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Lloyd George laimėjoJ _ _ _ 2— * ja angliakasius
Japonai susirėmė su 

Čitos kareiviais
Baisios mušitj pasek 

mes Belfaste Lietuvos žinios
Nauji mūšiai Airijoje

» ■ I I I

Lewis ir Borah kaltina ir s m*’ 
kia kasyklų savininkus.

Popiežius nori politikoj dalyvauti

f Lloyd George laimėjo I Popiežius protestuoja...
’ I I

atstovu bute
Didele didžiuma balsų tapo iš

reikštas jam pasitikėjimas.

Nori, kad jis butų kviečiamas 
į visas pasaulio, politines 
konferencijas.

LONDONAS, bal. 4. — Pre
mjeras Lloyd George aplaikė 
didelę ir svarbią pergalę atsto
vų bute, kuris 372 balsais prieš 
94 išreiškė jam pasitikėjimą. 
Tai nuramino visą buvusią ne
ramią politinę atmosferą. Iš 
balsavimo pasirodė, kad val
džia parlamente turi daug di
desnę spėką, negu kad buvo 
manyta.

Tuo pasitikėjimo išreiškimu 
tapo užgirta ir visa Lloyd 
George politika, kurios jis lai-; 
kysis Genoa konferencijoje,] 
nes užgirimas tos politikos ir 
buvo skaitomas išreiškimu pa
sitikėjimo.

Konservatyvai betgi neketi
na nurimti, bet ir toliau ve
sią kovą prieš koaliciją ir ry
to pasiūlys rezoliuciją, kuri 
išreikš pageidavimą labiau su-1 
vienytos valdžios, t. y. vąld-l 
žios vienos . partijos. Nors jie Į 
nesako, kokia partija turi su
daryti valdžią, bet aišku sa-l 
vaimi, kad tai konservatyvų 
— atgaleivių.

trokšta akty- 
intcrnacionali-

kad popiežius 
notą Genoa 

rengėjams, iš* 
Rymo bažnyčios

RYMAS, bal. 4. — Iš auto- 
Į ritetingų šaltinių patirta, kad 
Vatikanas labai 
viai dalyvauti 
nėj politikoj.

Sprendžiama, 
Pins XI siunčia 
konferencijos 
reikšdamas
viltį, kad ta konferencija įvy
kins nusiginklavimą.

Daugiau to, tikimąsi susi
laukti ir protesto notų delei to, 
kad Vatikanas nebuvo pakvie
stas tiesioginiai dalyvauti in
ternacionalinėse politinėse kon
ferencijose.

Rusijos susitarimas 
su Vokietija

Bolševikai sustabdys savo pro
pagandą Vokietijoje.

BERLINAS, bal. 4. — Rusi- 
jos-Vokietijoą sutartis, padary
ta Rusijos delegacijos į Ge-Į 
noa konferenciją ir Vokietijos ' 
valdžios, jau pradėjo duoti vai
sių.

25 maištininkai užmušti
Airijoje prasideda tikri mū

šiai su respublikonais maiš
tininkais.

LONDONAS, bal. 4. — 25 
maištininkai iš Airijos respub
likonų armijos liko užmušti 
smarkiame mūšyje su Airijos 
laisvos valstijos kareiviais Spe- 
rrin kalnuose, 
nia.

Mūšiai

sako Dublino ži

Dubline.

bal. 4. — Pir-DUBLINAS.
mas susirėmimas Dubline tarp 
Airijos respublikonų armijos 
maištininkų ir Airijos laisvos 
valstijos kareivių įvyko šian
die dviejuose distriktuose. Abe
juose atsitikimuose šaudymą iš 
revolverių pradėjo maištinin
kai, l>et į juos atsakė karei
viai, o paskui puolė ir su dur
tuvais, maištininkus išvaiky
dami. Valdžios kareiviai nuo
stolių neturi, o apie maišti
ninkų nuostolius nežinoma.

Bankai ir viešieji triobėsiai 
. yra saugomi ištikimųjų karei

vių. Maištininkai vaigšto apsi
ginklavę, bet nieko daugiau ne
daro. Ištikimieji kareiviai tiki
si, kad jie bus užpulti, kad jie 
bus užpulti, bet yra pasirengę 
užpuolimą atmušti.

Pildydama sutartį, kuri 
abiems pusėms uždraudžia ve- 
sti j)roĮ)agandų
valdžios formą Berline ar Mas
kvoj, Rusijos delegacija uždarė 
vietos rusų bolševikų laikraš
tį Novi Mir.

Rusai taipjau sustabdė visą 
subsidiją (pašelpą) Vokietijos 
komunistų laikraščiams.

Rusijos reikalavimai.
■

Rusijos ekonominiai eksper
tai, vadovaujami Leonido Kra- 
sino, gavo instrukcijų įteikti 
Genoa konferencijai sekamus 
reikalavimus:

1. Laisvė jurų.
|2. Pripažinimas sovietų pre

kybinės vėliavos.
3. Laisvas įėjimas Rusijos 

laivų į visus uostus.
4. Sugrąžinimas jų savinin

kams visų Rusijos laivų, už
griebtų svetimuose uostuose.

5. Sugrąžinimas Rusijai vi
sų lai^ų, kuriuos pražudyta 
kariaujančioms šalims naudo
jant laike karo.

(j. Rusijos dalyvavimas in
ternacionalinėj komisijoj, ku
ri kontroliuos Dardanelus, jei 
Turkijos siaurumos bus neu
tralizuotos. ♦

WASHTNGTON, bal. 4. -4 
Angliakasių prezidentas John 
L. Lewis šiandie liudydamas 
prieš atstovų buto darbo ko
mitetą pasakė, kad angliaka- 

I šiai todėl reikalauja 6 vai. 
darbo dienos ir. penkių dienų 
darbo savaitės, kad tuo pri
vertus įvesti reguliariškesnį ka
syklose darbą, nes dabar ang
liakasiai protarpiais dirba pil
ną laiką, bet tankiausia dir
ba tik po 1, 2 ar 3 dienas sa
vaitėje. Dienomis dirbantįs dar
bininkai tada gautų tą pačią 
algą, nors dirbtų mažiau, sa
kė Levas, bet angliakasiai, ku
rie kasa anglis, ir kuriems 
mokama nuo iškastų anglių, 
gautų kaip dr dabar — sulig 
kiek tonų anglių jis iškasa.

! Čia Lewis turėjo suskirsti 
su atstovu Black, demokratu, 
kiujs pradėjo įrodinėti, kad 

[delei to publika turėtų sumo
kėti $244,000,000. Lewis atsisa
kė pripažinti tokią kongresma- 
no “matematiką”.

Black po to šoko įrodinė
ti, kad ūkio produktai nupuo
lė 50 nuoš. ir kad angliaka
siai todėl irgi turi priimti to
kį pat algų nukapojimo. Levvis 
į tai atsakė, kad ūkininkai spė
jo pasipelnyti laike karo, ka
da ūkio produktai buvo aug- 
štaj pakįlę, bet angliakasiams, 
nors pragyvenimas ir šuoliais 

[ kįlo, algos nebuvo keliamos ir 
niekad angliakasiai nėra gavę 
pragyvenamosios algos.

Lewis sakė, kad streikas kį
lo vien tik todėl, kad kasyklų 
savininkai atsisakė tartis su 
angliakasiais ir daryti su jais 
utinį jį. kontraktų ir streikas nž- 
sibaigs tik -tada, kada tie pa
tįs savininkai sutiks derybas

TOKIO, bal. 4. — Iš Vladi-| 
vostoko pranešamą, kad susi
rėmimas tarp ‘Japonijos ir Či
tos kareivių įvyko, kada 800 
Čitos kareivių » užpuolė japonus 
ties Spasskojeu japonams pa
reikalavus, kad1 Čitos kareiviai 
nusiginkluotų. 80 Čitos 
vių liko užmušta.

Vėliau Čitos kareiviai 
lė didesnėmis spėkomis
kų kanuolėmis i ir mušis dar 
tebesitęsia palei Užu r i geležin-

83 žmonės užmušti į 
vaites.

šešias sa-

4. — Ko- 
Churchill,

karei-

užpuo- 
ir lau-

Siunčia kazokus prieš 
angliakasius

’ LONDONAS, bal. 
lonijų sekretorius 
atsakydamas į paklausimą, at
stovų bute pareiškė, kad nuo 
vasario 10 d.- iki kovo 26 d. 
Belfaste 32 protestonai liko už-: 
mušti ir 86 sužeisti ir kad 51 
katalikai liko užmušti ir 115 
sužeisti. Vienas kariuomenės 
oficierius ir 6 poliėistai, ku
rių 3 buvo katalikai, užmušti 
ir daug policistų sužeista.

Manoma, kad n|«ųstojančios 
Belfaste žudynės neleis pilno; 
Airijos ir Ulstėrio susitaikimoj 
ir kad padarytoji sutartis to-.

neturės didelės veikmės, i

Tautų Sąjungos atsakymas
KAUNAS,’ E. — Užsienio 

Reikalų Ministeris prof. Jurgu
tis yra gavęs Tautų Sąjungos 
Pirmininko p. Hymąnso šio tu
rinio raštą:

Užsienių Reikalų Ministeriui 
Kaune. Turiu garbės Tamstai 
pranešti, kad ką tik esu iš
siuntęs Lenkų užsienių minis
teriui šią telegramą: Iš gene
ralinio Sekretoriaus esu gavęs 
Lietuvos Vyriausybės telegra-
mą dėl neitralines zonos klau
simo. . Aš jau esu pasiuntęs 
abiem vyriausybėm laiškų dcl
neitralinės zonos ir dėl demar
kacinės linės nustatymo. Ko- 
lėi kas aš Tamstai primenu,

dėl
Pa., bal.

Apkaltino už kyšių ėmimą.

Po

Tariasi apie bendrą 
poziciją

BERLINAS, bal. 4. — Rusi
jos sovietų delegatai Genoa 
konferencijoje patiedėslyj ilgai 
tarėsi su Vokietijos valdžia, 
tikslu susitarti apie bendrą tų 
šalių nusistatymą ir veikimą 
toje konferencijoje.

•Vokietijos užsienio reikalų

Lewis prašė komitetą prisi
minti, kad neorganizuotos West 
Virginijos, Alabama, Colorado 
ir New Mcxico kasyklos turi 
armijas savo privatinių mu
šeikų, kurie laiko angliakasius 
pavergę ir neduoda jiems lai
svo žmogaus teisių.

Lo\viis užbaigė liudijimus 
kongrese ir išvažiuoja į Nevv 
Yorką dalyvauti derybose su 
antracito kasyklų savininkais.

Senatorius Borah savo kal
boj senate taipjau aštriai pa
smerkė kasyklų savininkus. Jis 
sake, kad tik savininkų užsi- 
spirimas ir atsisakymas tartis 
su angliakasiais" ir iššaukė strei
ką. Tuo atsisakymu jie sulau
žė prižadą, įrašytą į pasibai
gusį kontraktą. Jeigu butų at
sisakę angliakasiai, tai butų 
kįlęs didžiausias riksmas ir an
gliakasių kaltinimai. Bet da
bar gi 'tylima.

