
liucija bus atmesta, skaitysis 
išreiškimu valdžiai 
jimo.

Gindamas Genoa 
ciją, Lloyd George
savo nusistatymą linkui Rusi
jos.

Svarstydamas “taikos Rusi
joje ar taikos su Rusija” klau
simą, Lloyd George pareiškė, 
kad Rusija negali gauti kapi
talo pirma neįgijusi pasitikė
jimo ir vidurinės ir išorinės 
taikos. Vokietija negali pilnai 
užmokėti savo kontribucijos, 
jeigu Rusija nebus a įsteigta. 
Betgi Rusija, kaipo išbandy
mui tinkamumo įeiti į šalių 
draugiją, turi priimti ant jos 
uždedamas sąlygas ir tai, ko 
laukiama iš giekvienos civili
zuotos valstybės.

Rusija turi pripažinti savo 
obligacijas, sakė premieras. 
Niekas nesitiki, kad ji tuojaus 
užmokėtų, bet ji turi prisiim- i 
ti aisakomybę. Kada ji tai pa
darys, ji turės savo vertę.

Rusija turi įkurti bešališkus | 
tribunahis, prie. kurių gi 
prieiti ir anglai. Pilnai 
apsistoti atakos ant kitų 
lių įstaigų ir prisižadėti, 
ji nedarys jokio puolimo 
kaimininių rubežių.

Paklaustas ar Rusija yra pri
sirengusi priimti tokias sąly
gas, premieras atsakė:

turi 
ša- 

kad 
ant

tymų persimainymo. Badas ati
darė Rusijai akis apie priklau
somybę nuo savo kaimynų ir 

veltumą sumanymų, 
sovietų valdžia vyki-kuriuos 

no”.
Lloyd

Rusija priims tas sąlygas, ko
kias pastatys Genoa konfe
rencija, atsiras tikras pamatas 
taikai. Tečiaus Rusija nebus 
pripažinta iki pats atstovų bu
tas tai nuspręs.

Negali svarstyti. sutarčių.
Gindamas visą Genoa poli

tiką, premieras pasakė, kad 
priedai nepermainė pačios es
mės, lik plotį konferencijos. 
Jis nemanąs, kad konferenci
ja yra tinkama vieta svarsty
ti sutartis net jeigu tai ir bu
tų geistina. Kontribucijų klau
simo Genoa konferencija irgi 
negalinti tinkamai išrišti.

Europos vargus, sakė pre
mjeras, daugiausia priskaito- 
ma kontribucijos sąlygoms, nu
statytoms sutarties. Bet sutar
tis nenustatė kontribucijų. 
Kontribucijos tapo nustatytos 
todėl, kad reikėjo ką-nors tai
syti. Jeigu Versailles sutartis 
butų pakeista, tai našta butų 
tik perkelta nuo Vokietijos ant 
Francijos.

Skvarbiausiu konferencijos

George sake, kad jei

Cistai

Chicago Tribūne

Būrelis angliakasių, išsikėlusių iš kasyklos, grįšta iš darbo Bunsenvillc kasykloj, Georgetown, III. Dar jie ir keli šimtai' tūkstančių kitų angliaka
sių (Jaugiau nebesileidžia į kasyklas, kad kasus ten kietą anglį, bet pilni pasirįžimo laimėti stojo gal ilgon ir atkakliem kovon su savo samdytojais, 
kurie kėsinasi suardyti jų organizaciją.

dalyku, premiero nuomone, yra 
atsteigti intemacionalės pre
kybos mašineriją ir sutvirtin
ti pinigų vertę.

Ko bolševikai norėti]

Tikisi streiką 
laimėti

visos industrijos tyrinėjimą, 
bet nenori kad valdžia šiaip

Gal sutrukdys Small bylą
Sma’J advokatai sako, kad kan

didatai j jury yra 
tai paskirti.

neteise-

Jie nopi, kad visi socialistai 
padarytų “kompromisą” ir 
prisidėtų prie jų* internacio
nalo.

Tikisi streiką laimėti
Užsibaigimas angliakasių strei

ko priklatisys nuo kasyklų 
savininkų. Anglių trukumas 
greit pasirodys.

Šiandie Chicagoje prasideda 
geležinkeliečių grupių pasita
rimas apie tai, kaip jie ge*- 
riausia gali paremti angliaka
sių streiką.

New Yorko dokų darbinin
kai praneša, kad jie nutarė 
nekrauti iš laivų iš Anglijos

Maištai Airijoje
Skilimas Airijos armijoje

valdžią neiti japonų 
peutraliniu zonan.

Tokio laikraščiai
Japonijos kabinetas

laikoman

sako, kad 
nutaręs 

tuojaus pradėti evakavimą 
berijos.

Si-

BERL1NAS, bal. 3. — Va
kar įvyko pirmas susirinkimas 
visų trijų socialistų ir komu
nistų internacioialų, pastango
se suderinti, kur galima bus, 
savo veikimą ir reikale pa
sta tyt i bendrą frontą prieš 
bendrus priešus.

Susirinkime Rusiją atstovau
ja Kari Radek. Jam teko iš
klausyti smarkių pabarimų nuo 
Belgijos socialistų vadovo 
Emile Vandėrvelde, kuris savo 
kalboj aštriai pasmerkė bolše
vikus ir abelnai komunistų tak
tiką skaldyti darbininkų spė
kas, skaldant jų partijas. Visą 
tai 
net 
kuo 
de.

Tom Sljaw atstovauja An
glijos darbininkus, Vandervel- 
de Belgijos, Paul Fa u re Fran- 
cijos, Friedrieh Adlcr Austri
jos ir Clara Zelkin Vokietijos.

Bolševikai pirmiausia pra
dėjo suvažiavimą tuo, kad pa
reikalavo, kad visi kiti socia
listų internacionalai butų pa
naikinti ir kad visi jų nariai 
prisidėtų prie maskviškio tre
čiojo internacionalo.

WASIRNGTON, bal; 3. 
Angliakasiai neabejoja, kad 
laimės streiką po ilgesnės 
trumpesnės kovos. Organizuoti 
angliakasiai 
iki vienam,

jie
ar

sustreikavo visi 
išėmus dalį Ken-

Žemės drebėjimas Serbijoj

besiklausydamas Radekas 
už kėdes pasitraukė, kad 
mažiau mačius Vandervel-

Kanibalizmas Armėnijoj
NEW YORK, bal. 3. — Iš 

artimųjų rytų šelpiiAo komite
tų • gauta žinių, kad badas ir 
ligos siaučia centraliriėj Armė
nijoj. Tyrinėtojai aplankę kai
mus rado, kad 45 iš kiekvie
nų 50 gyventojų serga ligomis 
nuo bado. Padėtis ten yra taip 
baisi, kad žmonės griebiasi ka
nibalizmo. Valdžia bando stab- 
dyti kanibalizmą, bet nieko 
negali padaryti, nes žmonės 
lei bado eina iš proto.

(te

4 žmonės sudegė.
GUMBERLAND, Md.,

— Mrs. Logsdon ir trįs jos 
vaikai sudegė gaisrui sunaiki
nus jų namą.

b.

tucky valst. angliakasių, kurių 
; kontraktas nesibaigia iki ba- 
1 landžio, 1923 m. Prie streiko 
I prisidėjo ir niekurie neorga- 
' nizuoti distriktai, kas labai su
stiprina streikuojančius anglia
kasius, nes tai pagreitins jų 
laimėjimą. Prie streiko prisi
dėjo ir dalis mušeikų terioja- 
mų West Virginijos neorgani
zuotų angliakasių.

Derybos su antracito kasy
klų savininkais tęsis ir laike 
streiko. Jos atsinaujins už po
ros dienų.

Angliakasių unijos prezi
dentas Le.wis sako, kad strei* 
ko užsibaigimas priklausys nuo 
pačių kasyklų savininkų, nes 
streikas kįlo tiems kasyklų sa
vininkams atsisakius tartis su 
angliakasiais ir jis užsibaigs 
kada tie savininkai sutiks pra
dėti derybas.

Lcwis vienok sako, kad 
streikas gali užsibaigti daug 
ankščiau, negu kad daugelis 
mano. Jis sako, kad 6(M),00() 
angliakasių yra pasiryžę strei
kuoti neaprubežiuotą laiką, o 
tie rezervai anglių, kurie tapo 
supilti prieš streiky, išsibaigs 
daug greičiau, negu apskaito
ma. Trukumas anglių busiąs 
pajaustas daug ankščiau, negu 
tikimąsi. Esą daug pasitikima 
ant neorganizuotų kasyklų, liet 
ant jų dedama perdaug dide
lė viltis, o kad didelė dalis tų 
angliakasių prisidėjo prie strei
ko, tai ir iš ten vis mažiau bus 
anglių gaunama.

Kasyklų gi savininkai, Lew- 
is nuomone, streiką iššaukė 
tam, kad tuo pasinaudojus ir 
iškėlus anglių kainą.

Angliakasių unija sutinka, 
kad valdžia padarytų unijos ir

BELGRADAS,, bal. 2. — 
Nuolatinis žemės drebėjimas 
.jaučiamas visoj Serbijoj. Kiek 
žinoma, 100,0(10 namų liko su
griauta ir daugelis suardyta. 
Dabartiniais apskaitymais, nuo
stoliai siekia $6,000,000. Gy
ventojams patarta laikytis to
liau nuo namų.

Paveldėjimo teisė Rusijoje
MASKVA, bal. 3. — Justici

jos komisaras turi paruošęs 
pripaž’stantį paveldėjimo' tei
ses bilių, kurį dabar svarsto 
sovietų valdžia.

Rilius parėdo, kad ne numi
namai ir rakandai 
paveldėti pačios ar 
nepilnamečių vaikų, 
giminės gali juos

gali būti 
vyro ir 
bet tolimi 
gauti tik atsitikime, jei jie yra
invalidai. Mažos dirbtuvės ir 
biznio įstaigos taipjau pereina 
vaikams, ar giminėms, kurie 
aktyviai dalyvauja jų vedime. 
Likusieji pinigai, ne daugiau 
kaip 10,000 auksinių rublių, ga
li būti padalinti tarp pačios 
ar vyro ir nepilnamečių vai
kų.

Tuo dekretu, matomai, ban
doma patenkinti palinkimą prie 
nuosavybės pas valstiečius jr 
smulkiuosius savininkus.

PINIGŲ KURSAS

DUBLINAS, bal. 2. — Dide
lis skilimas Airijos respubli
konų armijoje apsireiškė šian
die, kada iš penkių Dublino 
batalionų, kuriems buvo įsa
kyta sudėti naują prisaiką lai
kinąja! valdžiai, 2,000 kareivių 
atsisakė tai padaryti ir paklau
sę respublikonų atsišaukimo 
išėjo į Smithfieldą. Ten jie 
prie kitų respublikos valdovų 

' sudėjo prisaiką pasiliuosuoti 
nuo kokios nors atsakomybės 
ir priklausomybės nuo Dail 
Eireann.

Respublikos šalininkai yra 
patenkinti tų kareivių atsilie
pimu į jų atsišaukimą.

Rinkimų kampanija jau pra
sidėjo. Kaip de Valeru, taip ir 
Collins ir kili agitatoriai laiko 
nuolatines prakalbas.

Užgriebė daug ginklu
LONDONAS, bal. 3. — Dai

ly Express praneša, kad Airi
jos respublikonų armijos mai
štininkai padarė antpuolį 
Queenstown, Airijoj, pereitą 
seredą, kuriaipe jie užgriebė 
20,000 šautuvų ir 2,000,000 šo
vinių amunicijos.

Artinasi prie Vladivostoko
Japonija nutariusi evakuoti Si- 

beriją.

TOKIO, bal. 3. Iš Vla- 
divostpko pranešama, kad To
limųjų Rylų respublikos spė
kos, kurios vejasi palei Uzu- 
ri geležinkelį Vladivostoko val
džios kareivius, jau pasiekė 
Spasskoje.

Vladivostoko kareiviai kaip 
tik įeina į Japonijos

$4 39 'saugomą teritoriją, 
tampa nuginkluoti.

Sakoma, kad keli

Vakar, bal. 3 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
tomu Amerikos pinigais Šiaip: 

Anglijos 1 sv. sterlingų .
Austrijos 100 kronų .............
Belgijos 100 frankų ........... $8.4h
Danijos 100 . frankų ........... $21.15
Finų 100 markių ................... f
Franci jos 100 frankų ........... $9.11
Italijos 100 lirų ................... $5 35
Lietuvos 100 auksinų ........... 32c
T.e»kų 100 markių ............... 21cc
Norvegų 100 kronų ........... $18.15
Olandų 100 guldenų ........... $37.85
Švedų 100 kronų ............... $26.15
Šveicarų 100 markių ........... $19.14. .. . .
Vokietijos 100 marlių .......  32c Ponijos atstovai

kareivių 
tuoj aus

tuk stan-
$2.00 čiai Čitos kareivių įėjo į neu- 

tralinį zoną, bet japonai bijo
si pradėti kariavimą prieš juos 
delei vedamųjų Dairene tari) 
Japonijos ir Čitos derybų. Iš 
Daireno gi pranešama, kad Ja- 

įspėję Čitos

Tariasi su Vatikanu
LONDONAS, bal. 2. — Pa

sak Daily Telegrapb, tarybos 
yra vedamos tarp sovietų val
džios ir Vatikano apie pripa
žinimą katalikų teisių Rusijoje 
ir apie įsileidimą į Rusiją , ka
talikų misijų.

WAUKEGAN, bal.
Šiandie turėjo prasidėti 
gubernatoriaus Len Small by
los nagrinėjimas, bet išrodo, 
kad tą nagrinėjimą priseis 
atidėti dar keliems mėnesiams.

Small advokatai pakėlė nau
ją ir painų klausimą. Jie pa
reiškė, kad pašauktieji kandi
datai į jury yra nelegaliai pa
skirti, kadangi darant kandi
datų sąrašą visai nebuvo svar
styta ir atsižvelgta į moteris, 
negi jų kandidatų sąrašan ne
įtraukta.

Taip advokatams pareiškus 
bylos nagrinėjimas tapo ati
dėtas iki seredos, kada valsti
jos prokuroro advokatai duos 
atsakymą į gubernatoriaus ad
vokatų tvirtinimą apie nelega- 
liškumą skirimo kandidatų į 
jury.

Jeigu teisėjas Edwards pa
rems gubernatoriaus advoka
tus, tai bylos nagrinėjimą pri
seis atidėti iki rudeniui, nes 
naujas sąrašas kandidatų į ju
ry galės būti padarytas tik rug
sėjo susirinkime (Lake pavieto 
valdybos. Sulig įstatymų, tik 
tame susirinkime taryba ga
li skirti kandidatus ir juos ski
riama visiems metams. Pan
kui, jei būna reikalo, sąrašas 
papildomas, bet negali būti da
romas visai naujas sąrašas.

Small advokatai rėmėsi sa
vo įrodyme apie kandidatų ne- 
legališkumą dar ir tuo, kad iš 
20,(MX) balsuotojų Lake pavie
te į kandidatų sąrašą tapo 
įtraukta tik 1,4(M) žmonių, kuo
met įstatymai reikalauja, kad 
į sąrašą butų įtraukta mažiau
sia 10 nuoš. balsuotojų.

Illinois

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 amerikieiiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas garantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisai!

1739 So. Halsted St., Chicago, BĮ.
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, BI.
West Pullmano Skyrius

523 West 120th St., West Pullman, BĮ.
Roselando • Skyrius

233 East 115th St., Roseland, III.
— .............................. —— ---------- -------......................
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Balsas iš Sibiro Nekenčiamiausia pa
saulio šalis. Musų Moterims

*1 Lietuviu visuomenę 
Amerikoj ir kitur 

gyvenančia.
Gerbiamieji Tamstos!

Vladivostoko lietuvių apšvie- 
tos Draugija “Arklas” jau 4ti 
melai kaip gyvuoja.

Gyvenimo išlygos čia labai 
sunkios, nes pirmiau čia nebū
ta jokios lietuvių organizaci
jos, dabar tam daug kliudo ne- 
pastovios poli tikinės aplinky
bės, o ant galo vietiniai lietu
viai visi neturtingi žmonės ir 
didžioj savo dalyje — menkai 
suprantantys apšvietimo reika
lingumą.

Inteligentiškų spėkų labai 
maža.

Sugrįžti Lietuvon bent didu
ma, dėl suprantamų kliūčių, 
visai neturime vilties, jei ne vi
siškai, tai gan per ilgų laikų.

Apšvietus reikalas nemažas.
Raštų lietuvių kalboje, vie

šam naudojimuisi, pirmiau be
veik visai neturėjome, o ir da
bar turime nedaug.

Pasidėkavoj ant ypa t i nga m
miesto geografiškam padėji
mui čia lietuvių niekad nepri
stigs, nes vieniems išvažiavus, 
kiti iŠ Amerikos ar kitur atva
žiuoja.

Todėl, “Arklo” Dr-jos valdy
ba, kelių šimtų lietuvių šeimy
nų čia gyvenančių vardu, krei
piasi į jus visus, kas tik užjau
čiate apšvietus reikalui, su 
prašymu — siųsti, kas kų išsi
gali:

Perskaitytų dienraščių, sa
vaitraščių ir mėnesinių laikra
ščių atskirus NN., visokio tu
rinio knygas — knygeles, pn- 

» veikslus ir t. p.
Jums, gerbiamieji, pasiųsti 

kokį menkniekį netaip jau sun
ku, o jūsų vientaučiams, čia 
gyvenantiems ir tankiausiai 
svetimas kalbas tik ant tiėk 
mokantiems, kad badu nenu
mirus — suteiksite dižiausį 
džiaugsmų.

Kekviena dovana, nors ma
žiausiai bus priimta su didžiu 
dėkingumu.

Raštus meldžiame siųsti be 
skirtumo pakraipų, nes apie tai 
vaidybos kuobešališkiausiai pa
liekama patiems skaitytojams 
spręsti, niekam, neužmesdami 
savo nuoĮmorrių.

Raštai esti rūpestingai sau
gojami. . /

Gaunamus raštus didesniam 
skaitliuje siuntinėjamo lietu
viams gyvenantiems kitose. To
limųjų Rytų vietose, su kuriais 
šiokių bei kitokių turime ry
šių.

Lauksime iš visur prisiun- 
čiant raštų.

Tikimės,’ jog šitas musų a* 
sišaukimas į jus nepasiliks bal
su tyruose šaukiančiu, bet su
tiks tam tikrų atbalsį.

Būtumėm labai dėkingi, kad 
• visi lietuvių laikraščiai be jokio 

skirtumo —. perspausdintų šį 
musų atsišaukimų savo leidi
niuose. 1

Viskų prašome siųsti šiokiu 
adresu .7 i; >

F. Z. Jacevič, Vladivostok 
(Sibcria) čechovskaja ui. 29, 
dla Obšč. “Arklas”. <

Pirmininkas-knygininkas
Pr. Jacevičius (šilgalys)

Raštininkas-iždininkas
Visialga.

Berlinas. — “Amerika, lai
kyk savo panikų sausai. . Tai 
bus mano patarimas Jungtinių 
Valstijų žmonėms, kada aš su
grįšiu namo”.

Šitų reikšmingų pareiškimų 
davė buvusis iždo sekretoriaus 
padėjėjas Oscar T. Crosby* ka
da jo paklausė apie jo įspūd
žius iš Eurfipos.

“Mano pastebėjimai Europo
je įtikrino mane, kad viskas, 
kas tik yra galima, dhroma ki
tam karui sukelti”, tarė. jis. 
“Mes jau dabar esame ir, tur 
būt ne'kurį laikų mums lemta 
pasilikti • nekenčiamiausia tad- 
ta.

“Amerika turi daryti viskų, 
kas jos galėję yra, kad nepri
leisti prie karo, bet ji turi tikė
tis, kad jai tas gal nepavyks.”

Crosby buvo vienas prezi
dento Wilsono finansinių pata
rėjų kare. Jis 1917 m. buvo 
talkininkų šalių finansinės ta
rybos nariu. Jis yra pasaulinis 
keliautojas, tyrinėtojas ir ra
šytojas.

Crosby’o žodžiai yra tu mi 
labinus nuostabus, kad jis buvo 
karštu tarptautinio teisingumo 
teismo šalininku. Ištyręs da
ba etines Europos sąlygas apie 
politinį ir ekonominį jos stovį 
jie pasisakė didžiai'.s’o nusimi- 
,nimo žodžjais.

“Jei Amerikos žmonės galė
tų pamatyti šitas sąlygas iš 
arti, taip kaip aš jas kad ma
tau,” sakė jis, “tai jie pareika
lautų,* kad Jungtinės Valstijos 
nekištų savo pirštų prie euro
pinio jovalo, nes mes tik 
bjauriai nudegsime juos priki-

Crosby apgailauja, kad pre
zidentas Harding sumanė daly
vauti atlyginimų komisijoje 
prie dabartinių sąlygų, pridur
damas :

“Atlyginimų komisija turėtų 
būti panaikinta. Ekonominis 
a įsteigimas ir finansinis pasto
vumas niekuomet nenužengs 
pirmyn, kol toji komisija bus 
dabartinėj formoj ir turės da
bartinę galių. Jos paskutinė no
ta sutorpedino vokiečių biržų 
ir padarė Amerikos ir Anglijos 
indėlininkams bilionus nuosto- 
Hy”. . z

Vokietija turinti pulti.
Crosby nusivylė tuo, kų jis 

rado Vokietijoj; girdi:
“Finansine sistema čia be ga

lo suardyta; jos kontroliavi
mas menkas, arba jokio nėra. 
Kalbėdamas su bankininkais ir 
diplomatais aš laibai nustebau 
išgirdęs, kad jie neturi minty
je jokio' aiškaus plano tam, 
kas turi būti ar kas gali būti 
padaryta ir nenumano kada ir 
kur prie dabartinio dalykų 
stovio Vokietija susidaužis į 
uolas. Ir kada ji sudužusi 
skęs, tai su savim patrauks ge
rų žemyno dalį.”

Crosby pranašauja, kad jei 
nebus kas nors daryta, tai kitų 
melų tas- Vokietijos susidaužy- 
mas turės įvykti.

ATLEIŠKOMS MERGINOMS SHh 
TAS •—No. 1059 *’

ši bliuze ir “bloomers” yra praktiš
kas drabužis atletiškoms merginoms. 
Bluzę galima siūti su ilgom ar trum
pom rankovėm.

Tokiam siutui pavyzdys No. 1059, 
sukirptos mieros 14, 16, 18, ir 20 me
tų. Siutui 16 metų mieros reikia 
5% jardo 3G col. materijos ir % jar
do 27 col. materijos apikaklei ir ran- 
kovgalėms.

Norint gauti tokiam siutui su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierų, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, įdėjus J 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
iiaip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III.

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

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1059.

Mieros ........... ....................... metų

(Vardas ir pavardėj

7^ (AdresZr^ '

(Miestam ir Vaisi)

Lietuvon ir iš Lietuvos
LAIVAKORTES

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir į 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vČdčjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl; 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rd- į 
kalus. J
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, į 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksy. ‘ s
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokiu atidėliojimu ir be jokiu nuosto- 

’ liu- Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S.. Halsted SL,

5EVER0S GYDUOLES UŽLAIKO 
ŠEIMYNOS SVEIKATA.

V

Chicago
4

X I

GarsinkitesNaujienose

SEVERAS

x , ♦JT’ .

Wįjcin)as t)lK> fjiežįi, Isbcrinjdi 
Jr Riio^įKKlines lijos.

i

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Pinigą iš 
Rockfordo 
Lietuvon

Pinigus Iš Rockfordo 
Lietuvon galima tiesiai 
siųsti per S. J. Petraus
ką, Roekford 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.,

Roekford, UI.

jFine for Lumbago e
Musterolc drives pain away end 

brihgs in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, whitc ointment, made 
with oi! of mustard. Gct Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hoopital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

Naujienų 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 pavienių numerių “Naujienų” ar
ba ir kitų laikraščių tuoj kreipkitės į “Naujienų” Skyrių Town 
of Lake. . j

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

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

HAUJSEIMOS
T0WN OF LAKE SKYRIUS

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

Ofisas atdaras kasdien: nuo 9 vai. ryto iki 8:80 vai. vakaro. Nedčldieniais nuo 
10 vai. ryto iki 2 po piet. ‘ .

J,.. , ' y į Į ■■■■-*-

Pinigai Iš 
Kenoshos
Lietuvon

Kas nori Siųst! pini- 
fcus iš Kenoshos savo gi
minėms Lietuvon, mo- 
ney orderiais ar draf- 
tais tegul kreipiasi pas 
Ą. Pakšį.

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

Parduodamos , laiva
kortės Lietuvon ir iš 
Lietuvos..

-Kreipkitės pas:

A. Pakšys
• 220 Milwaukee Avė.,

Kenosha, Wte.

Waukegano 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PIKIGŲ 
savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E. Bruževi 
čiaus aptiekę:

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Marion Street, 
Waukegan, Ui.

.. ......................................* ...... ..

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų
Laivakortes
Real Estate
Morgičiai
EUROPEAN-AMERI-

CAN BUREAU
8. L. FABIONAS CO. VEDĖJAI
809 W. 35th St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 0611 
(Baltas Namas)’

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-18
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

f JOHN KUCHENSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kertJ teariu St.
Telephono Canal 2552

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

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

/ ---------------- ę
Tel. Randolph 2898 '

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj.
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St...........
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1805-7 127 N. Dearborn St.
Randolph 8899

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

Seeley 3676

’ v. w. Rutkauskas' 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 824 
Tel.: Central 6390

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

»

Tol. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 4r nud 7 

iki 9 vakare. 
_

S. W. BANES i
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

’---------------------------------------------

Dresės

50c
Įmoket ir po 50 
centų į savaitę. 
Daugybe vasari
nių dresių viso
kių ' spalvų ir 
stailų. Rašyk pa- 
klausdamf pa
aiškinimų.

American 
Dress

Installment Co.,
58-60 West 

Washington St.
Tel. Central' 1844

Pratuštinimo išpardavimas
Pradcant .subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą staka vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, 
rainkotų, kelinių, trunku ir siuteai- 
sų už tokią žemą kainą, kad apsimo
kės dabar pirkti kitam metui dėvė
jimui.

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

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

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

linės 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 koliai dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojamas. Įsteigta 
1902 m.

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

§. GORDON, ** 
1415 So. Halsted St.
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Konkuruoto tarp audykly
yra melas.

Harry Godfrey.

New York. — Naujosios An
glijos audyklų savininkai, ku
rie užsispyrė numušti darbinin
kams jau ir taip žemas algas 
20 nuoš., tvirtindami, kad jie 
negalį konkuruoti su pietinė
mis audyklomis, valdo ar kon
troliuoja ir vienas ir kitas fi
nansiniais reikalais; — dažnai 
ta pati kompanija valdo ir 
kontroliuoja audyklas Naujoj 
Anglijoj ir pietuose.

Amerikos Amalganieitų Au
dėjų sekretorius Russell Pal- 
mcr, paremdamas savo reikala
vimą faktu atsakė darbda
viams Naujosios Anglijos dar
bininkų vardu į jų pasikėsini
mą numušti algas. Russell su 
atsidėjimu peržiūrėjęs prane
šimą apie Konsoliduotos Au
dėjų Korporacijos finansus, 
patiektą1 Darbo Biuro, inkor
poruoto Num. 1 ' Union
Sųuare, reikalauja, kad audy
klos sumažintų savo kapitali- 
zactj^ 50 nuoš.