Borah sakė, kad kasyklų 
savininkams atsisakius tartis, 
angliakasiams neliko nieko ki
to, kaip streikuoti, arba pasi
duoti savininkų diktavimams ir 
jų nustatytoms algoms.

Borah reikalavo, kad kon
gresas įsimaišytų į streiką ir 
sustabdytų kasyklų savininkų 
sauvalę ir jų tyčiojimąsi iš 
publikos ir valdžios. Esą ne
galima leisti angliakasiams ve
sti kasyklas, bet kartu nega
lima leisti ir savininkams dik
tuoti ir kontroliuoti darbinin
kus.

4. 
‘kazokai” 
jau tapo

NEW YORK, bal. 4.
kelių mėnesių tyrinėjimo apie
kyšių ėmimą ant Ellis salos,
federalinis grand jury vakar
apkaltino 5 žmones už pri- ministeris Rathenau buvo su-
gaudinėjimą valdžios. Jie kai- rengęs Rusijos delegacijai po- 
tinami yra perdirbime rekor 
<lų, ėmime kyšių ir nelegali
niame įleidime ateivių. Ketu- tų, bankierių ir pirklių, su 
ri jų yra buvę immigracijos j kuriais paskui Krasinas vedė 
inspektoriai. j plačias derybas.

kilį, kuriame dalyvavo daug 
žymiausių Vokietijos fabrikan-

PARYŽIUS, bal. 4. — Atsto
vų butas, svarstydamas inter- 
peliaciiją apie valdžios užsic-i 

nio politiką, išreiškė •premje
rui Poincare pasitikėjimą 
balsais prieš 78.

484

sę, kai kurie dirba be atsilsio 
nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
karo. Apie intensingumą čia 
kalbėti, žinoma, netenka. Iš 
tremtiesiems 33 darbuotojams 
net valdžios atstovai grąsina 
kalėjimu ir žiauriomis baus
mėmis, jeigu jie tik grįžtų 
Vilniun. Po jų išterėmimo kai 
kurių butus » aplanke valdžios 
atstovai ir klausinėjo, ar neno
ri ir žmonos su vaikais yąr. 
žinoti Kaunan. Tos, žinoma, 
kuo griežčiausiu būdu atsisa
kė nuo tokio “malonumo” ir
reikalavo greičiau grąžinti Vii 
niun vyrus, nes nuo jų ištre 
mimo kenčia, ne tik visuome
nės darbuotė, bet ir .šeimynų 
ramybė ir vaikų auklėjimas.

PITTSBUR1G
— Pennsyl valiuos 
ratieji konstabeliai 
pasiųsti į kasyklų distriktus 
daboti ten “tvarką” ir žino
ma, persekioti angliakasius. O 
tokių dalykų tų kazokų mo
kinti nereikia. Jie jau daug 
streikų sulaužyti yra pagelbė
ję ir tam jie nesidrovi panau
doti visas galimas ir negali
mas priemones.

15 tokių kazokų yra Fa- 
yette paviete, bet dar šiandie 
jis dvigubai Įgis padidintas. 
Šerifai irgi padidins skaičių 
savo pagelbinirikų.

Sakoma, kad > Washington 
paviete prie vienos kasyklos, 
kuri operavo pagelba neorga
nizuotų angliakasių, tapo nu
pjautos elektros vielos ir ka
sykla turėjo užsidaryti.

Vis daugiau ir daugiau ne
organizuotų kasyklų, kurios 
dar bandė dirbti pirmose strei- 

l’ko dienose; užsidarinėja, nes 
iljų darbininkai -prisicl-eda prie 

istreikicriy. pk kelios tokios 
kasyklos Pennsylvanįjoj dar 
dirba, bet ir jos veikiausia 

’tuojaus užsidarys.

Kovos generaliniu streiku
1 • ' ' ....— I

į BOMBAY, bal. 4. — Beveik 
įkasdie čia laikomi yra susirin
kimai, kad sužadinus šventi- 
įmą taip vadinamos “tautinės 
savaitės”, kuri yra pienuoja
ma paminėjimui Gandhi ves
tos “Svvarajya” (Nepriklauso- 
piybės) kampanijos balandy}, 
1921 m. Savaitė prasideda ba
landžio 6 d. ir jos pabaigoj 
pienuojama paskelbti savotišką 
generalinį streiką.

Visos Indijos kongreso ko
mitetas taipjau rekomendavo 
18-tą dieną kiekvieno mėnesio 
švęsti kaipo dieną maldų ir 
aukojimo, paaukojant visą tos 
dienos uždarbį į Swarajya fon
dą.

sausio 28 d 
teatro, kuria-

WASHINGTON, bal. 4. — 
Penki žmonės liko apkaltinti 
už sugriuvimą 
Knickerbocker
me žuvo 98 žmonės. 4 liko iš 
teisinti, kadangi jie mažai ben 
dro su pastatymu to teatro.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, bal. 4 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų no mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.40 
Austrijos 100 kronų ............... l%c
Belgijos 100 frankų ............  $8.50
Danijos 100 frankų ........... $21.15
Finų 100 markių .................... $1.96
Franci jos 100 frankų ............ $9.15
Italijos 100 lirų ................... $5 35
Lietuvos 100 auksinų .............. ; 32c
Tzenkų 1OO markių ...................
Norvegų 100 kronų ........... $18.15
Olandų 100 guldėnų ........... $37.95
Švedų 100 kronų .......... 4... $26.15
šveicarų 100 markių ........... $19.47
Vokietijos 100 markių ......   32c

Nubaudė kunigą
NEW YORK, baL 4. — Fe

deralinis teisėjas Lynch pri
teisė kunigui Comelius Densel 
iš Passaic, N. J., užsimokėti 
$500 pabaudos už peržengimą 
Mann akto (už išgabenimą 
merginos j kitą valstiją nemo- 
rališkiems tikslams).

k!ad neitralinė zona yra (egzi
stuoja) ir turi būti neliečiaama 
iki sutvarkymo, kurį Taryba 
galės įsakyti. Aš laukiu, kad 
Lenkų vyriausybė griebsis vi
sų priemonių, kad atstačius 
pirmbuvusią padėtį.

Klaipėdiškiy nusistaty
mas aiškėja

KLAIPĖDA. Ėsk. — Priva
čiai yra patirta, kad Klaipė
dos Krašto “Freistaato” parti

Lietuvių kratos Petrapily
E. k. Lietuvos Konsulatas 

Petrapily vasario 16 d. 1-sios 
Rotos g-vėj N r. 11 rengė sa
vybės vakarelf, kuriam nei lei
dimo nereikėjo; tačiau leidi
mas buvo iš vietos valdžios iš
gautas.

Apie 81/2 v. į Koncerto sa
lę įsibriovė ginkluoti rusų Ko
munistų partijos lietuvių sek
cijos nariai ir nepaisydami ofi
cialaus leidimo, vakarėlį užda

re dalį susirinkusių, patikrinę 
dokumentus,, paleido o kitus 
ėmė kratyti. Kratos tęsėsi ligi 
2!/ž V. rytą. Visos spintos bu
vo .atplėštos, visiems dalyva
vusiems vyrams ir moterims 
išskyrus konsulą, buvo iščiupi
nėti rūbai; nieko įtariamo ne
rasta. Vis dėlto komunistai pa
siėmė lietuvių laikraščių, pro
gramų ir t. t. ir šešis dalyva
vusių (jų tarpe konsulato ben
dradarbį JasinSkį) suėmė.

Kratądariai elgėsi nepaken
čiamai; rūkė, stumdėsi, grąsė 
šautuvais.

Del to įvykio Lietuvos Kon
sulatas, pareiškė Užsienio Rei
kalų Komisariato Įgaliotiniui 
protestą. (Liet. Žin.)

; Paminėjo mirusį gamtininką.
R0XBURY, N. Y., bal. 4. — 

[Didelės minios žmonių susi- 
1rinko ant ūkės metai atgal mi
rusio didelio gamtininko ir mė- 
giamiausio Amerikos rašytojo 
apie gamtos dalykus John 
Jurroughs, paminėti jo mir- 
;ies sukaktuves. Jo ir kitų ra
šytojų poezijos buvo skaitytos 
ir tapo atidengtas užrašas ant 
jo kapo, o ant paties kapo ta- 
>o sudėtos laukinės gėlės, ku
rias jis taip mylėjo ir taip su- 
gabiai aprašinėjo savo raštuo
se. Kitos gėlės buvo prisiųstos 
let iš Californijos ir kitų to- 
imų vietų.

Burroughs ūkį Catskills kal
nuose, kur jis gimė, augo, kur 
jis daugiausia savo knygų pa
rašė ir kur, pagalios, tapo pa
laidotas, nupirko jo draugas 
Henry Ford už $15,000 ir pa
vertė ją į atmintinę vietą. Bur- 
roughs yra palaidotas ties ak
meniu, jo paties paskirtoj vie
toj, kurią jis labiausia mėgo.

jos “Arbcitsgemeinschaft” šu
lai yra pasiūlę naujai susida
riusiai politinei ekonominei, 
norinčiai autonomine forma 
jungtis prie Lietuvos part. 
“Wirtschaftspartei” vvdams 
derėtis susitaikymo reikalu.

Bus, kas nebus, bet mums, 
klaipėdiečiams, yra tik tiek ai
šku, kad Klaipėdos “freistaa- 
tas” jau yra dingęs.

Paskutinį laiką pradėjo 
vaikščįoti gandų apie naujos 
politinės partijos kūrimų, ku
ri taip pat busianti už prisi
dėjimą Klaipėdos Krašto au
tonominiu budu prie Lietu
vos. Jos organizatoriai numa
tomi žymesnieji lietuviai ir vo
kiečiai.

Tikimasi, jog greitu laiku 
Kliii Ki'ii'štc pasircilcš
<Iau# naujų įvykių.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visų laikų rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimų Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO ŠEŠIS CHICAGOS OFISUS.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurių Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilnų gvaran- 
tijų už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas 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 ofisas
1739 So. Halsted St., Chicago, m.

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

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

Brighton Park Skyrius
4138 Archer Avė., CHicago, BĮ.

West Pullmano Skyrius
523 West 120th St., West Pūliniam, m.

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

Buvo - ir nėra
i VILNIUS E. — Kovo 7 d. 