“Mano i^eržiurėti skait
mens”, sako jis, “kurių ti
krumo negalima užginti, paro 
do, kad Konsuliduotoji Audėjų 
Korporacija, ’ suorganizuota 
1919 m., uždėjo tokią sunkią 
kapitalybės naštą ir nustatė sa
vo nupirktoms gamykloms to
kias kainas, kad ji negali to-( 
liau mokėti didžiulių karo lai
ko pelnų pavidale dividendų 
nuo savo dabartinio kapitalo 
akcijų, jei ji neišspaus pinigų 
iš darbininkų. Vienintelė išei
tis yra galimybėje sumažinti 
kapitalybės vertę, iš kurios ji 
tikisi toliau turėti nenormalin- 
gus ir nesąžiningus pelnus”.

Konsoliduotoji, kuriai pri
klauso B. B. V. R. Knight fir
ma, vedanti judėjimą už nu- 
mušimą algų Pawtuxeto klony, 
turi 17 gamyklų Rhode Islande

Streikas dabar plinta po 
Massachusettsą, kur Lawrence 
Pacific*© gamyklos, normalir 
samdančios 10,000 darbininkų, 
paskelbė numušimą algos 20 
nuoš. nuo kovo 27 d., ir Eve- 
rett gamyklos, samdančios 
1/200 darbininkų paskelbė to
lygų numušimą, Arlingtbno
gamyklos Lawrcnce, kur d; 
7.000 darbininkų kovo 25 die
nų paskelbė uždarymą neap- 
ribotam laikui “dėl nepatinka
mų verslo sąlygų.“

United Textile Workers ir 
Amalgamated Textile Workers 
unijos pasiuntė savo organiza
torius į (Lawrence‘ą.

Dar vienas minėtinas daly
kas. Konsolidated Textile Cor
poration, kuri jau yra minėta, 
yra po tiesia Wall gatvio kon
trole. Tarp jos direktorių yra 
prezidentai: Chase National 
banko, Mechanics and Nation
al banko ir New York Produ- 
ce Exchange banko, ir direk
toriai kitų didelių korporacijų, 
kaip va: Erie gelžkelio, Inter- 
borough Rapid Transit Co. iš 
New Yorko ir Westinghouse 
Electric Co. šitie bankiniai rei
kalai išpūtė savo kapitalą taip 
labai, kad norint nuo jo dideli 
dividendai gauti, pareina ga
myklų darbininkai smaugti. 

- —-

BRENCH LINE
■ COMRAGNIE GČN^MlETRANSAR/lffnOUE ■

Greita kelionė
NEW YORK — M’EMEL

S. S. PARIS
♦Bal. 5, Bal. 26, Geg. 24 

S. S. FRANCE
Bal. 12, Geg. 10, Gcg. 81

•*Jungiasi su S. S. Pologne plau
kiančių iš Harve Bal. 14

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

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

Platesnių informacijų kreipkitės 
prie vietinių French Line agentų.

<--------------------------------------------- _>

NAUJIENOS, UhTcagu, BL
-----------  _ . I -*■■■- — ■ —................................... - ■ -----------------------

L HARRINGTONO 
KREDITORIŲ 
MITINGAS

Visi, kurie skolino pinigus L. Har- 
ringtonui ir gavo jo notą, kviečiame 
susirinkti į viešą mitingą, kur pasi
tarsime kas daryti ir kaip geriaus

Mitingas įvyks . /

Seredoje, Balandžio 5 d.
71h REGIMENT ARMORY

3401 Wentworth Avė.,

Pradžia 8 vai. vakare.

Kviečia visus

Komitetas.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Į -LIETUVĄ

Kambariuose arba trečia 
Idesa

New York-Bremcri
S:S. SEYDLITZ, Bal. 12
S'.S. HANNOVER, Bal. 26
S.S. YORCK Geg. 10 
ir kas antrą seredą. Puiki 
kelionė. Trečioj klesoj 
puikus uždaryti kamba
riai dėl 2, 4 ir 6 ypatų.

Dėlei platesnių infor
macijų kreipkitės prie

CHAS KAUFMANN 
99 State St., Boston, Mass.

vietos

MOTINOS IR
DUKTERIS.

Skaitykit šį laišką nuo 
Mrs. W. S. Hughes.

Greenville, Del. — “Aš turėjau su
pratimą, kad mano vyresnioji duktė

turi vidurių nes
veikumus kaip tik 
pirmu sykiu ji su
sirgo. Ji tankiai 
turėdavo eiti gulti 
ir priversta buvo 
apleisti mokyklą 
vieną sykj savai
tėj. Aš visuomet 
vartoju Lydia E. 
Pinkham>’s ' Vege- 
table Compound ir 
aš daviau jai, ji 

gavo nuo to didžiausį palengvinimą.
Jus galite šį laišką vartoti kaipo per
sitikrinimui jei jus norit, kadangi aš 
negaliu visko išreikšt ką tos gyduo
lės davė man ir mano dukterei”, — 
Mrs. WM. S, HUGHES, Greenville, 
Delaware.

Motinos ir labai tankiai bobutės 
vartoja ir dasižino vertę suteikiančią 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. Jos rekomenduoja tas gy
duoles ir kitoms.

Geriausias paliudymas gyduolių 
yra tas, ką jos suteikia kitiems. Be
veik per penkiasdešimts metų mes 
spausdiname laiškus nuo motinų, duk
terų ir moterų, jaunų ir senų, reko
menduojant Vegetable Compound, Jos 
žino ką jos suteikė joms ir jos malo
niai praneša kitoms. Jūsų pačių aple- 
linkėj yra moterų kurios žino apie jų 
didelę vertę.

Motinos-dukterįs, kodėl nepaban
dyti jų?

I LIETUVĄ 
Tankiai plaukia dideli laivai

VRedStarLint
Tiesus patarnavimas į LIBAVĄ
Dideli smagus laivai. Geras mais- 

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

WWH1TE STAR
I Cherbourg ir Southampton ar- 

čiausis susinešiinas su Lietuvos mies
tais.

MAJESTIC (56,006 tonų)
Didžiausias laivas pasaulyj.

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

LABAI PUIKIAI APRŪPINTA 
3-IOS KLESOS KELIAUNINKAI.

Užsirekordavimui kreipkitės j
PASSENGER DEPARTMENT

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

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS

LINIJA

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

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

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

^DR.HERZMAN^l
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 
eįektros 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.
....1 . g______ ____—T—■   1 ' ... . , ..._.j

Telefonai:

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

| LIETUVĄ

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

. Ned. 10 iki 12 pietų
Tel. Boulevard 6437

-

ir Massachusettse ir taipgi turi 
apie 10 gamyklų pietuose. Ret 
čia dar Tie galas. Konsoliduo
toji, kuri yra didžiausias veik
snys mtedvilnos pramonėj, savo 
paskaidos agentu turi firmą 
Converce and Co. (nesenai 
Knight kompanijos atpirkta) 
ir šitas paskaidos agentas turi 
išimtinę kontrolę ant 19 kitų 
pietinių gamyklų dirbinių, ne
skaitant tų, kurios tiesiai pri
klauso Konsoliduotai kompani
jai.

Tai, vadinas, konkuruotė.
Tai yra “pragaištingoji pie

tų konkuruotė”, su kuria au
dyklų trustas sakosi turįs susi
tikti. Kitaip sakant, audyklų 
savininkai negalį konkuruoti 
patys su savim be nukapojimo 
algų iki tokio laipsnio, kur visa 
šeima — vyras, pati ir vaikai 
— turi dirbti gamykloj, norė
dami kūne sielą palaikyti.

Tai toks dalykas užpakaly 
tvirtinimo, kurį Naujosios An
glijos gamyklų savininkai rei
škė Rhode Islando įstatyboje 
pter savo komisijas ir pilno pu
slapio apskelbimuose laikraš
čiuose. Bet čia dar ne viskas. 
Naujosios Anglijos ir pietų au
dyklos ne 'tik didžimoje pri
klauso toms pačioms korpora
cijoms, bet dar dviejų skyrių 
gamyklos paprastai gamina ki
tokias ir nekonkuruojamas 
prekes.

Kitas faktas.
Čia kitas žymus faktas apie 

audyklų koq>oracijas.
Audėjų unijų viršininkai pa

sisiūlė priimti numušimą 20 
nuoš. algos, j’ei Bhode Islando 
Audyklų savininkų . Draugija 
peniuos savo knygas valstijos 
tarpininkavimo ir taikymo tary 
bai /peržiūrėti ir tos knygos pa- 
rodis, kad savininkai turėjo 
nuostolių per paskutinius šešis 
mėnesius, kaip jie sako. Audy
klų savininkų draugija griež
tai atsisakė nuo to. Jie, girdi, 
nenori savo “prekybos paslap
tis“ išduoti ir, girdi, “Nėra nei 
reikalo čia visuomenei kištis”.

DAR VIENAS
NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS

- . • Y •

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.

Rosel.ando 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 aptiek oriai: ,

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

MELODY PHARMACY
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

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

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai į

Liepojų

S. S. STOCKHOLM
Balandžio 18 ir Gegužio 27

S. S. Drottningholm June 10, July 29
Trečios klesos kainos:

| PILIAVĄ .... .......   $106.50
J LIEPOJŲ ir MEMELI ....... $107.00

Su dainokėjimu $5.00 taksų 
Trečios klesos pasažieriai turi kabi

nus? tiktai su 2—4 lovukėrn.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 

Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba
Swedish American Une, 21 State St. 
N. Y., 70 E. Jackson St., Chicago, 111.

BR.JLICHTERS
ę^PAIN-;

Qera sveikata yra verta auk-X 
sinių dolerių, kiekvienas iš- 

mokėtas čekis už geras gyduoles, 
? yra paliudymu geros sveikatos. 
f Prašalinkite kankinančius skaus- 
[ mus su pagalba tikrojo Pain- 

Espellerio, kuris yra souu drau- 
į gu daugelio šeimynų. Visados 
f reikalaukite bu Inkaro vaisbažen- 
l kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptio- 
4 koše arba pas.
Vi F. AD. RICHTER & CO.
, 104-114 So. 4th St. i

Brooklyn, N. Y.

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

Ruatta & Serenelli
817 Blue Island Avė.

Didžiausias, atsakomingiausias ir
pigiausias rakandų muf uoto jas ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam

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

Teh Blvd. 9336

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Ofisais •
3149 S. Morgan St.*, kertė 32 St.

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
.Tel.: Yards 994

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB 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—13 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. Nedėk pagal sutarimą 
3261 So. Halsted StM Chicago, III.

TiltfMMi Beulavard 7MI

DR. C. Z. VEZEUS ■
Uehivta Dodtetaa
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III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

|8.00
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Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštu:

Metama ------------- ------—«
Pusei metų .............-----------
Trims menesiams
Dviem mėnesiams —
Vienam mėnesiui------- .

.Chlcagoje per nešiotojusi
Viena kopija --------- — ■- 8c.
Savaitei ------------------- -- 18c.
Mėnesiui —_______—---—- 75c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj
Metam“'___________ _ _____' »7.oo Įbuv0 laikoma pažangiųjų
Pusei metų ---------- 4.00
Trims mėnesiams . .........    2.00
Dviem mėnesiams ____  1.50
Vienam mėnesiui_____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

w Metams ............ ............ ——- $8.00
Pusei metų ----------- - -----  4.50
Trims mėnesiams --------- ----- 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Karalių biznis 
Europoj.

Ištremtajam buvusiam ka
raliui Karoliui pasimirus, 
Austrų ir Vengrų monarki- 
ninkai, kurie nepaliauja 
spendę atgaivinti monarchi
ją, nenusimena. Karolius 
paliko padermės ir monarki- 
ninkai laukia progos Aus
trijos-Vengrijos sostan pa
sodinti vyriausįjį jo sūnų 
Ottoną, kurs yra dar tik de
vynių metų vaikas. Tele
gramos skelbia, kad monar- 
kininkų atstovai jau ruošia
si įnešti Vengrų parlamen- 
tan sumanymą, kad Ottonas 
butų tuojau pargabentas iš 
Madeiros ir pavestas atsa
komiems vengrų mokyto
jams auklėti.

M irusis Karolis ne kartą 
darė bandymų ginklo pagel- 
ba atgauti savo sostą, iš ku
rio jis, lyginai kaip Vokieti
jos kaizeris ir visi kiti vo-

Iš Maskvos į Kaukazą
> .—■ I i . 1

(Iš laiško iš Rusijos).
(Tęsinys);

* _ __
Aš jau kalbėjau apie tai, kad pramonė mirė 

Gruzijoj, kaip ir Azerbeįdžune, o todėl ir čia, 
kaip ir ten, pradėjo šauktis “variagų.” Azer- 
beldžane po Narimanovo garbingiausias pilie
tis tos soc. fleder. respublikos yra, žinoma, se
nis Tagijev (jis visą laiką gyvena savo dvare 
Ir pėtnyčiomis Narimanov siunčia jam savo ve
žimą nuvažiuoti į mečetę: tokie ten “sociali
niai santikiai”). Tad štai sugrąžino Tagijevui 
visą jo turtą: kasyklas, dirbtuves, namus, san
dėlius ir t. t. —- suprantama, nuomos pamatais, 
bet tos nuomos jis visgi moka mažiau, negu 
kad anokčtų pramoninės mokesties (taksų), 
nuo kurios jis yra paliuosuotas. O Gruzijoj 
atidavė pasjdlbusį girinį dvarą Bzyb su viena
tine Rusijos pietuose klimatine stotim konce- 
sijon Stachejevui su jo grupe (priegtam, kaip 
kalbama, daug prilipo už tą prie valdžios ran
kų), bet deja, darbo dar nėra.

Toks tai gyvenimas Gruzijoj, su kuria aš 
l>ersiskyriau su labai sunkiu įr liūdnu įspūdžiu, 
kad nuvykus į naują respubliką Adžariją su 
jos sostine Batumu.

Batumus, gražus nedidelis miestas, gyvas, 
portinis, pilnas svetimšalių ir “mūsiškių iš už
sienio.” Prekyba užsienio prekėmis ir valiuta 
eina smagiausiai. Pinigų vertinimo vienetą — 
turkų lyra, kurios kursas mainosi nuo 10 iki 
75 tukstasčių — sulig atplaukimo ir išplaukimo

kiečių karaliai ir karaliukai, 
iškrito, bet laimėjo tiek, 
kad galų gale buvo išdan
gintas į Madeiros salą. Var
giai ‘bepasiseks ir jo papėdi- 
niui Ottonui įsisėsti į Habs- 
burgų sostą, nežiūrint visų 
monarchininkų sąmokslų. 
Karalių biznis ir Europoj 
atgyveno savo dienas.

Anglijos 
darbininkų 
pavyzdžiu.

Pastaruoju laiku pasireiš
kia vis- stipresnis judėjimas, 
kurio siekinys yra sukurti 
Amerikoj vieną galingą dar
bininką politinę partiją An
glijos darbininkų partijos 
(labour party) pavyzdžiu. 
Tuo tikslu daugiau kaip mė- 
nesis laiko atgal ir Chicagoj Pelno ėmimas yra* vagystė.

Tas, kad pernagis yra paima
mas ne nuo vieno šeimininko, 
o nuo daugelio, kartais nuo vi
suomenės apskritai, neatmaino 
veiksmo budo. J,ei doros žvilg
sniu ėmimas ko nors už niekus 
yra vagystė, tai vagystė bus viso
kia jielno forma. Kiekvienans.di
delis išderėjimas, kur žmogus 
gauna daugiau negu jis duoda, 
doriniai yra vagystė.

Šitie veiksmai yra skaitlingi. 
Jais užsiima dievoti žmones, 
kurie mano esą l>c įtarimo ir 
kuriems nei į mintį neateina, 
kad jiems pelną padarė kas 
kitas, koks vyras, moteris, ar 
vaikas ir jame yra tam tikra 
darbo jiegos dalis, ant kurios 
jokia kitas žmogus neturi tei
sės savo rankų uždėti. Pasku
tinėj analyzoj pelnas yra pasi
savintoji darbo jiega, kuri yra 
išsilaikymo šaltiniu mažne vi
siems gražiai apsitaisiusiems, 
pagirtiems žmonėms.

Teisingam triūsui tuntas 
nepasiekiamas..

Didžiuma pelnų ėmėjų pa
klausti sako, kad jie yra krik
ščionys. Tokiais pat krikščioni
mis buvo daugumas vergų lai
kytojų. Musų pelnų ėmėjai 
yra .tolygioj padėty. Jie pasisa
vina kitų žmonių darbo jiegą 
taip, kaip kadaise pasisavinda
vo vergų savininkai. — “Jie ne
galvoja apile nuodėmę, jei pel
nas jiems pasipina.” Bet jie 
pasisavina darbo jiegą dėl tos 
pačios nuoamžinės priežasties: 
tai yra lengviausia ir didžiausia 
pintis.

Jokia reikalingo ir svarbaus
judėjimas yra stipriausias. darbo apštis, • vadinas, jokia

darbininkų unijų ir farme- 
rių konferencija, kurioj da
lyvavo taipjau ir socialistų 
atstovai. Ji davė savo vai
sių, paskleisdama tam tikrų 
obalsių ir sukeldama gyves
ni© bruzdėjimo, kurs, didžiu
les Amerikos darbininkų 
unijas turės galų gale su
jungti bendrai ir savaran
kei politinei akcijai.

Iš paviršiaus, pirmasis 
chicagiškės konferencijos 
bandymas turėjo dar tokią 
pasekmę, kad jis davė gali
mybės socialistinio judėjimo 
vadams susitikti akis į akį 
su pažangiųjų unijų vadais 
ir pagrįsti pamatą busi
moms konferencijoms. Da
bar gi pranešama -iš Wash- 
ingtono, kad progresiviųjų 
darbininkų ir farmerių or
ganizacijų pildomasis komi
tetas, kurs buvo Chicagos 
konferencijos išrinktas, jau 
stropiai darbuojasi ir orga
nizuoja bendrą prisidėjusių- 
jų organizacijų politinę ma
šiną ateinantiems rinki
mams. Pildomasis komite
tas nutarė busimais rinki
mais dalyvauti kaipo sava
rankė partija, kol kas betgi 
tik trylikoj valstijų, kur 
progresiviųjų darbininkų

rusų laivė iš Sevastopolio ir Odesos su speku
liantais, atvežančiais valiutą ir išveža ličiais so
vietų rublius. Vos tik pasirodę laivas, rusų lai-, 
vas —■ jų yrą trys — horizonte, tuoj lyra puola 
iki 70,(MK); laivas sustojo uoste — 65,000, išli
po pasažieriai krantan — 50,000, o rytoj jau 
40,000 r. — lyra. Išdalies aiškinama tai naiųų 
krizių mieste. Čia orderiai duodama penkiems 
įvairiems žmonėms dėl vieno kambario, tame 
skaičiuje vyrams ir moterims kartu, bet ir toks 
nepaisymas “įsigyvenusios buržuazinės doros,” 
palieka daugelį be pastogės. Todėl atvažiavu
sieji stengiasi išleisti savo valiutą kaip galint 
greičiau ir apleisti miestą. Todėl — didelis pa
siūlymas valiutos ir didelis pareikalavimas so
vietų pinigų. Kaip lik laivas išplaukia, valiuta 
vėl pakįla. šitokiomis lai valiutos operacijo
mis ir dar komisarybėmis ir gyvena visas mies
tas. Bet įdomus yra revoliucinių organų atsi- 
nešimas prie spekuliacijos: viename ir tame 
pačiame name ir po vienu stogu, gretimais yra: 
ypatingas skyrius čėkos ir kokia tai raštinė 
pirkimui ir pardavimui valiutos, aukso ir t. t. 
Visa tai su iškabomis, visa tai atvirai — sta
čiai puiki idilija. Ką ištikrųjų veikia čia čeką? 
Su kuo ji kovoja prie tokios laisvės? Supranta
ma, su menševikais.

Aš jau sakiau, kad prekyba su užsieniu 
čia yra gana gyva. Jokios agentuos faktiškai į 
lą dalyką nesi maišo, o tik registruoja ir žymi 
susitarimus, bet kiekvienas pilietis gali faktiš
kai ką nori užsisakyti užsieny j ir gauti iš ten. 
Apie du sykiu j savaitę atplaukia jūrių laivai, 
daugiausia italų ir turkų, ir iškrauna savo pre
kes. Paskui prisikrauna musų eksportų ir grįsta 
atgal į jūres, čia tai aiškiai ir pasirodė prasmė
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duoninio (laibo alpšlis nepadairis 
žmogaus turtingu, nes diena 
nėra gana ilga ir žmogaus vie
kas nėra gana didelis. Norė
damas praturtėti žmogus 'turi 
pasisavinti kokio kito žmogaus 
darbinės jiiegos dalį ir tą jis 
turi pakartoti daug kartų. Jis 
turi imti nuo daugelio dar
bininkų ir duoti jiems už tai 
mažiau negu jis paima.* Tam 
padaryti yra daug būdų ir pie
nų ir ėmėjui kurtais tenka- dily

ti labai sunkiai — sunkiau gal 
negu, kuriam nors darbininkų. 
Bet šitas negarbingas darbštu
mas neprivalo užrišti akių jam 
ar mums kas dėl tikrosios 
reikšmės to, ką jis daro. Daly
kus dar labiau paaiškėja pas 
tuos pelnų ėmėjus, kurie senai 
turėjo ką bendro su darbu ir 
kurie su nuomo, palaikio ar 
dividendų pagalba susirenka 
kilų žmonių darbo vaisius.

—C. H. Henderson.

Vagystes Menas

Pareiškimas
Prancūzams

Anatole France*

Kaip dykaduoniai lobsta.

Mes visi turim aiškų suprati
mų apie vagystę — tai yra pa^ 
ėmimą tokio daikto, kuris 
tau nepriklauso, paėmimą ko
kio daikto nieko už jį nedavus. 
Bet tas, toli gražu, nėra visa- 
pasakai Be tiesmuko, senovinio 
budo pasiimant kokį įsižiūrėtą 
daiktą ir nurūksiant su juo, 
yra naujesnis, subtelinesnis vo
gimo būdas, kur veiksmas turi 
visus paviršutinius teisingumo 
požymius ir gali net patį vagį 
apgauti. Tai yra keitimas da
romas vidury dienos • ir visai 
ant stalo, jei taip galima pasa
kyti, kuris vienok esminiai yra 
tikra vagystė. Nes šitame kei- 
ime tikrai duodama kokia ver

tybė, bet gaunama daug dienes
ne — kitaip pasakius, gaunama 
kas nors už nieką ir tas pasau
linio likybininko žvilgsniu yra 
vagystė, nes prieštarauja pa
tarnavimui ir atmeta broliš-

dva- 
musų

Karo ūpas pergyveno 
Valstybė persiėmusį • šita 
šia veda savo reikalus; 
diplomatiniai metodai nepaki
tėjo nuo 1918 m. Kunigaikščio 
paslaptis dar vis su mumis. 
Šiandien ji apsupa musų užsie
nio politiką su daugiau debesų 
negu kuomet pirmiaųs, suteik
dama rupesnio kvotingiems 
protams. Bet jų skaičius nedi
delis, o šalis, kaipo visa, klus
niai eina kur vedama. Kas jos 
laukia, ji nežino.

Didieji “šios dienos laikraš
čiai, kaip anais laikais, kada 

lies eina ministerijon dienos 
instrukcijų klausti ir paveda 
savo lapus cenzūrai. Neišmin
tingasis parlamentas * leidžia 
valdžiai eiti savo spėkos poli
tika be nurodymo ir be para
mos. Ir kokia silpna šita 
spėka kartąis epti! Mes matėm 
valdžią pavartojant savo baisų 
bejiegumą prieš Sovietų Rusi
ją. Ir nustebę dabar mes žiū
rim kaip ji kiršina visus savo 
talkininkus tuščiu savo mili ta
rines' pajiegos rodymu.
• Kokia kvailybė! Kokis aklu
mas !

lS>pėka nieko nepeši, kada ją 
varai prieš neišvengiamą eigą. 
Mes jau neliesam auksinių per
galių dienose. Pastarasis karas 
pribaigė Europą. Ant valstybių 
griuvėsių iškilo asmeniniai lo
biai, kuriuos jau pradeda vi
suomenės lobių puolimas pra
ryti. Ir tenka paklausti savęs, 
kaip kad musų draugai socia
listai ir komunistai klausia, 

to “prekių mainymos”: mums atveža guzikų, 
petnešų, sagučių, kosmetikų (moterims miltelių 
ir kvepalų) ir -netlikusios avalynes ar drabužių. 
Retkarčiais truputį miltų ar cukraus. O išveža: 
kaurus, kerosiuą, auksą, kailius ir t. t. Vargiai 
kur galima taip aiškiai pamatyti kaip apiplė
šiama Rusija! Bet kas tau bus, kai ją 
galutinai apnuogins: juk išvežama vis tai 
senieji, seniau gaminti daiktai! Juk naujos pre
kes nesidaugina! Gyvenimas7 čia platus, restau
racijos, muzika, gėles, nepaprastas sportumas 
ir... sovietų biurai tarnautojams. Rezultatai, aiš
kus. Na, o proletariatas, asmenyje 'krovėjų, ži
noma, spiauja anj; tų biurų.

Balumas — pašlcutiijis punktas musų 
valdiškos kelionės. Iš čia man reikėjo gr’žli, bet 
kadangi mane trauke į gimtinę Odessą, tai aš 
persiskiriau čia su savo viršininku ir jūrėmis 
nuplaukiau į Odessą. Užvažiavome į Poli 
niekam nevertą miestelį, kuriame tik bažnyčia 
Jr duchanai; užvažiavome paskui į Suchumą. 
Suchumas — viela žavejanti. Tai kaip balta 
gūžta žaliuose kalnuose ‘po mėlynu dangum. 
Bet nelengva buvo gauti teisės išlipti toj Abcha- 
zijos sostinėj: vietos valdžia nenorėjo musų iš
leisti krantan ir tarp laivo kapitono ir vietinės 
valdžios atstovo įvyko šitoks pasikalbėjimas:

—Juk musų viso tik 50 žmonių. Nejaugi 
manote, kad imsime taip ir suvalgysime viską 
pas jus!”

—Kad pas mus ir taip maisto krizis.
—Bet juk jus, pagalios, esate sostinė...
Tai pagelbėjo. Mus suleidžia į laivelį ir 

nuveža krantan. Čia pertikrina dokumentus, vėl 
krato (ko jieško — visai nežinoma!...) ir paga
lios mes Suchuine. Tai svarbi respublika — Ab

ar lik neatėjo galas kapitalizmo 
režimui. Istorija parodė 
mums kad karas padare lygiai 
baisius išpus tij i mus.

Šiandie, kuomet tautos yra 
susirišę viena su kita ryšiais 
negalimais pertraukti be nusil- 
pnijįmo ar nugalavimo tų tau
tų, kurių organuose bendra gy
vastis teku; šiandien kuomet, 
be musų žinojimo to, Jungti
nes Europos Valstybės, nežiū
rint kliūčių, įtarimų ir neapy- 
kantų, yra apsupančios civili
zacijos veikme daugiau negu 
perpus susidarę; šiandien, kuo
met ginklų likimas yra toks, 
kad pergalėtojų neaskirsi nuo 
pergalėtųjų, taisykime savo 
griuvėsius drauge ir, jei gali
ma, turėkim pasigailėjimo sa
vo bendroms silpnybėms. Iki 
šiol mes nežinojom kaip pa
daryti taiką* Tai yra keblus, 
bet neapseinamas menas, taip 
ncapseinamas mums, kaip ir 
kitiems žmonėms. Jo prakti
kavimas iš daugybės žmonių 
reikalauja didelio paa/uk>jimo 
pačiais natūraliausiais, pačiais, 
tartum, teisėčiausiais troški- 
fnais. Bet mes turim auklėti 
šitą būtiną meną. Mes turim 
perdirbti Europą. Musų gyve
nimas ant to pareina.