Vilniaus endekams atėjo nera
mios dienos. “Seimas” išva
žiavo Varšuvon. Kairieji nesi
rengė važiuoti, jie tik palydė
jo endekus stotin. Bet kai tik 
traukinys pradėjo eiti, pirmas 
vagonan šokęs Ilelman, o pa
skui jį trauikinin sulipo visi 
“Odrodzenės” atstovai. Patys 
karščiausi gyventojai endekai 
pradeda abejoti apie savo po
litiką, kai kurie apie “‘Seimą” 
ima kalbėti, jį pašiepdami. 
Studnickiai, Ostai ir jiems pa
našus vaikščioja nosis pako
rę. — Prekyba ir visuomeni
nis gyvenimas apmirę. Lietu-

•-ir i
‘ J.,



f

—------------ -
)

NAUJIENOS; Chlcago, UI

t
*

fe

f

t'

9->

<

Sereda, Balandžio 5 d., 1522

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

Pratuštinimo išpardavimas

50c
Įmokėt ir po 50 
centų į savaitę. 
Daugybė vasari
nių dresių viso
kių spalvų ir 
stalių. Rašyk pa
klausdama pa
aiškinimų.

American 
Dress 

įlįstai! m cnt Co., 

58-60 West 
Washington St.
Tel. Central 1844

Kas Dedasi
~ / ** * ; ■

Lietuvoj

*

■M«Ni

su Bordeno

Vardas
Adresas

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 324 
Tel.: Central 6390

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

gas

“de M

............... 11

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų 
Laivakortės ' 
Real Estate 
Morgieiai
EUROPEAN-AMERI-

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

Telefonas Boulevard 0611 
(Baltas Namas)

Pinigai gatavi visuomet
Kada perkate BIRŽOJE parduoda

mus serus ir bonus, tai juos visuomet 
galite parduoti be jokio laukimo kadir 
tą pačią dieną. Pardavimui galite pa
sirinkti tokį laiką, kada galima parduo
ti su pelnu. «

šie metai yra serų ir bonų kįlimo 
metai. Kada-nors šiais metais visi ge
rieji serai ir bonai pakils bent dešimtį 
nuošimčių. Tą žinant, kiekvienas žmo
gus šiais metais galės gauti didelį nuo
šimtį ant savo atliekamų pinigų, jeigu 
juos indės į geruosius serus ir bonus.

Duodame visus pamokinimus ir nu
rodymas apie PELNINGĄ serų ir bo
nų pirkimą.

Surengiame pirkimą serų ir bonų 
kuopomis, kas duoda pilną apsaugą in- 
dėtiems pinigams ir užtikrina pelną.

Parduodame serus ir bonus kaip pil
na kaina taip ir ant užpirkimo.

Priimame pardavimui Lietuvos val
džios bonus.

Kreipkitės pas mus su visokiausiais 
piniginiais reikalais — gausite geriau
sią patarnavimą, pagelbą ar nurody
mą. Jeigu kas jums siūlytų kokius se
rus, PIRMA NEGU PIRKSIT pasi
klauskite musų, kiek jie ištiktųjų yra 
verti. Suteikiame dykai žinias apie 
įvairiausių šėrų .vertę ir kainą. Pas mus 
taip jau galite patirti apie įvairių mor- 
gičių vertę. Duodame informacijas 
apie bankų stovį ir nurodome, kurie 
bankai yra saugesni. Nedarykite nie
ko su savo pinigais nepasiklausę musų 
patarimo — tada ne tik neišmesite jų 
ant vėjo, bet dažnai suvartosite juos 
su didžiausia sau nauda.K. S. JURGELONIS & CO.

Stocks & Bonds
611-612 Union Bank Bldg., 

25 N. Dearborn St., 
Chicago, III.

Telefonas Central 4529.
Valandos: nuo 12 iki 4 po piet.

DAR VIS ŠAUDO
• ŽMONES.

Vasario 13 d. Lietuvos karo 
teismas pasmerkė Abraomų Ro- 
zenfeldų (matyti žydelį) už 
“bolševizmų” sušaudyti... Ži
noma, kad pasmerkė, tai ir su
šaudė. Vasario 13 d. pasmer
kė, 14 ar 15 d', sušaudė, o va
sario 16 jau taip iškilmingai 
šventė 4-rių metų Lietuvos ne- 
pjiklausoniylbės sujkalkluves. 

Koks tai nepaprastas kontras
tas išeina! Žmogaus nužudy
mas niekur ir niekuomet liepa-, 
teisinamas. O ypač Lietuvo
je, kame krikščionys demokra
tai viešpatauja, kuriems Dievo 
prisakymas: Neužmušk! svar
biausias tikėjimo pamatas. Juk 
Dievas ir užmušėjų žmogaus 
neliepė užmušti, netik kad “bol
ševikų”. Bet ta musų valdžia

h-
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ilr Pasiskubinkit!

GarsinkitesNaujienosę

i.

DOVANA
Kas prisius mums 
10 gerų antrašų 
savo pažįstamų ža
dančių važiuoti 
Lietuvon, siųsti 
pinigus ar parsi- 
traukt gimines, 
tas apturės pui
kią dovaną.

P'

1 
t

Caro žandarų takais. I 
Pumpėnuose pas darbininkų 

J. Marcinkevičių padare kratų, 
bet nieko neradę išsinešdino. 
Antrąsyk atėjęs žvalgybininkas’ 
įkišo į šiaudus porų “neDcgališ- 
kų” knygelių (tam yra liudi
ninkai) ir neva atradę nelega-l 
linę literatūrų suėmė, įkišo į ka
lėjimų ir sumušė; nugabeno į 
Panevėžį ir ten vėl sumu i 
paskui atgabeno j Kaunu ir veli 
mušė ir vis liepė “prisipažint”.

Kalėjimuose marina.
Šiaulių kalėjime pasodintas, 

įtariamas dėl “bolševizmo”, pą-» 
simire Adomas Valaika, 33 me
tų amžiaus, kilęs iš Jurgių,! 
Utenos valsčiaus. Taipgi pa-: 
simire Šiaulių kalėjime Zybcr- 
tas iš Kuršėnų ir Abukėvičius. 
Tai yra aukos ne maskolių ca
rų, ne vokiečių kaizerio, bet 
Lietuvos valdytojų krikščionių 
demokratu.
Alkogolinė “kultūra” platinas.

Idant Lietuve Motina žinotu 
kas Borden Eagle Pienas Yra 

’A .Z • ' •

PER KELETĄ GENTKARCIŲ TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ MOTINŲ IŠ
AUGINO SAVO KŪDIKIUS SU BORDENO EAGLE PIENU. JOS TAIP 
ELGĖSI TODĖL, ĘAD EAGLE PIENĄ JOMS REKOMENDAVO DRAU
GĖJ IR TODĖL, KAD JOS RADO JĮ PILNAI UŽGANĖDINANČIU, 

inspeptoriais, kurie kasdien per
žiūri karves ir pienines, pamaty
tum kaip viskas visur švaru ir svei
ka, tai nereikalautum jokios stip
resnės rekomendacijos. Jei atsilan
kytum į dirbtuves kur Bordeno 
Eagle Pienas yra gaminamas ir pa
matytum kaip ten švaru, tai butum 
daugiau nei užganėdintas. O jei 
dar pamatytum Bordeno laboratori
jas, kur kiekvienas viedras. Bordeno 
Eagle Pieno yra tyrinėjamas ke
lniškų ekspertų, tai pamatytum, 
kaip Kiekvienas gurkšnis Bordeno 
Eagle Pieno yra apsaugojamas, kad 
tavo kūdikis iškalno gautų tik ge
rinusį ir puikiausi.
Šitos yra kelios priežastys delei kurių mo
tinos nerizikuoja nieko, duodamos kūdi
kiams Bordeno Eagle Pieną. Jos neduoda 
vaikams nieko naujo, nieko neišbandyto, 
nieko, kas butų negera jiems. Jos seka pė
domis daugelio Lietuvių motinų šioje ša
ly ir užtikrina savo kūdikiams saugiausi 
ir geriausĮ po motinos pienui maistą.

Gaji pirkti Bordeno Eagle Pieno 
nuo savo krautuvninko. Įsižiūrėk 
gerai į keno paveikslų ir neimk jo
kio kito.

THE BORDEN COMPANY 
350 Madison A v., New York.

* I&tAeikia apgailėt,. kad daugelis 

Lietuviu motiną nebuvo pilnai infor
muotos i kodėl jos gavo tokių puikių 
rezultatų.
.’ i
Ėi^gle Pienas nėra paprastas pieno 
prėperatas supiltas į kenus. Priešin
gai, jis netik puikiausias ir ’ gry
niausias atydžiai apgrynintas cu
krus, bet sykiu pati geriausia kom
binacija šitų dviejų pamatinių sudė
tinių, tinkamai sumaišytų, kad pa
darius kūdikiam, puikiausi maistą, 
duodamą tada, kada motinos pieno 
neužtenka arba kada jis nemaistin-

; Ęordeno Eagle Pienas yra moksliš
kai pagamintas prie sveikiausių ir 
sahitariškiausių sąlygų. Jei pats sa
vo akimis pamatytum pienines iš 
kurių Bordeno pienas paeina, pa
matytum tas puikias sveikas karves 

galėtum pasikalbėt

*rk ?f.TMe

KUPONAS

Pažymėk Kryželiu katrą nori
Penėjimo Kūdikių Pamokinimų
Instrukcijos . Knyga Knyga

(Lithuanian)

JOHN KUCHINSKAS 
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

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

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIlllllllllllllll^

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

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

<327 E Street, So. Boston. Mass.

I AIVAVnDTCC Atpigo 1 Klaipėdą .... ......... $107.00
LAI VAKUn ILO j Piliavą $106.50, j Liepojų $107.00
Tūkstančiai lietuvių ir lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugrįžti į Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką Įstaigą,_ ant di- 
žiausių ir greičiausių keturkamininių laivų, tiesiog be persėdimo!!!

Laivakortes parduo
dame ant visų lini
jų tiesiog į Piliavą 
(Karaliaučius) Klai
pėdą, Liepojų, Ham
burgą, Tilžę, Eidku- 
nus ir visus kitus 
portus ir miestus. 
Rašykite klausdami 
rodos kaip pigiau
siai ir patogiausiai 
sugrįžti Lietuvon, o 
džiaugsitės apturė
ję labai įdomias ži
nias.

Išgauname pašpor- 
tus ir taksi? pabu
dimus. Atkeliavu
sius iš kitur patin
kame ant stoties, 
pristatome bagažą 
ir palydime ant lai
vo. Prirengiam vis
ką kas reikalinga 
kelionei.
Siunčiame pinigus 
ir partraukiame gi
mines iš Lietuvos į 
Ameriką kuogrei- 
čiausia.

LITHUANIAN TRAVELBUREAU TRAVEL BUREAu)
136 Kast '42-nd St.. (Dep. V) NEW YORK, N. Y.

bar Vilniuje ? esu įteigia 16 
degtinei dirbti fabrikų. Kg u ne 
su kitais Lietuvos miesčiukais* 
nors dar nesuskaityta ir nepa
skelbta, bet taippat bus apie 
pora desetkų degtines' fabrikų.