Aš nesakau savo žemiečiams: 
Pasiliaukit nekęsti; užmirškit- 
Aš per daug gerai žinau šilimą 
žmogaus prigimtį, kad galėčiau 
tarti lokį bergždžią graudeni
mą. Aš sakau: Bukite išmin
tingi ir sugyvenami. Nedaryki
te toliau išbandymų su gyvulio 
spėka, kuri naikina vartojantį 
ją taip pat, kaip ir tą, ant ku
rio ji vartojama.

Prancūzai, nesiekite prie he
gemonijos, kuri dabar nėra 
galima ant žemes ar vandens! 
Nesvajokite apie pergales 
užkariavimus; netrokškite di
džiosios Anglijos likimo; 
yra nepavydėtinąs. Bukime su 
saiku; musų būtis pareina ant 
to.

Sumažinkime savo jiegas. 
Sutrumpinkime musų karinės 
tarnybos laiką. Tas būtinai rei
kia toms baisioms ir bergžd
žioms išlaidoms panaikinti.

Iš visų sunkumo prislėgtų 
šalių Francija lur būt mažiau
siai nelaiminga. Mes nejaučiam 
tokio nedarbo, kurį jaučia An
glijos darbininkai. Jei musų 
smulkioji buržuazija ir nesijau
čia esanti laiminga, tai vis ji 
turi*didelius turtus, įgytus ka
ro metu, pasakiškus turtus, nie
ku neparemiamus, kurie bet 
dieną gali išnykti.

Šiandien yra pakenčiama — 
bet rytojus? Mus apsiaučia 
skurdas, kurio mes nejaučia
me. Jis plinta po didžiules teri
torijas, didėdamas kasdien; jis 

prie mus ir gręsia 
Atsilaikyti prieš jį, jei 

ir

jis

artinasi
mums*
tas yra galima, mes turime tik

vieną įmonę: taiką, tikrą taiką; 
ne tą, kuri yra pasipūtusiose • 
sutartyse ir ant nebylės popie- 
ros, bet tą, kuri širdysę, taiką, 
kuri išnauja perdirbs Europą.

Susimildami, jei mes mylim 
garbę, jei mes norim būt pir
mutine pasaulio tauta, eikim 
prie to protu, išminčių, teisin
gu supratimu to,, kas yra gali
ma ir įkas yra gera, ramiomis 
akimis, kurios apkabina žmoni
ją; gabaus, klausykime gražių 
Goetlies žodžių, bukime •ge
rais europiečiais.

Radiografas Kaipo 
V oliucininkas

Tiej kurie tiki, kad pervers
mai daroma ne plunksna ar žo 
džiu, o naujais išradimais, ras 
įdomią temą mąstydami apie 
staigų ir stebėtiną radiografo 
vartojimo augį. Jei šeherazada 
butų galėjusi papasakoti savo 
karaliui apie tuos daiktus, ku
rie galima buvo pamatyti pas
kutinėj radiografininkų kon
vencijoj New Yorke, tai butų 
buvę nuostabiau negu pasakos 
pasakotos per tūkstantį ir vie
ną naktį. Bet minios prisigrū
dusios parodos kambary taip, 
kaip požeminiai traukiniai bru- 
zdžiomis valandomis, rodė žin
geidumo, bet ne baimės, kuo
met automobilis kiekvienu sa
vo judėjom klausė valios žmo
gaus visai nepaliečiančio ran
ka, arba kuomet orkestrą iš to
limo miesto girdėjos per mylių 
mylias erdvės be jokios vielos.

1 )aba rt i ni s i^eik šm i ng)ia u si s
angis yra radiotelefonųt>s dir
voj. Sekretoriaus Iloovcro 
apskaitymu mažiausiai 600,r 
000, o gal 1,000,000 mėgėjų da
bar turi kokius nors priimties 
aparatus, kurių daugumas įsi
gyta paskutiniais metais. Phi- 
ladelpliijoj ir New Yorke garsi
nama, kad apartamentai busią 
statomi aprūpinti aparatais 
priėmimui radiotelefoninių ži
nių, muzikos ir kitų tolygių da
lykų. Nei vienas, kuris girdė
jo radiografininkų konvencijo
je įvairius operuotojus nutai
sant savo įstrumentus koncer
tinei muzikai priimti, kuri bu
vo “sėjama” oran, netikės dan
gaus tylumu. Bemista tani įs- 
truincnlus išėjo visokių pareiš
kimų mišinys, kiti keisčiausiais 
balsais, dar negirdėtais žmo
gaus ausiai. “Sėjimas,” turi 
būt, didžiausio domesio su
teikia radiotelefonijai. Tam 
tikri laikraščiai kasdien paduo- . 
da programą, kurį siuntinėja 
įvairios stotys — Westinghou- 
sc stotis Nevvarke, kurios sig
nalu yra WJZ, savo progra
mą pradeda 11 v. v. su muzika 
ir oro pareiškimu; baigia 10: 
01 v. v. kilu oro pareiškimu.

chazija, kuri turi ištisų 12 verstų geležinkelį (ir 
tai ant Albuos kalno, kur tą kelią pratiesė vie
nuoliai — ištikrųjų vienatinis visoje “šalyje” 
“proletariatas” ką-nors gaminantis) ir kur vi
sas žmonių turtas nuėjo užlaikymui valdžios, 
turi savo revkomą (revoliucinį komitetą), 1 
automobilių, 1 diviziją rusų kareivių, kas iš
puola po vieną kareivį ant kiekvieno gyventojo, 
ir savo čeką. Raudonoji armija ir ceka saugo 
respublikos ramybę, ir kovoja su kontr-revohu- 
cininkais. Todėl laiks nuo laiko daro nakties 
metu, puolimus, kratas, areštus — žinoma, vie
tinių menševikų, darančių sąmokslus prieš val
stybę Abchazijoj. Jokios vietos ekonomijos, iš
tikrųjų ir nėra. Abchazija ir Suchumas paskil- 
bo savo tabaku, bet tabako auginimu užsiėmė 
graikai, o kadangi “mes,” kartu su Kcmaliu, 
kariaujam su graikais, lai visus graikus ištrė
mė ir tuo užmušė pramonę. Be to, dėl stokos 
duonos, visi laukai* apsėti kukurūzais. Rezulta
te' pasiliko tik dalinai arbatos plantacijos Afo- 
no kalne. Tuo ir baigiasi nacionalinis Abcha
zuos turtas. Išbuvau ten dvi dienas. Laivas 
plaukia toliau. Oras pasidarė lietingas ir jūrės 
pilkai purvinos. Pagalios vėl iškratė mane ir 
vėl ant laivo. Prasidėjo tas pietų Juodųjų jūrių 
lietus, kuris gali tęstis be galo, ir niekas jau 
nelindo laukan iš kajutų. Praplaukėm Gagrus, 
Tiųipsę ir Novorosyską. Pasažieriai pašnabždo
mis dąlinasi įspūdžiais, pasakojas apie gautą 
pelną iš savo valiutos ir stato pienus ateičiai.

Spalio 23 d. laivas pagalios atplaukė į Ode
ssą ir po stropios kratos aš vėl išlipau Rusijos 
žemėje... —[Soc. Viestiik].

(GALAS).
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Per tą laiką klausytojas gali 
girdėti žemdirbystės praneši
mą, transporto žinias, specia- 
les pasakas vaikams, džezinę, 
tikybinę muziką ir operos ga
balėlius. Šitas naujas menas 
kuria savo literatūrą. “Radio 
Magazine” garsinasi turįs skai
tytojų 150,000, o dienraščiai 
tokie kaip “New York Mail” ir 
“Globė” leidžia populerius ra- 
diografinius priedus. Mokslą 
seka poezija.

Sunku yra perdėti tai, ką tas 
reiškia žmonėms užuočiosc 
vielose. Neims ilgai iki tyrinė
tojai galės siuntinėt kasdien 
savo ištyrimo buletinus. Te
lefoninis pasikalbėjimas jau 
dabar yra daroma su laivu už 
400 mylių juroje. Kiekvienas, 
begalvodamas apie balso už
kariavimus oro, gali kurti sa
vo paties utopijas.

Bet vargu begalėsime uto
pijas kurti, kuomet nebus gy
dančio dykumos ramumo. Tik 
pagalvokim apie tragingą ko
kio nors ateities Thoreau’o li
kimą, kuris, geisdamas vienat
vės, nuvykęs į numylėtus miš
kus, staiga naktį įširsta “gar
sų besijuokantį saksofoną” gro
jant XYZ stoty ir priimamą bei 
padidinamą aparato netoliese 
bosloninių vaikų skautų sto
vykloj! Ar žmogus galės tu
rėti savo mintis, kuomet kon
troliuojančiųjų ’ “sėjamas” sto
tis numylėto kalbėtojo kalbos 
kas vakaras bus siunčiamos į 
kiekvienus namus? O jei ki
tas karas iškiltų, kuriam radio- 
telefonija gali palengvinti at
ėjimų, radiografinis kontrolia
vimas naikinimo įmonių neap
sakomai padidins jo baiseny
bes. Bet tai gal lik praeinamos 
pakvaišusios gentkartės bai
mės. Jauni vyrai ir moters, 
kurie tveria radiografinius kliu- 
bus tikrai jų neturi. Kad lai 
jie mokėtų geriau sunaudoti 
šilą naują gamtos jiegų užka
riavimą, negu mes sunaudojau! 
kaikuriuos kitus — Nation.

Su orlaiviais prie 
žemgalio.

New York. — Pietų žemga
lio atradėjo, ikap. Roaldo A- 
mundseno planas su orlaivių 
pagalba ištirti “pasaulio sto
gą” yra nemažiaus įdomus už 
Juliaus Verno pasaką.

Tyrinėtojas atvykęs iš Nor
vegijos tuojaus ėmėsi organi
zuoti ekspediciją, kuri birželio 
1 d. išplauks iš Seattlės į šiau
rės žemgalį — ekpcdiciją, ku
ri, Amundseno nuomone, pa- 
daris parversmą žemgalio tyri
nėjime ir suteiks liesų kelią 
prie vertingų mokslui žinių.

Ekspodi'cija, kuri dabar 
plauks ant šiaurūs žemgalio, 
busianti visai kitokia negu bu
vusios pirmiau. Ji nebus kelis 
metus atsiskirusi nuo civili
zuoto pasaulio, palikdama 
draugus ir gimines spėti,- ar 
drąsių tyrinėtojų nesutrynė 
kur ledai, šita ekspedicija be- 
vieliniu telegrafu kalbės su 
Washingtonu keturis karius 
kasdien per savo trijų ar įlen
kiu metų buvimo ten laiką ir 
žinos kas civilizuotam pasauly 
dedas.

Ji negaišuos' kelių melų lai
ko nubraižymui žemėlapio siau
ram sklypui; ji pasinaudoda
ma orlaiviais galės pažymėli 
1,000,000 ket. mylių plotą ir 
pažymėli sroves ne tik juros, 
bet ir oro.
'Šitoj ekspedicijoj Amundsc- 

nas didžiausias viltis deda ant 
orlaivių. Kaip tik jis išlipo ant 
kranto, tuoj nuėjo pasimatyti 
su Amerikos oro laivyno pre
kybos skyriaus governoru John 
M. Larsen’u. Po jų pasikalbė
jimui tapo paskelba, kad A- 
mundsenas pasirinkęs du ero- 
planus, kurių didesnysis yra 
visas metalinis Larseno mono
planas, kuris gfuod. 29 d. 
skraidydamas viršum Minco- 
los, L. I .žėrimame ore išbuvo 
nenusileidęs 26 valandas 15 
miliutų ir 35 sekundas.
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Sveikatos Dalykai
LAIKAS SVARBUS PRIEDAS 

ŽMONIŲ GYVENIMUI.

Dr. Hyman Cohen.

Visi žmogaus veiklumai ga
lima paskirstyti į dvi grupes: 
tie, kurie pašvenčiama daiktų 
kūrimui ir tie, kurie pašven
čiama įkurtų daiktų suvartoji
mui. 'Laikas yra tylusis viso
kio veiklumo dalyvis ir nuo jo 
atatinkamo padalinimo parei
na harmoninga gyvenimo pu
siausvira, kuri reiškia sveika
tų, džiaugsmų ir pajiegumų. 
Biblija teisingai sako, “Kiek
vienam tikslui yra eilė ir lai
kas.” Valgymo dalyke maža te- 
paisoma šituo išmintingu po
sakiu. Valgymas yra pamatinis 
gyvenimo reikalas — tų mes 
pripažįstam, — kad pridera
mas valgymas reikalauja pa
kankamo laiko, mes užmirš
tam.

Musų gadyne yra bruzdi. 
Kova dėl būties yra aštresne 
negu, kuomet ji buvo. Dau
giausia savo laiko ir energijos 
mes pašvenčiam kūrybai; tei
sėtam sukurtų daiktų suvarto
jimui ir savo kūno reikalų ap
rūpinimui neduodant gana lai
ko ir atsidėjimo. Tas tiesiu 
bildu sumažina pasigerėjimų 
gyvenimu ir aplinkiniu budu 
pakandn musų kuriamąsias 
jiegas.

Didelei didžiumai žmonių 
pavalgymas susideda iš greito 
perkandimo ir nurijimo; mais
tas įmetama kaip į maišų. Mi- 
lionai darbininkų, parbaigti 
sunkaus darbo, skaudamais 
raumenimis ar nuvargusiais 
nervais, arba ryte ryja maistų, 
arba valgo jį mechaniniai. Nu
vargęs vertelga, kurio galva 
sukasi, • nervų susijungimai 
nutrukę, organai fiziologiniai 
suirę, visa sistema sugverus, 
daro tų patį. Knygvedis atsike
lia nuo skaitmenų juros pagal 
laikrodžio rodyklę. Murksian
čiomis akimis, svaigstančia 
galva jis įlenda į savo švarkų. 
Kol jis pasiekia namus aukš
tutinio kelio vagone, jį apspau- 
do, aptranko ir vidutiniai ap
spardė. Prie tokių apystovų jis 
nedera geriausiam savo maisto 
suvartojimui.

Kūnas po bruzdaus veiklu

mo taip kaip krautuvės stalas 
po sujauktinio išpardavimo. 
Valgyli kada esi pavargęs, tai 
vis tiek kų duoti kų žmogui 
surištomis rankomis — jis ne
gali kaip reikiant paimti. Kas 
atsitiska, kada suerzintas ar 
pailsęs žmogus bando ką veik
ti? Rankos dreba, paimtas 
daiktas iš rankų puola, ar pa
dedama ne ten kur reikia, pa
ilsę sniegena neseka veiksyio, 
darbas nepadaroma kaip rei
kiant.

Tas pats esti su skrandžiu 
(skilviu): kada pavargęs, ner
vai, kurie skrandžio sulčių 
sunkstymo žiuri, neturi pride
ramo jauslumo, arba esti per
daug jauslus, maistas sesuvirš- 
k i narna kai]) reikiant ir pama
tas dispepsijai, nervų arzu- 

►mui ir vieko neturėjimui tam
pa padėtas.

Pirmučiausias dalykas, ne
reikia valgyti, kada esi pavar
gęs. Pusė valandos ramaus pa- 
ilsio, ar malonaus pasikalbėji
mo prieš valgį, ypatingai prieš 
svarbiausi dienos valgį, yra 
pusė valandos pašvęstos kuo- 
didžiausiai naudai. Ji suteiks 
kūnui progų pasilsėti. Kūnas 
turi turėti Itfikų atsitaisyti, ati
taisyti nervų vielas, atitaisyti 
fiziologinę sandermę. Tai]) pa
silsėjus ir atsitaisius apetitas 
esti aštresnis, gaunama virški
nimo ūpas, virškinamosios bur
nos ir skrandžio sultys atatin
kamai sunkstos ir maistas bei 
maitinimos eina ranka už ran
kos prie atitaisymo kūno pu
siausviros nužudytos darbiniu 
eikvojimu.

Taip pat reikia pakankamai 
laiko pašvęsti geram sukram- 
tymui maisto ir sumaišymui 
jo su burnos skysčiais. Geri 
dantys būtinai reikia turėti.

Negalima nustatyti taisyklės 
tam, kaip ilgai reikia kramty
ti maistas. Tas daugiausia prik
lauso nuo maisto. Kada suma
ningas ir nesąmoningas sktibi- 
nimas yra prašalintas ir sku
bi n i mo paprotys atitaisytas, 
lai gamtos mechanizmas pats 
sutvarkis tų kaip reikiant.

“Valgymas laiko” sykiu su 
valgiu yra laimėjimas laiko 
gyventi. Patepk juomi duonų; 
panaudok linksmumų ir nesis
kubini mų kaipo padažalų ir 
draugišku pasikalbėjimu užsi- 
garduok.

STATEMENT OF THE ()WNER- 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA- 
TION, ETC., REQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 

24, 1912,
Of The Naujienos published daily 

at Chicago, Illinois for April 1, 1922. 
1921.
State of Illinois )
County of Cook j b

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared K. Jurgelionis, 
\vho, having been dūly svvoni accord- 
ing to law, deposes and says that he 
is the Business Manager of the Nau
jienos, The Lithuanian Daily News 
and that the follovving is, to the best 
of his knowledge and belief, a true 
statement of the ownership, manage- 
inent circulation etc., of the afore
said publication for the date shovving 
in the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postai Laws and Regula- 
tions, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the narnės and addreeses of 
the publisher, editor, managing. edit- 
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Publi- 
shing. Co., 1739 S. Halsted St., Chi- 
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals
ted St., Chicago, III.

Managing Editor None.
Business Manager Kleofas Jurge

lionis, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III.

2. That the ovvners are: Lithuanian 
Newa Publishing Co., J. Szmotelis, V. 
Szm-otelis, P. Grigaitis, K. Jamontas, 
P. Maliorius, J. Mickevičius, A. Zy- 
inontas, K. Gugis, A. Lalis, Kl. Jur
gelionis, all of 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

3. That the known bondholdors, 
mortgagees, and other security hold- 
ers ovvning or holding 1 per cent or 
inore of totai amount of bonds, mort- 
gages, or other securities are: Inter- 
type Corporation, Chicago, 111., 
Thompson Type Casting Machine Co., 
The Safe Cabinet Co., Marjetta, Ohio, 
J. Tautvaisa, Chicago, 111.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the narnės of the 
list of stockholders and security 
holders, if any, contain not only the 
list o fstockholders and security 
hoders as they appear upon the 
books Jf the company būt also, in 
Cases where the stockholder or secu
rity appears upon the books of the 
company as trustee or in any other 
fiduciary relation , the name of the 
person or Corporation for whom such 
trustee is neting, ,is given; also that 
the said tvvo paragraphs contain 
statements embracing affiant’s full 
knovvledge and belief as to the cir- 
cunvstanccs and conditions under 
vvhich stockholders and security hol
ders who do not appear upon the 
books of the company as trustecs, 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; 
and this affiant has no reason to 
believe that any ’ other person, asso- 
ciation, or Corporation has any in- 
terest direct or indirect in the said 
stock, bonds, or other securities than 
as so stated by him.

5. That the ayorage numbor of co- 
pies of each issue of this publication 
sold or distributed, through tho mails 
•or otherwise, to paid subscribers 
during the six month preceding the 
date shown above is 21,000.

K. Jurgelionis Business manager. 
Swom to >and subscribcd before me 

this 31st day of March, 1922.
Paul Sinkus.

(My commission expįre July 30 
1924).

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

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

Ofiso Phone Main 2593
Gyvenimo 1645 Wabansia Avė. 

Phone Haymarket 3869 
Nuo 7 iki 9 vakare

JOSEPH C. SOBOL
LietUvys Advokatas

Room 479 Metropolitan 'Block, nuo 
9 iki 5 vakare, 154 W. Randolph St.

NAUJA 
KNYGA

TIK ką tapo atspauzdinta nauja 

knyga vardu “Pavydas”. Tai 

yra veikalas, kurį parašė vie

nas iš labiausia pagarsėjusiu naujos 
i gadynės rusu rašytoju — M. Arciba- 

ševas. šis veikalas bus žingeidu per
skaityti kiekvienam gražiosios lite

ratūros mylėtoju j. Veikalą išvertė 

lietuviu kalbon P. K-as ir savo užduo

tį atliko gerai. Spauda ir lėšos Nau

jienų. Šį puiku veikalą kiekvienas 
galės įsigyti prisiuntęs Naujienoms 

50 centu Amerikos pinigai* <

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

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

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 281G So. Michigan Avė.
Valandos: 

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

v— į „J

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. VVabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.
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CATARRH
OF THE STOMACH
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Ę71OU CANT ENJOY LIFE 
vvith a «ore, eour, bloated stom- 
ach. Food does not nourish. 

Instead it is a sourcc of misery, causing 
pains, belching, dizziness and head- 
aches.

llie person vvith a bad stomach 
should be \atisfied vvith nothing le*s 
than permanent, lasting relief.

The right remedy vvill act upon the 
linings of the stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal poisons 
and strengthen every bodily funetion. 
<j The largo numbor of people vvho 
have successfully uscd Dr. Hartman’s 
famous medicine, recommended for all 
catarrhal conditions, offer the strougest 
possible endorssmen't for

Pe-ru-mA
IN SERVICE FiFTY YEAAS

n cn ezzzzzi tzizrzzza cų n
TABLETS OR LIQUID įj 

SOLD EVEftYWHERE
prr.^gpĮiiiicrintlBtntĮglHtiic; mTim r-m »■ ■7fĮj

Pinigus gavo:
11616—P. Pielegrinas 
11621—M. Baltrušaitienė 
11634—J. Taraškas

• 11686—A. Vaitiekūnas 
11638—K. Gabias 
11643—P. Laurinavičius 
11648—P. Karčiauskas 
11666—A. Gavėnas 
11672—S. Stagniunas 
11675—J. Jokubauskas 
11676—J. Gerulis 
11686—V. šeš takaus kienę 
11687—St. Rutkauskas 
11689—B. Vasiliauskienė 
11690—V. Pocienė 
11691—A. Kavaliauskas 
J1692—O. Žukauskienė 
11696—O. Pabijonaitė 
11707—P. Mertinaitis 
11708—J. Samulenas 
11709—J. Jenulevičias

/ 11712—St. Arlovas 
11714—A. Buzas 
11716—M. Biržinskaitė 
11720—P. Navikis 
11727—K. Karindzevičienė 
11728—J. Mažinis 
11731—K. Aliliunaitė 
11732—A. Baltrūnas 
11734—M. Nakvosienė 
11736—St. Kipšas 
11737—J. Vaitkunienė 
11740—V. Vilimas 
11747—P. Kova’liauskas 
1.1749—J. Greitjurgis 
11750—M. Petrauskaitė 
11754—P. Ramanauskas 
11756—A. Jonikas 
11759—J. Bakušonis

- 11761—T. Aleknaičia 
11769—A. J. Vigel 
11770—V. Matulionis 
11771—A. Daugintas '
11774—O. Gaubiene 
11776—K. Mačiulis 
11778—A. Tautušis 
11779—V. Girinis 
11780—M. Urnikiene 
11785—B. Plauskienė 
11787—O. Chr. Spolverienė 
11791—A. Stočkas 
11792—A- Sriubas 
11793—J.. Jančauskienė 
11800—J. Masilionis 
11801—M. Bartašiunas 
11802—F. Diglis 
11803—M. Aleksandravičiūtė 
11804—M. Miniauskas 
11806—A. Ručinskienė 
11808—M. Svirskis 
11814—J. Saleičkas 
11815—T. Pįnas 
11822—J. Burusas 
11824—J. Erickas 
11828—E. Kvedarienė 
11830—G. Liudvikas 
11832—J. Augis 
11834—S. Juozas 
11835—M. Sukockienė 
11836—M. Šimkienė 
11841—S, šuirkus 
11843—B. Lcskauskienė 
11844—J. Taškunas 
11845—D. Vitkas (
11846—M. Matas 
11847—P. Marmas 
11848—M. šlančauskas 
11851—J. Zemaičias 
11852—J. Kairys 
11853—St. Karušaitė 
11854—A.Šublinskienė 
11858—-O. Jakšiavičienė 
11859—P. Ginčiauskas 
11860—J. Vėžys 
11861—O. Palikcikicnė 
11865—V. Vištakis 
11867—Z. Bernot 
11878—T. Taujotienė 
11881-t-J. Danilas 
11882—O. Kazlauskienė 
11883—K. Vaškelis 
11885—B. Molienė 
11888—S t. Anjulis 
11889—J. Brazauskas 
11896—E. Viepštienė 
11899—K. Jenčienė 
11903—J. Butą 
11909—P. Šarkis 
11911—A. Savickienė

11912—M. Gumuliauskienė 
11913—V. Savickis’ 
11914—A. Savickas 
11915—V. Jančias 
11916—S. Liudas 
11920—B. Vitkauskaitė 
11*926—E. Vasilaunaitė 
11935—K. Karkaiienė 
11952—L. Ratkienė 
11963—St. Jagbutaitė 
11966—M. Sukeiienė 
11972—A. Dragūnas 
11983—A. Valančauskas 
50109—D. Augustauskienė 
50073—M. .Mockienė 
501)82—M. Račkac 
50084—U. Vilįs 
50089—J. Petkas 
50097—O. Granauskaitė ' 
50115—K. Montvilienė 
500117—B. Sandargienė 
50118—M. Gruzdienė 
50119—P. Knitas 
50126—J. Tebelskis 
50139—L. Adomaitis 
50147—J. Labikas 
50143—J. Stonas 
50148—M. Jeskikė 
50151—N. Adrijai t ienė 
50157—J. Grikštienė 
50161— K.’ Jančiulis 
50165—M. Grybas 
50166—P. Kavalauskaitė 
50069—K. Balčiūnas 
50164—K. Baltakas 
50185—A. Pocevičias 
50186—J. Jakubauskas 
50188—K. žemkauskas 
10391—A. Bružas 
10982—M. Bučinskas 
11195—P. Stravinskas 
11286—A. Viemer 
11456—J. Vaitkus 
11506—P. Noreika 
11527—S. Monkus 
11606—A. Bakševičius 
11622—B. Mažilauskaitė 
11711—S. Joniunas 
11741—0. Balickienė 
11746—O. Sermantienė 
11757—L. Zimontas 
11819—M. šlcpikas 
11857—J. Muraškauskicnė 
11871—E. švarčia 
11874—J. Jankauskas 
11887—A. Spirauskis 
11890—K. Vaičikauskienė 
1.1891—A. Skamarakas 
11897—A. Juodžius 
11931—R. Lipkis 
11954—K. Pūkis 
11955—K. Pūkis 
11971—M. Petraitis 
11977—A. Juozaponas 
11988—M. Kivericne 
12005a—Paulauskienė 
12054—V. Bogužis 
50074—M. čemeckis 
50113—O. šniaukštukė 
50124—V. Pažeraitis 
50129—F. Ivanauskas 
50134—K. Žilinskui 
50170—J. šapalas 
50178—E. Jankauskienė 
50192-—F. Pečiuliųtė 
10118—A. Eidėjus 
11191—A. Arlickis 
10318—S. Palubinskis 
11224-—A. Pocevičiene 
11225—M. Pečiulis 
11226—K. Navickienė 
11227—V. Žukauskienė 
11228—Kun. J. Sutavičius 
11492—J. Mikalajūnas 
11585—A. Zablackaitė 
11646—U. Zapolskienė 
11671—0. Buneumienė 
11683—J. Kairys 
11699—J. Jaugčauskicnė 
11715—J. Latonas 
11717—0. Railienė 
11729—M. Bušmas. 
11739—J. Skroblis 
11753—rD. Zelnius 
11760—M. Venckaitė 
11765—S. Paškevičiūtė 
11768—K. Kulvinskas 
11772—E. Tamkus 
11773—V. Drokšas

Morgan Park Lumber Co.
Mes turim-c visuomet ir visokių 

naujų lentų pigiausiomis kaino
mis. Taipgi stogdengių, fireproof. 
ir pleisteriui lentelių.