O kovo 10 d. pradėjo eiti buv. 
kunigaikščio Vasilčiko bravo
ras Jurbarke, kuris skelbiasi 
įtaisytas “paskutinės technikos 
dėsniais”. Išpi|adžios ‘dirba 
“visų rųšių alų”, bet neužilgo 
žada dirbti, kaip girdeli, ir “vi
sų rųšių degtinę”... Na, žino
ma, aludariai savo “tavorėlį” 
stengsis kuoplačiau išplatinti. 
Išsyk Kaune dvi to alaus gavi
mo įstaigas įsteigė — M. Fren
kelis ir J. Milis. Žinoma, Kau
nas dabar visas (Lietuvos cent
ras, lai į Kauną 'Nemunėlio 
vandenėliu plajuks srove (lai
veliai), o iš Kauno jau. į visą 
Lietuvą mažomis srovelėmis...

Pašto “cenzoriai”
Kauno pašte visi užsieniniai 

laiškai cenzuruojiųni ir 
operuojami. Tam sėdi pasam
dytas visas štabas gerai apmo-

ir užsieninius, o'jeigu atspėju, 
ir vietinius laiškūs' atplėšinčja 
ir žiuri, uosto, klauso ir čiu
pinėja — cenzūruoja-- operuo
ja — nuo kramolos apsisaugo- 
jimui. '

Kovo 9 d. M. Volmcro var
du gauta apdraustas laiškas iš 
Londono; jis lauke 100 anglų 
svarų sterlingų. Bet kaip mi
sis tebėjo atplėšęs laiškų, kuria
me pasakyta, kad 100 svarų če
kiai siunčiami. Neradęs čekių; 
tuoj pakėlė trukšmų ir paskel
bė laikraščiuose. — Tai ne,juo
kai —« 100 anglų svarų bus 
suvirs apie 100,000 .auksinų. 
Ne dyvai, kad kuriam nors 
pašto cenzorėliui tokius čekius 
užčiuopus, pirštus mėšlungis 
prie savęs pritraukė. —- Pr. br.

3E2
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8514-16 Roosevelt fiZ

PBICAGOUU#

Telefonas Boulevard 8674

JUOZO GRUŠO
ORKESTRĄ IR BENAS 

3147 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

Bingo! Chemical CoM
2816 So. Michigan Avė., 

Chicago, Ilk

JURGIS HRYNKEVICIUS 
KRIAUŠIUS

Vienas iš geriausių kriaučių ant 
North West Side, geriausis dar
bas ir prieinamiausios kainos. 
Ateikite persitikrnti, arba rašyki

te ,mes ateisime į namus.,
1504 W. Division St. Chicago, III.

Ofiso Phone Main 2593
Gyvenimo 1645 Wabansia Avė.

Phone Haymarket 3869 
z Nuo 7 iki 9 vakare

JOSEPH C. SOBOL , 
Lietuvys Advokatas

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

į Rusiškos, ir Turkiškos Vanos
3 12th STREET
S Tel- Kedde 8M2

Kojų šutimas 
yra liga

Bjaurua kojų kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperiaroais ir bromoidro- 
sis. Naujai Brastas vaistad 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo 
f3 trijų ar keturių kartų varto

mo. Kojotu reikia vartoti taipi 
kvortą Šilto vandens reikia 

pripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
Ir tam vandenyj su kojotu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.Kojol

išgydo kojai 
mo Kitimo

Gausite nusipirkti visose 
ąptiekose.

Jeigu aptieka neturėtų, o nor$- 
■ite greif gauti tai rašykite ii- 

dirbčjama adresui

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

iki 9 vakare.

S. W. BANES 
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. Vai.: 6 iki 9 vai.

Pradcant subatoj, sausio 21, siūlo
me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, 
rainkotų, kelinių, trunku ir siutcai- 
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 darbines ke

lines 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. Užhiganė- 
dinimas gvarantuojamas. įsteigta 
1902 m.

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.
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Pasitarimas ar 
Kova

Vienas gabus advokatas pa
sakė: “'Kuomet dvi ypati turi 
nesusipratimą tarp savęs, ju
dviejų keblumai paprastai gali 
būt sutvarkyti sušaukiant abi 
ypati į krūvą pasikalbėt apie 
dalyką. Kada yra susikirti
mas tarp dviejų, svarbiausis 
daiktas yra permainyti vienų 
nuomonę. Jeigu jinai yra klai
dinga, padaryti lengvumą jam 
nuomonę permainyti; jeigu tu 
esi klaidingas, laikykis tokioj 
pozicijoj, kurioj galėtum pri
sipažinti. Žmogus, kuris sto
ja prieš publiką, nedrįsta savo 
nuomonės mainyti. Svarbiau 
yra jo nuomonę padaryti tei
singą prieš Įeisiant jį stot prieš 
publiką.” *

Šitas pamokinimas tinka vi
siem. “Klaidinga ar teisinga, 
vienok lai mano šalis“ patrio
tų obalsis perdaug įsigyveno 
ir ne patriotizme. Klaidingas 
ar teisingas, šiandien žmogus 
veikia ir kalba prieš visus tuos, 
kurie pripažįsta jį klaidingu. 
Nors aiškiausiai išrodomos jo 
klaidos, jis neprisipažįsta.

Tiesa, nevisuomet galima 
susikalbėt. Jeigu pas vieną 
žmogų yra interesas vienaip 
veikti ir kalbėti, o pas kitą ki
taip, susitarimo būt negali. 
Imkite, pav., musų klerikalus. 
Jie turi vežti lietuvius į Ko
mą, ar tai butų gerai ar blogai. 
Vienok mes pirmeiviai neretai 
galėtume susikalbėti. Nebūtų 
pas mus gal šiandien tiek 
frakcijų, tiek ėdynių, jeigu 
daugiau pastangų butų dėta 
susikalbėjimui.

Geriau sušaukti dešimtį kon
ferencijų ir draugiškai išgvil
denti ginčą, negu paskelbti jį 
viename laikraščio numeryje 
lx?i paminėti publiškame susi
rinkime. Ne pašaliniai, o tik 
susikirtosios ypatos turi da
lyvauti pasikalbėjime, nes juo 
mažiau publiškas pasikalbėji
mas, tuo lengviau prisipažint 
prie klaidos. Jeigu tikrai ži
nome, kad kitas klysta, nesun
ku bus jį pertikrinti; jeigu 
abejojama, dalykas išsiaiškins. 
Bet reikia duot progos, paran- 
kumo, .kad kitas drįstų prie 
klaidos prisipažinti. Kada ban
dysime kitą įžeisti, paniekinti, 
jieškosime progos jam paken
kti jis stovės kaip mūras prieš 
jnus, nežiūrint kad ir klaidin
gas butų.

Nelaiminga yra tečiaus lietu
vių tautos ypatybė, kad jie pa
sikalbėjimų vengia, net išjuo
kia juos, konspiracijom vadina. 
Kada įvyksta musų daugiau ar 
mažiau publiškos konferenci
jos, tuomet jau nedrąsu ne vie
nam pasirodyt klaidingu. Ne
daroma jokio patogumo prie

klaidų prisipažint, o ėdama iki 
kaulų už kiekvieną klaidą. Pir
miau negu pasitarus, negu 
ginčą išdiskusavus ypatiškai, 
jau kitų klaidos (ar neklaidos) 
skelbiama nuo estrados ir laik
raščiuose. Dalykas pasidaro 
publiškas. O drąsuolių, kokiu 
yra Ibseno “Draugijos Piliorių“ 
herojus, kuris išeina prieš 
publiką ir prisipažįsta prie 
kaltės, rasime mažai. Kaip greit 
dalykas lieka publišku, taip 
greit kiekviena priešinga pusė 
ginasi ir atakuoja antrąją.

Nėra abejonės, daugelis bu
vusiųjų socialistų pamatę savo 
klaidą ir grįšiu pas mus, vienok 
susirėmimas buvo publiškas 
tarp socialistų ir komunistų, 
todėl nė vieni nė kiti nenori 
nusileisti. “Naujienų“ bendro
vės ginčas galėjo būt užbaigtas 
pasikalbėjimuose, susitarimais, 
vienok tūli žmonės jį padare 
publišku ir todėl abi pusi yra 
aštriausioj kovoj. Komunistai 
suskįlo ir piaujasi, nes nepasi
kalbėjo atsakančiai prieš tai. 
Ir taip jau sumažėjusio j Lietu
vių Socialistų Sąjungoj prasi
dėjo spendavimai be pasikalbė
jimo, ar jie buvo teisingi. Tp 
privedė prie da didesnio susi
skaldymo. Kada yra ginčas, 
viena pusė klysta. Kode! pasi
kalbėjimais ar laiškais neišaiš
kinti, kuri pusė klysta? kode! 
smerkti ir pulikai skelbt prie 
klaidos prisipažinusiąją pusę?

Tik su nesukalbamais, aiškų 
tikslą siekiančiais, neatsižvel
giant į priemones, žmonėmis 
turime ir pradėt ir užbaigt gin

čus publiškai. Su savo idėjos, 
savo klesos ir artimų mums 
idėjų žmonėmis (turėtume pa
sikalbėti, pasitarti, vieni kitus

pamokinti, klaidas išaiškinti, 
už jų turėjimą ir paskui atme
timą nepašiept ir publikai ne- 
skelbt, tuomet į publiką išeitu

me visuomet teisingi, t. y. ne
būtų priešginingų nuomonių 
apie vieną dalyką arba bent 
butų mažiau. —Dono Kazokas.

Jeigu Peoria Ateitu 
Chicagon

Jeigu visi Peorijos gyventojai persikraustytu Chicagon »
į vieną dieną be pranešimo, kad jie nori važiuoti elevai- 
toriu, tai užtektinai butų vietos ir nebūtų susigrūdimo 
elevaitoriuose. . r j . 3 ; f

į

Panašus atsitikimas yra beveik kasdien’. Gyventoju 

Peorijoj, kaip parodo 1920 mi census yra 76,121. Skirtu- 
mas pasažierių važiuojančių elevaitoriais utarninkais ir 
seredomis toje pačioje savaitėje buvo 78,672.
BLSEifc. -I . ‘ .

Negalima rasti kokio nors paaiškinimo tame dalyke, tas 
yra kasdieninis apsireiškimas. Tai yra vienas didžiau
sių dalykų kur padaro vietos transportaciją dideliu 
klausimu. Nekurie elevaitoriai yra perpildyti net ir pa
prastame laike. Bet važinėjimas yra prižiūrimas kiek
vieną dieną ir patarnavimas suteikiamas pagal reikalą. 
Sunku viską sutvarkyti kada yra tokia didelė problema.