Pristatome visur.
Telephone Beverly .

1279 ir 0397
1955 W. 111 St.

...............  ... J
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Dr. A. J. BERTAŠIUS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 S'o. Halsted St. 
Chicago, III.

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

Residencijos Tel. Boulevard 1042
I,, ■............... f

ŠIANDIE PINIGŲ
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mui:
40 cent. už 100 auks.

i .arba
250 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

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

•----------- ---- ------------------ r—r

T. Pullman 5432

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

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

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namuj dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbų gvarantuojaine.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard j

1619 W. 47th Street
Ant Išmokesčių, jei pagei

daujama.

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusimo Circlet. Slzes34t? 48i

N o m o Hygienic-Fashion institute 
120 Ė. 16 St. New York., Dop’t M.

NO

1500

Namai Pragarai
Komedija

Parašė Harry Newton
Vertė Jonas Ilgaudas.

Puslapių 23.
•Kaina tik 10c.

* Gera statymui scenoje.
Tik dvi ypatos reikalauja

mos lošimui.
Pinigus galima siųsti kra- 

sos ženkleliais.

Naujienų Knygynas
1739 So, Haltsed St.

Chicago, III.

A. SHUSHC 
AKUSERKA
Turiu patyrimi 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
riu ligonę ir kudi 
k j laike l igos. 
10929 S. State St, 

Chicago, III.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Residėncija: 2811 W. 63rd St 

Tel. Prospect 3466

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

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10;30, iki 12; 3:30 iki 5 ir . 

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

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

v ________ _____ __________

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
sVALANDOS: Nuo 8 ilki 11 ryto

ir nuo 5 iki 8 vakaro
........ ..

Telephone Van Burėn ,294
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

(Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną.

■ ' ■<
Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

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

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

vakare išskiYiant nedėldienius.

Canal 0257
Naktims Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 3 
po piet, 6 iki 9 vakare

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
w 1821- So. Halsted St., 
Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 1532
DR. J. KULIS

Lietuvis •
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

8259 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

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

į)R. M. STAPUL1ONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

Tel.: Boulevard 9397
731 W. 184a gat. 2 iki 8 vak.
________ Tel.: Canal 279



AUTOMOBILIŲ AUKOS.
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CHICAGOS
ŽINIOS

LANDISO NUSPRENDIMO 
KOMITETAS IŠLEIDŽIA 

$65,000 Į SAVAITĘ.

išleidžia
280 su
dirbamo

Andai aldermanų komiteto 
posėdy iš statymo amatų gin
čo paaiškėjo, kad piliečių ko
mitetas susitverusia Landiso 
nustatytoms algoms įvesti kas 
ravaitė tam tikslui 
$65,000; kad jis laiko 
gų saugojimui darbo 
sulig nusprendimų ir
pasirengęs samdyti dar 1,000 
sargų ir 150 tyrinėtojų.

Aklermanams buvo perskai
tytas laiškas piliečių komite
to pirmininko James A. Pat- 
ten’o į gydytojus, kuriame jis 
prašo paramos komiteto dar
bui. Laiške prašoma $100 iš 50 
gydytojų; $50 iš kito šimto ir 
$25 iš trečio šimto gydytojų.

C. A. Flanigan, atstovaująs 
Bittenhouse-Enibree Lentų kom 
panijai, pareiškė aldermanams, 
kad medis penkių ar šešių 
kambarių nameliui dabar ‘at
sieinąs nuo $450 iki $500, -o 
1920 m. atsiėjo $950.

PLĖŠIKAMS TEKO $10,000.

Plėšikai įėję užvakar į Mrs.
II. Ellis namus, 510 Surf

Užvakar kampe Miihvaukee 
Avė. ir Toli pkice tapo auto
mobiliu mirtinai sumažinėtas 
Christopher Albrccht, 75 metų 
amžiaus, 1131 Milvvaukee Avė. 
Gi susidaužius dviem automo
biliam kampe 18 gat. ir Wood- 
lawn Avė. tapo gal mirtinai 
sužeistas Marvin Leiberman, 
12 metų amžiaus, 4655 Wood- 
lawn Avė.

Lietuviu Rateliuose ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI MORTGECIAl -PASKOLOS
BIRUTĖS ‘ŠVENTOJI 

NAKTIS”.

lai
vą-

KALTI TEISĖJAI IR 
BAŽNYČIOS.

žinomas miesto mayoro 
Thompson© išrinktas ‘statymų 
vykinimo prižiūrėtojas J. H. 
Williamsonas sakydamas savo 
para pijokams pamokslą pasa
kė, kad už dabartinius prasi-

ti teisėjai ir bažnyčios. Pasak 
jo, teisėjai prasižengėlių sun
kiai nebaudžia, o bažnyčios ne
sirūpina, kad jų parapijonys 
tinkamai rūpintųsi politikos 
klausimais ir išrinktų gerus 
valdininkus. Jis nei policijos 
nė miesto mayoro už piktada
rystes nekaltina.

Nors buvo ir gavėnios 
kas ir gražus sekmadienio 
karas ir t. t., bet vis tik ne
kaip išėjo “Birutės” “švento
ji Naktis” praeitą sčptintadienį 
American-Dohemian salėjų Vie
na, operetei sčenerijos buvo 
nepritaikintos; o antra, vaidi
los nemokėjo savo vaidmenų. 
Net ir Angelas negalėjo “pra- 
našyščių” apreikšt nepasiklau- 
sęs iš už sienos. Be to, Ange
lui, rodos, nepriderėjo rodytis 
su juodom kojom. O gal be
braidydamas i)o svieto “inar- 
nastis” buvo jas susipaišinęs?.. 
Giltinė taipgi buvo silpnoka, 
nes nesuspėjo apsidirbti net ir 
su Erodu ir jį gyvą Velniui 
atidavė. Velnias Irgi ir balsu 
ir judėjimū atrodė lyg bu t 
pats jauniausias iš pragaro 
atsiųstas. Tik dar kiek gerėliau 
vaidino P. Stogis.

Bet dar vis buvo pakenčia
ma, tik paskuliniame ‘ akte, 
Betlėjaus stonelėj, ryškiai pa
sirodė vaidylų silpnumas, kad

AFTIEKORIŲ ATYDAI
Pradavimui elektros saina su para

šu “Aptieka”,, 80 lempų, beveik nau
ja, mokėta $200, atiduosiu nebrangiai 
ir pakabysiu.

CHARLES SIGN CO., 
3153 So. Halsted St., Chicago.

Phone Yards 7282
PRAPUOLĖ ŠUO (KALĖ) IL

GAIS, rudais garbiniuotais plaukais. 
Kas patėmys tokį šunį ir graneš 
man, tam duosiu $3 00 dovanų.

JUOZAS KAULAKIS 
1855 So. Canal St., 

Tel. Canal 5985

30 DIENĄ KOVO PRAPUOLĖ 
šuo, jis yra vidutinio ūgio, baltas, 
juodos ausis ir žandai. Kas jį 
uote, malonėkite, pranešti, mes už 
atlyginsim.

F. JUNCHIK,
2956 S. Emerald Avė., Chicago,

ži-> 
tai

111.

“NAUJIENŲ” SKAITYTOJŲ ATI- 
dai ir visiems mano kostumeriams 
pranešu, kad aš perkėliau savo biznį į 
locną namą, skersai gatvės 2859 W. 
40 St. ir kampo S. Francisco Avė. 
Todėl visi kreipkitės į mano naują 
biznio vietą kur visiems gerai ir tei
singai patarnausiu.

BAČ1UNAS IR KUZMINAS CO. 
2859 W. 40 st. kampas Francisco av.

TĖMYKITE BIZNIARIAI 
, Reikalaujame bučernę arba groser- 

nę mainymui ant namo nepaisant ko
kioj apylinkėj butų ir kokia kaina. 
Turim keliolika namų dėl pasirinki
mo visose dalyse Chicagoj. Dabar 
geras laikas. Mainytojai laukia afise 
Atsišaukite ypatiškai arba telefonuo-

VĖL BOMBA.
i—---------

Joseph Parloeore
10'33

v AtsisauKite ypausKai aiva veiuiunuu- 
ir duodant dovanas kQ tik UZ-Jkit tuoj paduodami savo antrašą. Pas

!!!AUTOMOBILIAI!I!
VIENOS SAVAITĖS VELTUI 

IŠMĖGINIMAS

FAGET-BUICK CO.,
BUICKS

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

39th St. ir Grand Boulevard
Atdara vakarais ir nedėliomis. ( 

Tel. Douglas 0632.

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

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

MOKYKLOS

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Linkis 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas

DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY, 

1401 E. 67th St.

JORDAN!
Jordan autorizuota agentūra. Visi 

1922 metų modeliai gali būt pama
tyti prie 1741 W. Madison St.

The Jordan autorizuota agentūra 
taipgi turi 15 Vartotų automobilių, 
kurie1 yra paimti iš||bainymui į nau
jus Jordans ir bus parduodami pigio
mis kainomis. •

Stutz 1919, panašus kaip naujas 
Buick, mažas “6” 1920 Rex viršus.

Hupmobile Sedan 1921 kaip naujas 
Priemier,panašus knip naujas Studeba 
ker, su 4 durimis Sedan Jordan 1920, 
7 pasažierių. Atdara nedeldicniais ir 
vakarais.

1741 W. Madison St.

Mokinkis drcssmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
'Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street,
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairis 
3247 W. Division St.; prot. sekr. 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metam-s: — pirm. Wal- 
ter J. Markovvskis, 355 E. Kcns- 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargia 
10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie- 

, nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E.
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
, . SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val

dyba 1922 mattims: — Pirm. A 
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrelienė ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė.

CICERO, ILL., LIETUVIŲ I’AŠAL- 
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: Pirm. S. A. Stankevičia,
padėjėjas Bol. Bulauskis, nut. rašt.
K. P. Deveikis 1505 So. 51 Avė. 

fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. J. Varanis, J. 
Martinkus ir A. Stanišauskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčia, vakare, 
Tamuliunienės svet. 1747 S. 49th 
Avenue.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metams: 
Pirm. A. Kadževskis 1143 Benvyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma
krickas, j626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
Vlvd.; iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metane,—Pirmininkas J. Ma
tulaitis 1237 W. Madison st.; pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Frar 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

PARDAVIMUI LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Radauskas 3328 South 
.Auburn Avė.; padėjėjas P. Rudo
kas 1164 W. 19th St.; nut. rašt. J. 
Danta 2308 W. 22nd Place; fin. 
rašt. A. Piaulokas 2723 Emerald 
Avė.; ižd. K. Paulauskas 2245 W. 
22nd St. — Susirinkimai laikoma 
paskutinį sekmadienį kiekvieno mė
nesio.

gimusiam vaikeliui. Karaliai 
irgi nei kiek negeriau atliko 
už piemenis.

Pasirodo, kad ir Birutiečiams 
negalima suvaidinti nei papra
stos operetės tinkamai nepri
sirengus.

Publikos buvo visai nedaug.
Po operetei dar tęsėsi šo

kiai. — Ten buvęs.

mus teisingas, greitas ir pigus pu
tom avimas.
BRIDGEPORT .REAL ESTATE CO., 
808 W. 33rd Place. arti Halsted St. 
Vai. nuo 9 rvto iki 9 vak. kasdien.

Tel. Boulevarde 1550

gro
gai.,

Prie 
cernės, 
užvakar rado padėtą bombą. 
Bombos knatas buvo padegtas 
ir, sako, neužilgo bomba bu
tų ekspliodavus, jeigu nebūtų 
niekas jos laiku patėmiję. Gro- 
cernes savininkas, sako, neži-

Scdg’wick

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

Atsišaukite:
3244 So. Halsted St.

pavogė žiedų ir daimon- nqS kokia būti priežastis pa
tų vertės 10,000 dolerių. sikėsinimo ant jo krautuvės.

PLĖŠIKAI PAŠOVĖ ŽMOGŲ.

Užvakar vakare plėšikai už
puolė Emerson Lehner, 1916 
Lincoln Avie., kaųupc North 
Park Avė. ir Eugenie gat. ir 
paliepė jam pakelti rankas. 
Kadangi šis nesiskubino tatai 
paklausyti, tapo pavojingai 'iii 
kartu peršautas. Plėšikai pas
kui pabėgo.

MIRĖ KŪDIKIS; NUSI
ŽUDĖ MOTINA.

. Pranešimai

GATVEKARIŲ DARBININKAI 
NELEIS ALGŲ SUMAŽINTI.

Gatvekarių darbininkų uni
jų vadai deda visas pastangas, 
kad tik nedalei dus Illinois pre
kybos komisijai sumažinti gat
vekarių darbininkų algas, kad 
tuo bud u privertus gatvekarių 
kompanijas, sumažinti už va
žinėjimų iki 5 centų. Tuo re;- 
kalu unijų vadai dabar spar
čiai darbuojasi ir renka skait
lines. kuriomis butų galima 
priparodyti, kad gatvekarių 
darbininkams algų negalima su
mažinti.

Mrs. Irerte Hurter, 3524 Wal- 
nut gat., nusižudė po to, kai 
jos kūdikis pasimirė.

L. S. S. 22 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, balandžio 5 d., “Naujie
nų” name. Visi nariai meldžiami at
silankyti lygiai 8 vai. vakare. *

— Organizatorius.

REIKALINGA MOTERIS SENA. 
Prižiūrėjimui vienų metų vaiką, rui
mas ir valgis taipgi geras užmokestis.

Atsišaukite greitai:
JOE RAMANČIONIS, .

3149 S. Halsted St. Yards 7282

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, arba mainysiu ant namo, 
gera vieta dėl biznio. Lietuviais ap
gyventa.

Atsišaukite greitai į Naujienų 
Brighton Park Skyrių.

4138 Archer Avė.

PASIKORĖ KALĖJIME.

Joseph Giza, 
žiaus, 853 W. 50 gat 
rė vakar 
policijos 
Jis buvo 
Andrenv 
šeštadienį

REIKIA MERGINOS PRIE NAMŲ 
darbo ii’ pridabojirĄui 2 vaikų. Gei
stina, kad suprastų lenkų arba anglų 
kalbą.

5 metų am- 
pasiko- 

West Chicago A ve. 
nuovados kalėjime.

Gazdžiock’io pereitą 
munšainą begeriant.

ALEKSANDRAS 
PANKAUSKAS 

Persiskyrė šu šiuo pasauliu 
d. balandžio, 12 vai. ryto, sulau
kęs vos tik 2 metų amžiaus. 
Paliko nubudusius tėvus, 5 bro
lius ir seserį. Bus paladotas 5 
d. balandžio, 8 vai. ryto; Šv. 
Kazimiero kapinėse. Giminės ir 
pažįstami kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse.
Mateušas ir Uršule Pankauskiai 

Route 2nd, Orland, III.

Gyva Lietuva Jau Chicagoj
Tik-ką pargabenti krutami paveikslai iš pačios 

Lietuvos, kuriuos rodys, A. T. Račiūnas. Illiustruo- 
tos dainos. Bus šiose vietoie.
Utarninko ir Seredos vakarais, Balandžio 4 ir 5 dd. 
Elijošiaus salėje 4600 S. Wood ir 44 gt. Town of Lake

Pėtnyčios ir Subatos vak., Balandžio 7-8 dd.
Chas. Strumilo salėje, 158 E 107 St., Roselande.

Nedėlios vak. Balandžio 9 d., Balnio salėje, 
1444 Wentworth Avė., Chicago Heights, III.

Panedėlio vak., Balandžio 10 d., 
Lietuvių parapijos salėje, Gėry, Ind.

Visur prasidės 8:15 vai. vakare.

CASH REGISTERIAI
Nauj’i ir vartoti.

Kada užeina mintis apie cash re- 
gigisterius, mąstyk apie “Natio
nal”. NATIONAL CASH KE- 
GISTER COMPANY turi tik vieną 
ofisą Chicagoj, prie 172 North 
Michigan Avė., tarpe Lake ir 
Randolph, kur atrasite pilniausį 
pasirinkimą, naujų ir vartotų re- 
gisterių.

Pirmiau negu pirksi, ateik ir apžiūrėk musų pilniausį pasirinkimą. 
Visi musų registeriai pilnai gvarantuoti ir musų tai
symo skyrius visuomet pasirengęs jūsų patarnavimui.

THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY
172 N. Michigan Avė., Tarpe Lake ir Randolph
Tel.: Randolph 4600 Tik vienas ofisas Chicago.

Ciceros Lietuvių Improvemant kliu- 
bas laikys mėnesinį savo susirinkimą 
balandžio 5 d., 7:30 v. v. Justino Sta- 
ligos svetainėj, 1500 So. 49 Avė., Ci
cero. Visi nariai ir norintieji prisi
rašyti malonėkite būtinai atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų svarsty
ti. — Roy KHČaUskas.

Bendro Komiteto svečius sutikti su- 
sirnkimas įvyks, seredoj, balandžio 5 
d., Raymond Chapel, 816 W. 31st St. 
7:45 vai. vakare. Visi nariai ir drau
gijų delegatai malonėsite laiku atsi
lankyti. — B. F. Kubilius, rašt.

Harvey, III. — S. L. A. 289 kp. lai
kys savo mėnesinį susirinkimą ket
verge, balandžio 7 (1., 6:30 v. v., pa
prastoj svetainėj. Malonėkite drau
gai visi atsilankyti, kurie esat užvi»- 
kę mokesčius, užsimokėti. Be to bus 
daug svarbių reikalų svarstymas i 
balsavimas į pildomąją tąrybą.

— Fin. Rašt. J. iMasekas.

Susivienijimas Lietuvių Namų sa
vininkų Bridgeporte laikys savo me- 
nesnį susirinkimą trečiadienį, balan
džio (April) 5 d., 7:§0 vai. vak. Mil
dos salėj, 3140 So. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite susirinkti ir drau
gus atsivesti; nes šiame susirinkime 
apart paprastų kliubo reikalų bus 
svarstoma už ką balsuosime seka
muose mkimuose. Tai bus svarbus 
susrinkmas.

— Nut. Rašt K. Vičas.

.. .Ųiet. Dukterų Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, balan
džio 9, 1 vai. po pietų Mark White 
Sųuare svetainėj. Visos draugės ma
lonėkite būtinai susirinkti, nes bus 
svarstoma labai svarbus reikalai.

— Valdyba.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
:vyks balndžio 5 d , 7:30 vai. vak. M. 
Meldažio svetainėj. Visi nariai ma- 
’onėt'ite būtinai atsilankyti, nes yra 
’abai drtug svarbių reikalų svarstyti.

— Šaukia Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKO SAVO TIKRŲ BROLIŲ, 

Juozapo ir Petro Kurtinavičių, jų se
suo Marijona Kurtinavičiutė, yra 
bai svarbus reikalas, dėl platesnių 
nių.
Atsišaukite:

A. ČEBATORIUNAS, 
4423 So. Wood St., Chicago,

la-

111.

J1EŠKAU SAVO BROLIO JULIO- 
no Dovido. Iš Lietuvos paeina Devei- 
kiekių vienkiemio, Krakių vai., Kė
dainių apsk. Apie 4 matai atgal gy
veno W. Virginia. Malonėk atsišaukti 
arba kas jį žinote, meldžiu pranešt 
šiuo antrašu: Aleksandra Davidaitė 
(Kačinskienė), 3128 S. Union Avė , 
Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
REIKALINGA mergina dėl ansive- 

dimo nuo 18—25 m. amž., nereikalin
gas m-an turtas, bet gyvenimo drau
dė, kuri mylėtų šeimynišką gyvenimą 
atsišaukite, aš esu 25 m. amž. Su pir
mu laišku prsiųskite paveikslą, 
veksla grąžysiu. Atsišaukti

1739 So. Halsted St., Box lt

Pa-

S. MISIUS.
2048 N. Robey St... 3 lubos, frontas 

Phone Monroe 2607

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
Grosernė, geroj vietoj, prie bažnyčios 
ir mokyklos, žmonių užeinama vie
ta. Biznis cash'.

1741 W. 67 St.
Phone Prospect 3380

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, labai puikioj vietoj, geri 
fixtures; biznis 'iiitd“£enai išdirbtas.

Kreipkitės:
2159 W. 22nd PI.

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

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

REIKALINGA 
Real Estato biznio, 
neturite, mes pamokysime. Geras 
pelnas, galima uždirbti $100 ir dau
giau

12

PARDAVIMUI GROSERIS, LA- 
bai geroj vietoj, biznis išdirbtas par
duosiu pigiai, nes važiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite po adresu:
4349 So. Hermitage Avė.

AGENTŲ PRIE 
Jeigu patyrimo 

mes pamokysime.

i į savaitę. Atsįšuakite
Liberty Land & Investment Co.,

3301 So. Halsted St., 
Phone Blvd. 6775

111VYRŲ* REIKIA!!!
Mokintis barberystės. Labai rei

kalaujami. Didelė alga. Į keletą 
savaičių išmoksi. Jei neturi darbo, 
mokinkis apmokamo amato. Jei 
dienomis dirbi, vakarais mokinkis. 
Atdara iki 9:00 vai. Aplankyk.

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

REIKIA vyrų. Darbas ant lauko. 
Gali uždirbti $40.00 į savaitę. Geis
tina butų kad atsišauktų vyrai 35 m. 
amžiaus 
čiai.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui studio Chicagoj prie 

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

ARKLYS GERAS IR VEŽIMAS 
pardavimui.

Reikalingam žmogui labai geras 
gyvulis.

1520 So. 51ts-Ct.
Cicero, III.

VITAUTO BAND valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas, hut. rašt.. J. 
Barcis, fin. rašt. J. Philips, kasier 
Kast. Shaulitis, kasos giob. Ign. Ju- 
revičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas i Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.

Room

ir senesni. Alga ir nuošim-

MR. GORDON,
516, 58 W. Washington St.

REIKALAUJA 10 SALDAL 
nių pardavėjų, už algą ir ko- 
mišiną. Turi mokėti lietuviš
kai.

4658 Wentworth Avė.
BUČE-

ir
REIKIA PATYRUSIO 

riaus katras gali kalbėt vokiškai 
angliškai.

MRS. P. BLATZ 
1222 St. Charles Rd. 

Maywood, III.

REIKIA šoferių prie didelės Taxi 
Cab Co. Nereikia įstojimo mokes
čiu. Mėnesinių mokesčių reikia mo
kėti $5.00. Mes pampiname 
Cabs. Iš pradžių reikia biskį 
keti. Pasimatykit su mumis 
mlausiai. Visuomet atdara. 
Cross Cab Co., 2356 JLineoln 
Phone Lincoln 9080.

RAKANDAI

Taxi 
įmo- 
pir- 

Blue 
Avė.

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

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

ant
1922

PARDAVIMUI SALIUNAS, IJE- 
tuvių, rusų ir kitų tautų apgyvento  j 
vietoj, biznis geras ir nuo senai iš
dirbtas. Priverstas esu parduoti 
greitu laiku ir už pigiai.

Kreipkitės:
4522 So. Honore St.

NtMAI-ZEME,
BARGENAS

Už pusę kainos parsiduoda farma 
Ludington, Mieli. Labai gera žemė,' 
5 budinkai, 10 akrų sadno greiausių j 
fruktų; 12 akrų gero miško ir netoli 
dviejų miestų ir geležinkelių stotis.

5 karvės, arkliai, kiaulės ir daug 
vištų. Taipgi geriausia mašinerija 
ir kiti įrengimai. ’Taipg forničial 
yra augštos rųšies.

Parduosiu už pusę kanos arba mai
nysiu ant namo ar bučernės arba ko
kio kito biznio. Jei kas pinigų ne
turi ,tai mes palauksim. Atsišaukit 
tuoj. 5619 S. Lincoln St.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Val
dyba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.; padėjėjas 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av.: 
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 South 
Union av.; turto rašt. M. Astraus
kas 3318 S. Union av.; kasierius 
Jos. Balčiūnas: kasos rrlob. Ant. 
Arunvinas ir Ant. Strumbris: mar
šalka Wm. Butkus. —* Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečia nedėldieni. 
1 v. no r*. Urbono salei 3338 So.
Auburn Avė.

VITAUTO BAND Valdyba 1922 m.:

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 3augštų frama namas 

už $3000.00, krautuvė iš fronto ir du 
flatai po 4 kambariifs. Elektra, ga- 
sas. Užpakaly namo Cottage ir 
barnė.

1627 So. Morgan St. 
netoli 18 St.
BARGENAS

'6 flatų mūrinis namas, labai gera
me stovy, Emerald Avė., netoli 271 
St., 4-6 kambarių. Morgičius $4,000.1 
kaina $7,500. Pradžiai imsime, kad 
ir mažą sumą.

G KOLESKA
3301 S. Halsted ,St. T. Boulevard 6775

PARDAVIMUI DVIEJŲ IR PUSĖ 
augšto mūrinis namas; krautuvė ii’ 
flatas. Priežastis pardavimo išdali
nimas turto.

3249 S. Halsted St. 
no 6 vai. vakare 

Phone Yards 5693

iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct.. Cicero, III.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt.,J. Philips 2240 W. 
23 PI ; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis £947 W. Persh
ing Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ,an£- 
rą trečiadienį B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri muzikantai.

BRIDGEPORTO LIETUVIU NAMŲ 
SAVININKŲ SUSIVIENIJIMO 
valdyba: — Pirm. St. Mažeika, 
3149 So. Halsted St.; padėjėjas 
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowe Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Vičas, 944 Mar- 
ouette Rd.; fin. rašt. A. Bugailiš- 
kis, 3337 So. VVallace St.; iždin. 
Aleksandra Bijanskas. 840 W. 33 
PI.; kontr. rašt. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob. 
V. Tamašauskas, 3114 So. Wallaco 
St.: maršalka K. Giedrikis, 3122 S. 
Wallace St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 3114 So. Halsted gat.

— K* Vičas.

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavlčia, 3138 S. Eme- 
iald Av., nut. rasi. J. V. Pirnša, 
3242 S. Emerald Ave9 iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršalka Fr. Kuznrinc- 
kis, 910 W. 32rd Place.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

L. K. MINDAUGTO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av., nut. 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Califi.rnia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa- 
dauskis ,nut. rašt. Izid. Juščius, 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So. 
Union Avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chemaus- 
kas, teisčjas Stan. Romanas.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS- 
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Dem-ereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tam-kevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

CICERO. ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis. kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma- 
r.eikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikomi 
trečią sekmadienį menesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50th 
Avenue.

NORTSTDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvha 1922 
m.: Pirm. K. Rugis'1614 N.,Win- 
chester av.: Sekr. J. Penkauskas 
1649 Girard st..:Kasierius F. Her
manas 1645 W;’baisia av. Svetai
ne išnuomoia F. Hermanas. Vie
šojo Knvgvno adresas: LiuosVbės 
Svetainė, 1822 Wabansia av., Chi
cago.