MOKYKIS 
Auto truck ir tractor 

Electricity
$400 į mėnesį,

Gali tapti Au
to Elektrišku ek
spertu į kelias 
savaites — čia 
pat Chicagoj, di
delėse C o y n e 
dirbtuvėse. Už
baigęs, užtikrin 
tas dideliu už
mokesčiu visur, 
apskrita metą. 
Pirmesni * paty-

Uždirbsi iki

rimai nereikalingi.
DIDELĖS COYNE DIRBTUVĖS 

yra įrengtos virš $100,000 vertės 
įrankiais, kuriais mokiniesi. Nereik 
didelių knygų; tik ypatiškai nurody
mai, paaiškinimai ir praktika. Gali 
pradėt visada. Tapk žinovu lightn- 
mg, stardavimo, apie beterės, užlai
kymo ir patarnavimo.

■ Veltui bizno lavinimas
Pradėk savo locną biznį;

Musų veltui biznio vedimo kursas, 
padidins įeigas. Dabar laikas pra
dėti.

Aplankyk mokyklą — šiandien.
-Ateik — sutik musų mokytojus, 

pamatysi įrengimą. Pamatysi, kaip 
inokiname auto electricity iš pat pra
džios. ši yra tavo proga i— griebk 
ją. Mokinama tik angliškai. Ateik, 
rašyk arba telefonuok, veltui infor
macijų.

O.W. COOKt PnhTMMT

TRAPI AND ENCINFERINC SCHOOL

63 E. Illinois St. Chicago, Illinois. 
Tel. Central 2634.

Kur seniausia,
Ten geriausia.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIU PATARIMUS

l . .

Jeigu jus matote pilną elevaitorių paprastame laike, 
laukite kito elevaitorio, kurs bus tik per pus pilnas, ne
gu šis. Elevaitoriai vaikščoja labai tankiai.

Patarnavimas suteikiamas visuomet umus.
• ' S 1 . * - 0Q '• 1 ' •

CHICAGO ELEVATED RAILROADS
• / ■ • * < I*- ■ 1 ' •

Didelis nuošimtis

10 50* 100
Prižada žmonėms sukčiai, kurie savo prižadais išgauna iš 

beturčių žmonių sunkiai uždirbtus pinigus, ir paprastai pabėga 
su jais. 1

Niekas iš investavusių į musų 6% nrortgečius, arba mėrtge- 
čių bondsus nėra nei cento nustojęs.

Ponai Grišius, Macikas ir Sedemka,
Mielai patars visada šiame banke apie geriausią ir sau

giausią investmentų būdą.

SENIAUSIA
AoeniiirA
VIENYBE

Peoples ■ Bank

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimų,
Jei skaitant raidės susilieja.
Jei ii raidės darosi dvi.
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis skal

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J, Smetana
Akinių specialistas 

1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14, 16, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 r. iki 12 pietų.

JULIUS DtVELEVICIUS
Duoda žinoti automobilių pirkė
jams, kad parduoda vieną iš ge
riausių ir stipriausių automobilių 
ELCAR, atsižymi ne tik savo sti
prumu, bet ir gražumu. Mes pri
imame j mainus ir senus automo
bilius, taipgi parduodame ant iš
mokėjimo. Rašykite dėl informa
cijų, o mes suteiksime pilnus pa
aiškinimus.

Logan Sųuare Auto Sales 
2431 Milwaukee Av., Chicago, III.
L- - ■ '■ ■ ■ . —'..... ... ..... -Ii

Didelis Bankas
Ant pat kampo

47-tos ir 
Ashland Ade.

CHICAGO
a

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. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.^

Pa
pai- 

prie 
Duo

J^-DR.HERZMAN^
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

f Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt Drexel 950
Boulevard 4136

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

Telefonai:

RALTIJOS-AMERIKOC 
SelLIETUV^l
T i 7E

p Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu j 
-VLietuviai važiuoja i Piliavą I 

aplenkia T/mkų juostų (karidorių) I 
ZJ VISA TREČIA KLASSA PADALIN
IO TA I KAMBARIUS

ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ I 
j POLONIA išpleuks ..................  Bal. 5 d.’
I ESTONIA ...................... . Balandžio 19 d. t

- TREČIOS KLASOS KAINOS Į: I
Į HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
į —LIEPOJŲ $110.00
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie j 

savo agento. . . I

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
H777_^V. ZaįtĮskas ' 
111783—O, Ginetiene 
11784—S. Šdlauskas 
11789—Z. Regelskienė 
11794—A. Balčiūnienė 
11795—A. Brązas 
11797br-V. Užpinavičius 
11805—A. Auksas 
11807^—Z. Stąesiulaitė 
11809—P. Mockus 
11812—A. Valužis 
11825—B. A. Zižiunąs 
11826—E. Gvergždienė 
11827—J. Staniene 
11833—P. Valičkus 
11837—M. Anio'lovska 
11842—M. Liškevičiutė 
11863—O. Banevičienė 
11868—E. Turauskienė 
11870—V. Mezlaiškiutė 
11876—J. Rozga 
11904—D., Alšauskis 
11918—A. Gedvilas 
11922—0. Lišonienė 
11980—M. Burbienė 
11933—J. Antonovas 
11936—E. AHkienė 
11937—S. Butkaitė 
11946—J. Vilius 
11947—R. Markunienė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

11956—V. Lukauskienė 
11961—J. Ziobakas 
1197$—A. Auiįrięne 
1198?—K. Bagašius 
11986—J. Grukauskas 
11989—L. Bobinienė 
11999—P. Puzinas 
12009—A. Jocaitė 
12043—J. MacaiticnS 
12100—V. Povilaitis 
12184—P. Juodvalkis 
50043—U. Kunčienė 
50103—L. šimkevičaitė 
50122—J. Druktenįs 
50125—A. Stalauskas 
50131-—Jasaitė P. 
50136—K. šaporas 
50186—K. 
50144—V. 
50146—A.
50152—S. žukienė 
50154—S. Jakubauskas 
50148—M. Grikštas 
50162—J. Stankus 
50171—J. Slėnis 
5017*/—V. Dimavičiutė 
50182—Ą. Belskienė 
50195—A. Apu'lskis 
50199—A. Pranešienė 
50207—J. Monkėvičienė

Grigaitis 
Kvietukuvienč 
Astrauskas

Morgan Park Lumber Co.
Mes turime visuomet ir visokių naujų lentų pigiausiomis kaino

mis. Taipgi stogdengių fireproof. Ir pleisteriui lentelių. Prista
tome visur. ,

’• Telephone Beverly 1279 ir 0397
. 1955 West 111-Street.

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juoe garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo. . . '

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visą 
šalių pinigų.

"VIENYBES”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 
i pigiai ir gražiai. «
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laižkams popleras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tlkietus ir tt

MVIENYBfi” 
EINA DU-KABT 

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

juokų skyrių 
“TARKA“ 

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

Pirkite ’ 'Vienybės ’} Ben
drovės šorus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas. 1

Vienas Šeras $10. A

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi-

ReikrJkukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kalaukito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

ra- 
rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIflN
VIENYBE PUBL. 60
193 Grand St.

Brooklun, N. y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

DR. G. M. GLASER
_ Praktikuoja 30 metai

Of ISHS *
3149 S. Morgan St., kerte 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 SEGA!
Praktikuoja 1$ metai ', 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois. ;
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vąikų Ilgų ' 

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 Kalni
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. nedėldiėniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

DĘ. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halsted S t., Chicago, III. 
kampas 18th S t

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Can&l 257

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telephone Boulevard 5652
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted StM Chicago, III.

TbInAmumI Bevlevard 7MS

DR. G. L VEZELIS
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Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštu:

Metams------------------------ -
Pusei metų -------- —
Trims mėnesiams ......... -
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ............ —

Chicago je per nešiotojus i 
Viena kopija_ -....... ........
Savaitei------------------ -
Mėnesiui_

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
, paštu:

Metams •_—.... .... ... . $7.00
Pusei metų ______ r...... .......  4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem menesiams_______ ... 1.50
Vienam mėnesiui ____ —..... .  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ____________   $8.00
Pusei metų -----     4.50
Trims mėnesiams __  2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

, 18.00 
_ <50 
- 2.25 
_ 1.75 
_ 1.00

8c. 
18c. 
75c.

niškio klerikalą laikraščio Klerikalą organas labai.hipi Dievo žodžio skelbimas ir 
padavėme čia tik tam, kad iš pasipiktinęs, kam liaudinin- 
tos krokodilio jeremijados 
musą skaitytojai ir iš viso 
lietuviai pamatytą* visą kle
rikalą veidmainybę. .

Jie kalba apie Amerikos 
lietuvių vienybę ir didelę 
Lietuvos valstybei paramą,! 
kurią atvykusieji-liaudiniu- Į apverstas”, 
kai suardysią, — tuo tarpu 
kai klerikalą partijos žmo- 

'gui atvykus atstovauti Lie
tuvą, Amerikos lietuvią vi
suomenėj pasireiškė didelio| jomis, 
nepasitenkinimo ir nepasiti
kėjimo Lietuvos valdžia, ir 
parama Lietuvos valstybės I verstas darbais 
reikalams jukomis ir bo-j daug mėnesių trankosi po

iki minimumo.
jau senai sugriovė pati kle-jNe. Klerikalą partijos reika- 

Irikalą kontroliuojamoji Lie- lais. Renka tūkstančius Lie
tuvos valdžia pataikauda- rikalą fondams, rėžia pra- 
ma klerikalą demagogams kalbas ir rašinėja klerikalą 
Amerikoj ir atsiąsdama čia laikraščiuose straipsnius, 
atstovą, kurs kad ir nega- Į kuriuose visaip šmeižia Lie
tais, irt politikos dalykuose 

’ nenusimaną^, irt Washingto- 
no diplomatiniuose rateliuo
se laikomas pašaipos objek
tu, bet užtai lojalus klerika
lą partijos žmogus. Atvy-i 
kusieji liaudininką atstovai,) jie čia daužosi? 
vadinas, dalyką tuo žvilgs
niu nė pataisys, nė pablo-lturi dvi taisyki!: viena 
gins. “mum”, antra — “jum”.

t ' :

ką atstovai tokiu metu, ka
da Amerikoj didžiausias ne
darbas, važiuoja čia savo 
partijos reikalais, “pametę 
tiesioginį savo uždavinį” 
kaipo Seimo atstovai, kuo- 

[met Seimas esąs “darbais 
Tas,? žinoma, 

bloga. Bet kaipgi su pačią 
klerikalą atstovais? Ame
rikon jię nuo senai marma 
vienas paskui kitą, ir parti- 

Ponas Bagdonas, 
Seimo atstovas, visai nežiū
rėdamas, kad Seimas “ap- 

i”, jau daug

Amerikos lietuvių kolonijas.
Tą paramąl Lietuvosvalstybėsreikalais?

sumažėjo

tuvos sočiai - demokratus, 
liaudininkus ir visus kitus, 
kurie tik neirta išvien su 
klerikalais. Ogi Bumšaį, 
ogi Garmai — kieno čia tie 
žmonės ir kuriais ^reikalais

Bet ir čia, mat, klerikalai

Apžvalga
t. t

KROKODILIO AŠAROS.
Lietuvos Mokykla ir 

Klerikalai
Kauniškis klerikalą fe

deracijos laikrašti^ (“Dar
bininkas”) labai susirūpinęs 
tuo, kad Amerikon atkelia
vo du liaudinitfką atstovu. 
Pirmiausia, žinoma, išdės
tęs juos na pravo i na lievo, 
klerikalą organas toliau sa
ko:

“Ši [tądvieją liaudinin
ką] kelionė į Ameriką 
taip pat yra noras palei
sti daugiau šmeižto apie 
Darbo Federaciją. •

...Ir čia liaudininkai gi
na grynai savo partijos 
reikalus. Jiems nesvar
bu, kad Amerikos lietuvią 
vienybė yra didelė para
ma Lietuvos Valstybės at
statyme; jiems Nesvarbu J 
kad Amerikoje dabar di
džiausia nedarbas viešpa
tauja, ir kad Amerikie
čiai ir taip daug aukoja 
Lietuvai pirkdami Lais
vės bonus. .

...Kaipo praktikos žmo
nės amerikiečiai gerai su
pras, kad nieką verti tie 
pagyros, kurie pametę tie
sioginį savo uždavinį, ap
leidę tiesiogines savo pa
reigas, kaipo Seimo atsto
vai, išėjo partijos vėją 
gaudyti. Kam kam,, bet 
jau Seimo atstovams ne
pridera bastytis po visus 
svieto galus, kuomet Sei
mas yra darbais apvers
tas.

Šis faktas... parodo kad 
Seimo darbai, valstybiniai 
reikalai liaudininkams ne
rupi. Tai jie apleidžia 
Seimo posėdžią salę,- tai 
jie važiuoja partijomis į 
Ameriką, o poryt gal 
brauks kur į Afriką — 
jiems vis tiek kur...”
Mums visai nerupi ginti 

čia liaudininkai įr ją atvy
kusieji Amerikon atstovai. 
Tokią ilgą ištrauką iš kau-

>■■-..........-.............................

Arba: Kaip miisŲ kapelionai moko tikybos ir 
gano mokinių dūšias.

Kada socialistai arba apskritai 
[pažangieji žmonės pasako ku- 
i nigams, kad jie yra kapitaliz
mo tarnai, jie ir jų uodegos 
krikščionys demokratai i’ėkia: 
“Ai vai, katalikai, musų baž
nyčias griauna!”

Kada jiems pasako, kad jie, 
tikyba apsidengę nori įgyven
dinti tik tam tikrą savo “svie
tišką” programą šiamė pasau
lyje, o ne dūšias išganyti, jie 
vėl su savo uodegomis rėkia: 
“Ei vai, katalikai, musų šven
tą tikėjimą naikina!”

Kada kas nors pamėgina nuo 
jų tą apdangalą nuplėšti ir pa
rodyti juos nuogus, t. y. kad 
jie ne dūšias nori išganyti, o 
tik save šiame pasaulyje, jie su 
savo uodegomis šaukia: “Ai 
vai, katalikai, mus persekioja!”

Kada kas nors pabando už
daryti jiems duris ten, ,kur jų 
pyragai, t. y. “svietiškas” pro
gramas, apdengtas tikyba, vi
sai ne vietoj ir tegali tik pilvus 
sugadinti, jie Vėl sutartinai 
šaukia: “Ei vai, katalikai, mus 
piauna!”

Kada kas pradeda kelti jų 
šmugelio, melo, prigavystės 
darbelius aikštėn, jie iš visos 
gerklės šaukia: “Ai vai, katali
kai, mus apstojo Judesiai, išga
mos,. melagiai, šmeižikai!” ir 
t;t; ir t.t.

Kada kairioji Seimo dalis pa
sipriešino tokiam krikščionių 
demokratų mokyklų įstatymui, 
kuriuo mokyklos pavedamos 
klebonų ir kapelioną globai, 
paverčiamos jų “svietiškojo” 
programo, nors apgaubto tiky
ba; agitacijos krūmeliu, kada 
pažangioji mokytoj i ja tą patį

visų kunigų ir krikščionių de
mokratų “raštinyčių” (taip 
žmonės laikraščių redakcijas va
dina), iš visų sakyklų-ir iš vi
sų davatkų ir skvernus laižan
čiųjų lupų pelėdišką balsą: 
'“Musų tikėjimą nori išnaikin
ti, bažnyčias išgriauti, mus, 
tikinčiuosius, baisiausiai pa
vergti: Katalikai, ura prieš so-

krikščio-

dalistus, bedievius!”
Ir tas garsusis u r a pasiekė 

Ameriką.
Mes aiškiai žinome, kad so

cialistai pasipriešin
nią demokratų įstatymui ne ti
kybos naikinimui, bažnyčių 
griovimui (ir bolševikų lai
kuose nė viena nebuvo išgriau
ta), o veik dėlto, kaip jau sa
kiau, kad jie su ta įstatymo pa
galba nori užkrikštyti mokyk
lą vykdymui jų “svietiško” pro- 
gramo. O kad kunigai lenda 
į mokyklas grynai svietiškais 
tikslais, o ne tikybos ir dilbių 
išganymo, parodo aiškiai kape
lionų darbuote iki šio laiko.

Taigi pasižiūrėkime, kaip ka
pelionai “naujina Kristuje” sa
vo mokinius, kokį skelbia jiems 
“Dievo žodį”, į-(kokį dangų ve
da jų dūšias.

įlinkime pradedamąsias mo
kyklas.

Reton kurion mokyklon ka
pelionas apsilanko vieną kar
tą į savaitę. Daug yra mo
kyklų, kur kapelionas leįžcngia 
vieną—du kartu į metus, o: ne 
inaža yra ir tokių mokyklų, 
kur neapsilahko nė karto į me
tus. Gali kas pasakyti, kad 
nesuskuba — mokyklų daug* 
toli kaimuose, kur besuskubs.

Gerai. Imkime tas mokyklas, 
kurios prie bažnyčių, mieste
liuose.

Man pačiam teko mokytojau-. 
Ii keletas metų įvairiose prade
damose mokyklose — vis mies
teliuose, prie bažnyčių. Irgi 
tas pats. Tik vienas kapelio
nas vieną mot tebuvo rupestin- 
gesnis — ateidavo į mokyklą 2 
—3 kartus į savaitę. O šiaip 
kiti — i jo keletą kartų į metus, 
o vienas vieną mot — tik kar
tą. Gali ir- čia pasakyti kas 
morš, kad nesuskuihba. Betgi 
yta žinoma, kad daugiausia tą 
laiką jie praleidžia vestuvėse, 
krikštynose, laidotuvėse, įvai
riuose susirinkimuose. Tą pax 
tį išgirsite iš kiekvieno mokyto-■ 
tojo? - , i^ias! ‘

Iš to matyti, kiek kunigams 22 III. 12

dūšių išganymas. Jeigu taipi 
Rn- kam taip šaukti! Ii* dėl ko 
vistik kunigai Veržiasi į tas mo
kyklas? Mat, kartais esti rei
kalingas. Padėkim, nežino kle
bonija, kas per mokytojas, ko
kios jis pakraipos, ką veikia. 
Kapielioho tikslas, atsilankius į 
mokyklų patirti tai ii’ pranešti, 
kam reikia. Jeigu pasirodo 
“cicilikas”, tai reikia kaip nors 
suagituoti žmOn'es prieš jį i ar
ba užgniaužti jo įtaką žmo
nėms. Vėl. Dabar beVeik prie 
kiekvienos pi^dėdamosios mo
kyklas: Delką?* Mat, tėn yYa 
Pastebėta, kad į tuos kursus 
kapelionai daug noriau ir rū
pestingiau lankosi negit į mo-| 
jcyklas? Delko? Mat, ten yra 
suaugusio jaunimo. Reiškia, 
galima jau šis taš susinieške- 
rioti. Na, ir meškerioja: su
kasi, į aiškina, kol neiškepa ko
kios nors “pavasarininkų” ar 
kilos kokios “krikščioniškos” 
kuopos. Taigi matote, kaip 
'skelbiama ir koks ‘'žodis” skel
biama kapelionų. O krikščio
nys demokratai tai vadina Die
vo žodžio skelbhnu. Kaip gi 
nevadins, kad jų partijos labui 
dirbama O tlėlko' jų? Dėlto, 
kad jie —' vaikas klebonų ir ku- 
higėlių. Pėr‘ jtios gyvendina
ma klerikalų.* politikos progra
ma.

Dar ryškiau pasirodo kape
lionų darbuote prie ankštesnių 
mokyklų1—gimnazijų* progim
nazijų. Tiesa, pamokos čia 
lankomos. To reikalauja mo
kyklos tvarka. Bet niekur ne
teko girdėti, kad kaįielionai 
butų susisieloję tikybos- dėsty- 
pio ir mokyklos reikalais, nors 
skaitosi pilnateisiais mokytojų 
Tarybų nariais. Ne. Kur ku
nigėlio siela? Gi ateitininkų 
kuopelėse. Čni jie vadai, čia 
jie tempia, ką' tik begali. * Su
tempę rūpinasi, kad tik jiems 
krikščionių demokratų progra
mą įkalus. Taigi ir čia pirmo
je vietoje ne tikyba, ne dūšių 
ganymas, o savo “svietiškosios” 
programos skiej>inimas, rengi
mas agentų krikščtenių. demo
kratų partijai.I • , / I

Bet dar jie viskas. Žinome, 
kad mokyklų, gyVeninie dabar 
turi balsą mokinių tėvai. Taigi 
kaĮielionus ir čia randame: 
Ateitininkai jiems kapelionų 
girianii, kiti —peikiami. Per 
tėvus bando ir į mokytojus 
kibti. Visi dar atmena Rokiš
kio skandalą. Ten, visiems ži
nomas pedagogas ir mbkslo 
žmogus, gimnazijos direktorius 
Purenąs (dabar universiteto 
profesorius), gimnazijos vaikų 
tėvų susirinkifhe !kun. Buinšos, 
kapeliono, sukurstytų tėvų bu
vo biauriai apšmeižtas, iš juo
dintas. Biržų gimnazijos ka
pelionas, Ruškys, vienas nieko 
neįveikdamas,’ keršinti tėvų 
prieš mokytojus šaukiasi tal
kon kleboriąj ir 'kamendoritiš.

Tai tokie • dalykėliai.
Toliau. Nors kapelionai, 

kaip jau minėjau, mokyklų rei
kalais nė kiek nesirtipinę, bet 
jie, sulyg buvusio šviet. minis- 
terio cirkuliaro, dalyvauja mo
kytojų konferencijose, kur 
gvildenami grynai mokyklų ir 
mokymo reikalai. 

• I

Kam? Gal pasimokinimui pe
dagogikos, i>ažiniinui' mokyklų 
reikalų. Ne f Tilt pažinimui 
mokytojų, kuris, kaip aišku iš 
rašinio, jiems labai svarbu; tik 
tvėrimui iriokytojų katalikų 
kuopą, kurios jiems padėtų per 
mokyklas' gyvėndinti1 jų prb- 
gramą, ir dabar, kur yra to
kios ihokytbją kiiopos, visur 
joms vadauja kapelionai.

Tai matote, kaip ir koks Die
vo žodis skelbiamas Lietuvos 
mokyklose, į kokį dangų veda
mos mokinių^ dusios. Iš čia 
aišku, delko kairieji priešingi 
krikščionių demokratų mokyk1- 
lų^ĮKylitikai, ir kaip veidmainin
gi klerikalų rėksmai įauksinai, 
kad socialistai’ norį subedievin- 
t i mokyklas, sugriauti bažnyV 

'’Čias!

Prohibicijos “Palaiminimai”
. i. .' •■ i. ’—■—(.-.t ■ 

Wm. J. McNulty.

Daugelis direktorių prohibi- 
• Icijos įstatymui žiūrėti Jungti

nėse Valstijose pareiškė, kad 
60 nuoš. išvirų parašuotų var

iniais “vvhiskjey”, “gin” ir “bran- 
dy” yr& nuodai.

Kadangi man teko turėti ar
timų santykių su išdirbystės 
sąlygomis, tai aš galiu pasa
kyti, kad apie 90 nuoš. daikto 
dabar p arda vo j amo kaipo deg
tinė įvairiais vardais, yra ne 
kas daugiau, kaip tikri nuodai. 
Gi likusieji 10 nuoš. galima 
priskirti prie nuodų švelnesnės 
rųšiės.

DidžiAusia šitos degtinės da
lis, kuri yra pardavinėjama 
Jungtinėse Valstijose, yra dir
bama Kanadoj; gal 70 nuoš.

“Degtinei” dirbti Kanadoj 
esama dviejų metodų. Pras
tesnis metodas sumaišant alko- t 
holį su vandėniu ir pridedant 
dažyių. Antrasis metodas su 
garuotuvu.
t Kanadiniai garuotuvai vietoj 
garo yra varomi motorine pa
klega. Kur garas esti toks pa
diegus, kad jis neleidžia susi
krauti jokioms medžiagoms 
gvintuose, motorinė pajiega 
yra silpna. Grišpalas susikrau
na gvintuose ir laša į skysčių. 
Smardusis alkoholis, vadina
mas fusel1 oil, taipgi laša į 
skysčių, šitos dvi sudėtinės 
yra nuodingos. Nei viena bon- 
ka degtinės neišeina iš lęaiiadi-

Johnson pamėgino padaryti 
pasaulį sveiku Smuklės prieši
ninkų Lygai. Bet tai be abejo 
degtindarių pinigai. O ar žmo
gaus gyvastis ir sveikata ne- 
vertesne už pinigus? Mes ma
nom, kad vertesnė. Vienas 
prohibicininkas fanatikas sa
ko, kad pasauliui tuomi esą 
geriau, jei žmonės numiršta 
nuo nuodingos degtinės. Mes 
manėm, kad prohibidja bus 
Vaistu nuo visokių ligų ir kad 
ji buvo įvedama, - kad atėmus 
nelaimingiems norą.

Draudimas niekuomet neuž
draus. Kodėl? Svarbia usia$ 
dėlto, kad viršininkai prisieku
sieji žiūrėti įstatymo yra per- 
daugslengvai paperkami.

Redakcijos Atsakymai.

nemažiau

X. B., Gliicago. — Siunčia
miems Lietuvon spausdiniams, 
taigi ir laikraščiams, už kiek
vienas dvi unciji švaros reikia 
mokėt 1 centas. Kiekvienam 
siunčiamom “Naujienų” egz. 
lipdoma 1 c. pašto ženklelis.

Naujienų skaitytojams. — 
Musų skaitytojai, gavę laiškų 
nuo savo giminių iš Lietuvos, 
vis dar siunčia juos Redakci
jai. Mes jau kiek kartų minė
jome, kad privatinių laiškių ne
bedėsime laikraštin. Svarbesnių 
žinių iš Lietuvos gauname nuo 
savo korespondentų, o taipjau 
iš Lietuvos laikraščių.

abiejų, grišpalo ir sinardaus 
alkoholio. Skirtumas tarp jų 
yra toks, kad vienoj bonkoj 
gali būti ją daugiau, kitoj ma
žiau.

Kadangi medinis akloholis 
yra lengvd gauti, tai “degtinę” 
dirbant vietoj tikrojo alkoho
lio panaudojama medinis. Be

ito, medinis alkoholis apie per 
[pusę yra pigesnis už tikrąjį, o 
tas yta labai svarbus dalykas 
degtindariui ir galų gale taipgi 
labai svarbus dalykas vartoto
jui, ką patvirtins kiekvienas 
gydytojas parašantis receptas 
degtinei, ar teisingas grabo- 
rius.

Pareiškimas, kad didesnė da
lis parašą padėtą ant vadina
mosios degtinės bonkų yra 
melagingas, yra tikra tiesa. 
Vienas degtindaris New Bruii- 
sWicko provincijoj, plačiai be- 
siverčiąs “degtine”, nesenai už
sisakė penkiasdešimts tūkstan
čių litografuotų parašų, lygiai 
tokių, kurie vartojama gerai 
žifiomoms degtinių rūšims, an
glų, škotų ir airių.

Yra skaitoma, kad degtinda
ris, varantis darbą plačiai, gali 
iragaminti tariamosios degtinės 
bonkų apie už penkioliką centų, 
įskaitant supilstymą ir užkim
šimą. Degtindaris fabrikantas 

parduoda kiekvieną bonką ne
mažiau kaip už tris dolerius, 
o dažnai painia keturis it pen
kis dolerius, ar daugiau. Iš to 
ytra aišku, kad šiaurės mupšai- 
nininkui yra baisus pelnai.

Pavyzdžiui, aš privesiu Vie
ną žmogų gyVenantįi. rytų Ka
nados mieste St. Jolme. Penki 
metai atgal šitas vyras buvo 
pardavinėtoju savo tėvo valgo
mų daigių krautuvėj. Verslas 
buvo toli gražu ne geriausias.

Pradėjus Anglijai dalyvauti 
kare ir drauge su tuo uždrau
dus alkoholinių gėrimą parda- 
vinėjihią, šilas žmogttš pradėjo 
slaptai verstis dėgtine. Už metą 
lįiko jis turėjo motoru varo
mą garuotuvą ant ūkio arti 
miesto. Po kitų irietą jis buvo 
Naujo Brunswicko degtinės 
pardavinėto j ų' karalium; kada 
Jungtinių. Valstijų viršininkai, 
Ainerikai prisidėjus prie karo, 
laikinai uždraudė pardavinėti 
svarginančius gėrimus, jis pra
dėjo siųsti savo “degtinę” per 
sieną.

Iš pradžių jis siuntė savo 
“degtinę” į Mainėte valstiją. 
Degtinė paprastai buvo gabe
nama trekais į Bangorą, ar į

kaimą arti Bangoro. Toliaus 
jis sritį išplėtė. Jis pradėjo 
aprūpinti Bostono ir New Yor- 
ko šmugelninkus. Vagonai 
prikrauti šitais nuodais buvo 
siunčiami į abudu miestus. 
Raugas siunčiamas į New Yor- 
kų dažnai būdavo siunčiamas 
su perkrovimu. Naujojo Briin- 
swičko vagonas su raugu bu
vo nusiunčiama iki Porttlando, 
ar Augustos, o ten paskirtame 
Mainote kaime, miestely, ar 
mieste atvažiuodavo pirkėjas 
automobiliu ir- persikraudavo 
siuntinį.

šitas žmogus laikydavo ne
mažiau kaip penkipliką vyrų. 
Jis turėjo septynis automobi
lius, nusipirko keturis ukius ir 
tris namus miestuose. Paskui 
jis pasistatydino eilę namų. 
Viename miesto bankų jis tu
rėjo didžiausius depozitus. 
Jam buvo paprastas dalykas 
turėti banke dvidešimts penkis 
tūkstančius dolerių.

Pereitais metais įvyko per
maina. Naujojo Brunswicko 
degtindarių karalius neteko di
desnės Amerikos prekybos da
lies. Quebeco provincijai pra
dėjus kontroliuoti pardavinėji
mą gėrimų toje provincijoje, 
Montrealėj buvo
kaip trys tuzinai didmeninių 
svaiginamųjų gėrimų firmų, 
šitos firmos tapo išvarytos iš 
provincijos ir gėrynių Komisi
ja paėmė pilną kontrolę ant 
gėrymų.
I

Daugumas firmų persikėlė į 
bt. Johną ir ten įsikūrė. Tas 
ėmė jiems tik kelias savaites ir 
jie pradėjo skverbtis į Ameri
kos prekybą, kurią Naujo 
Brunswicko degtindaris kara
lius skaitė savo viešpatija. Da
bar buvusios Montrealio fir
mos patraukė didžiumą degti
nės pirklių iš Mainėte, Bosto
no, Ncw Yorko ir kitų Jungti
nių Valstijų miestų stovinčių į 
rytus nuo Chicagos.

Now Yorke vieną 
lapkričio mėnesį dėl 
Brunswicko degtindarių kara
liaus “maišytojo“ apsirikimo 
Staigu pasimirė dešimts žmo
nių. “Maišytojas“ buvo girtas 
ir darydamas “degtinę“ įdėjo 
tJOrdaug medinio alkoholio. 
Degtinė buvo pasiųsta į New- 
(Yorką ir dešimts žmonių nusi- 
nuodino.

Pradėjus mirti staiga ir ap
iakti nuo Naujo Brunswicko 
degtindario degtinės, pirkėjai 
metė jį rėmę, ir pradėjo pirkti 
iš montrialiečių.

Degtinės pergabenimui iš 
St. Jolino ir uostų prie Fundy 
įlankos į uostus ' Jungtinėse 
Valstijose panaudojama lėkš- 
ladugniai laivai, žvėjojamos 
valtys, garinės jachtos ir maži 
laiveliai. Paprastai laivai ne
va plaukią į Vakarų Indijos 
uostus, bet jie nenueina toliau 
kaip uostas Mainėte, Massa- 
chusetiso, Rhode Islando, Con- 
neetieuto, ar New Jcrsey pa
krašty. Net' eroplanu gabena
ma degtinė iš Naujojo Bruns- 
wicko į įvairius 
Bostono ar New

Prohibicija yra 
lės yra atviras

(Apgarsinimas)

VAKARINIŲ VALSTIJŲ 
. DARBUOTOJAMS.

Naujo

centrus arti 
York o.
farBa. Smuk- 
pavojus .ir

jos turi būti pasmerktos, bet 
.dabartiniai įstatymai nieko ge
ro neduoda. Jungtinių Valstijų 
ir Kanados m lesiuose ir mies
teliuose yra ntežne tiek pat 
'smuklių, kiek jų buvo prie teis
tinės sistemos; o įplaukų nei 
miesto nei valstijos, nei valsty
bės valdžios negauna. Nuodų 
pardavinėtojų daugiau kaip 
Ne\V Jėrsey uodų, žmonės nu
sinuodija pžąnažu, < ar staiga. 
Degtindariai lobsta. Baisios 
kainos atlupama už biaurų rau 
gą. Tuberkulozo sanatorijos ir 
beprotnamiai yra pripildomi 
draustinės degtines gėrėjų.

Vienas probibicijos šalinin
kas nurodo į pinigų apšties pa
didėjimą bankuose nuo to lai- 

1 ko, kaip Volstead ir Pussyfoot

Jau atvyko Amerikon ir. da
bartiniu su prakalbomis lankosi 
Rytinėse «.valstijose Lietuvos 
Seigiamojo Seimo nariai: kap. 
Ladas Natkevičius St. Seimo ge- 
nerabs sekretorius ir mok. Bo- 
lys žygelis, Lietuvos Mokytojų 
Profesinės Sąjungos pirminin
kai. Jiedu atstovauja Valstie
čių Sąjungą, Lietuvos Social-De- 
mokratų Liaudininkų Sąjungą. 
Lietuvos Jaunimo Sąjunga ir 
dar kelias kitas, svarbias Lietu
vos* įstaigas.

šie gerb. svečiai pasielgs Chi- 
cagą tuojaus po Velykų. Chi- 
kagiečiai jiems rengia bankietą 
ir.eilę prakalbų. Daugelis vei
kėjų iš įvairių kolionijų jau at
sišaukė reikalaudami, kad 
jiems būt paskirta diena su- 
rengt prakalbas; bet yra kelia- 
ta kolonijų, kurios iki šiol dar 
neatsišaukė. Todėl, gerbiami 
toliom jų veikėjai, kurie norė
tumėte turėti svečius savo ko- 
onijoje ir išgirsti apie tikrą 

Lietuvos padėtį ,tuojaus atsi
šaukite į centrą ir gaukite pas
iirtą dieną, kurioje galėtumė
te rengti svečiams prakalbas.

\ •

Ypatingai kviečiame veikėjus 
atsišaukti iš Illinois Indiana, 
Wisconsin, Minnesota, Missouri 
ir Iowa valstijų.

Laukdami greito atsišauki
mo liekame
LIETUVIŲ POLITINIS IŽDAS,

3252 So. Halsted St.

( JAMES S. KIRK & COMPANY 
SIŪLO SAVO UŽDAR

BIO DALI.

Ši sena, patikėtina firma įsisteigė 
1839 arba 32 metais pirm Chicagos 
gaisro, ir visuomet dalino savo kos- 
Humeriams pagal jų laimę dovanas, 
iuosnoriai sumažindamas American 

Family Soap vyniojamų popierų ir 
suteikdamas Oneido Community si
dabrinius peilius, šakutes, arbatinius 
ir stalinius šaukštukus, pažymėtu lai
ku, balandžio mėnesyj kąs metai, šj 
metą, priddan prie sidabrinių reikme
nų duoda specialių turkiškų rankš
luosčių. Pilnatis ir didelis pagarsi
nimas kitoj šio laikraščio vetoj. Ap
simokės skaitytojams atidžiai perskai 
tyt ir jei reikalas pirkti American 
Family Soap didelėmis dėžėmis, kad 
galėtų pasinaudoti Šiuo siūlymu, nes 
tas specialis siūlymas baigsis su ba
landžio 15. Prieg tam, šių specialių 
dovanų siūlymo, šimtai kitų dovanų 
galima bus gauti bile laike viso me
to bėgyj už išmainymą American Fa
mily Soap vyniojamą popierą. Jei 
neturi dovanų surašo, įsigyk — pa
siųsime ant pareikalavimo veltui. Sa
kingos su American Family, parodo 
fakto, kad prastas muilas, daugiau 
sunaikina drapanas nei vagis. Tas 
via tiesa, nes geras muilas kainuoja 
tik kelis centus, — naujos drapanos 

1 daug dolerių.
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BKOOKLYN. 
NLWYORK

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio.

• Žiūrėkite 
kad butų 
INKARO 
vais- 
bažonklis.

patiks kad 
ir gabiau
siai ypatai.

SERtiANTI VYRAI Už visai mažas lėšas, suteikiama g Al V eriausis gydymas, kokis tik medici
nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.

eriausis gydymas, kokis tik medici-

ers

Išplaukia kasdieną ar panašiai 
Tiesiai į ir iš

Perdaug “Profe
sorių”

laikraštyj “American 
sician” rašoma, kad šiuo laiku 
Amerikoj medi kalėse mokyki 
lose yra 14,132 studentai ir 
juos mokina 7,587 profesoriai, 
profesorių pagelbininkai, asis
tentai, instruktoriai, denions- 
tratoriai ir t.t. Neišeina ne po 
du studentu ant kiekvieno “pro- 
fesorio” arba mokytojo. Pa
imkite žemiausios klesos me
dicinos mokyklas, tokias kaip 
Chicago Medical 
tono Colk'ge of 
Surgeons ir kt, 
laikais jos turi
k y tojų, negu studentų.

Kada kitų profesorių mo
kyklose yra stoka mokytojų, 
daktarų mokyklose “profeso-

medicinos 
Didžiuma 
ir tokios 
Harvvard, 
Columbia

Didelis Brusas ir
Aukšta Kokybe

BSOLIUČIAI tyras; vienu brusu padarysi daugiau dar
bo negu kokiu kitu muilu.. Pamėgink; pamatysi

Labai Perkamas—Kodėl?

Collcgc, Bos- 
Physicjans ir 
ir rasite, kad 
daugiau mo

Kodėl ?
Todėl kad kitų profesijų mo

kyklose ‘įproifesoriai” nesitiki 
pelno. Advokatūroj iš dalies 
yra taip, kaip ir medicinoj, jei 
da neprasčiau, nes susitaria ke
li advokatai ir įsteigia kolegi
jų arba*, universitetų. Vienok 
studentų jie negauna daug ir 
tie po mokslo užbaigimo “kei- 
sų” pebeatveda. Gi kiekvienas 
gydytojas numano, kad pasi- 
garsinimas medicinos studentų 
tarpe reiškia biznį tuoj ir atei
tyj: studentai patįs kreipiasi ir 
pažįstamus veda pas “profeso
rius”, kurie mokina įvairių spe- 
cialumų mokyklose; po mokyk
los užbaigimo gydytojas vis da 
tikisi, jog jo profesoriai dau
giau žinojo ir neretai nusiun
čia jiems biznio. Tik dėl ši
tos priežasties daktarai skver
biasi į medicinos mokyklas bū
ti profesoriais, profesorių asis
tentais, pagelbininkais, instruk
toriais ir 1.1. Labai tankiai tie 
profesoriai neturi mažiausio 
gabumo mokytojauti ir labai

Pigiau Pirkti Geras Muilas 
Kaip Nauji Drabužiai

jiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHimiiHHHimiHHiiijiiMihiMhiiHŲnnniniiiiiiiinL
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Kas atveda 
“profesoriui’ 
pbrleidžiamas 
ir gauna dip-

nū j amų 'dalykų. Paprastai to
kie “profesoriai” negauna jo
kio atlyginimo už savo “profe
soriavimų”, neretai jie primo
ka arba leidžia pinigų skyriams, 
kurie padaro juos profesoriais. 
Aišku, kad dėl šitokių profeso
rių buvimo studentai gaišina 
laikų mokykloj ir tik iš jos iš
ėję pradeda studijuoti, kada 
pamato, jog mokykla nepriren- 
ge tinkamai.

Žinoma, ne visose 
mokytose taip yra. 
valstijinių mokyklų 
kaip John Hopkins, 
Yale, Nortlnvestern,
T tūlos kitos turi gerų profe
sorių ir mokytojų štabų, hes 
jos išgali atlyginti už mokini
mų. Jos todėl ir pasirenka 
gabesnius pedagogus ir moks
lo žinovus.

Prastesnėse Medicinos mo
kyklose “profesoriai” tyko, nuo 
dudentų ligonių, 
ligonių ir duoda 
uždirbt, tas yra 
š klesos į k lesų
lomų, nors ir bukaprotis butų. 
DeT šitokių mokyklų su per
daug “profesorių” Amerikoj 
gydytojų profesija negauna rei
kalingo kreditą ir konfidcnci- 
jos. Del šitos priežasties yra 
gydytojų perviršis ir nemaža 
tokių, kurie tiktų būti “buče- 
riais”, o ne gydytojais.' Del ši
tos priežasties ir gabieji stu
dentai turi mokintis nemaža po 
mokyklos užbaigimo, nes at
kanda, kad perdaug “profeso
rių” išmokino permažai. Ken
čia dėl to ir publika, nes ne
lengva yra susirast atsakan
čiai išmokintą gydytąją.

Kas nusprendžia mokintis 
medicinos, patartina pasirinkt 
mokyklų, kurijoj profesorių 
yra nedaugiau, kaip reikia, ku
rios profesoriai neužsiima 
tika, o yra apmokami ir užsi
ima tyrinėjimu, kurioj viskas 
yra tvarku ir reikalaujama ži
nojimo, o ne ligonių nuo stu

lai viršutiniai tepažįsta išguldi-.dento.—Df. A. Montvidas.

DYKAI
NUO BALANDŽIO 5 IKI BALANDŽIO 15 D.

ĮŽYMUS SIDABRINIAI
Garantuojami 10 metų 

KMILIIBM <111- - 1 j — y .-ri l...-IMMM n “ III

..'uz
AMERICAN

FAMILY
Muilo Vyniokliai

iiiiiHiiniiii

tife-100Wrappe™

klHNBROC■ B HALSTED. 20™ SUS M M. CANALPORT AVĖ

■ >
Dykai — nuo
2 iki 4 vai. po• 
piet Ketverge
Ice Cream ir 
keksas musų 
gimimo party

šitie pasaulio garsus sidabriniai daiktai yra 
čia parodytas gražus Primrose dešinas yra 
tvarinys ir yra garantuojamas 10 metų.
3 Peiliai, už 299 Vynioklus
1 Peilis
3 šakutes
L.šakelė

už 100 Vynioklų 
už 299 Vynioklus 
už 100 Vynioklų

randami daugelio geriausių šalies namų, 
valiausios dirbėjų — Oneida Community —

6. šakutes. už 279 Vynioklus 
3 šaukšteliai už 140 Vynioklų 
1 šaukštelis už 47 Vynioklus 
3 šaukšteliai už 299 Vynioklus

1 šaukštelis už 100 Vynioklų

New Yorko Dresių 
Išpardavimas

PIRMIAU TOKIE IŠ
PARDAVIMAI NEBU
VO TAIP MAŽOMIS 

KAINOMIS

SPECIALIS TURKIŠKO RANKŠLUOSČIO . SIŪLYMAS 
Už 115 American Family Muilo Vyniokly

Vienas Turkiškas rankšluostis margais raštais, šviesraudoniais ar mėlynais. Dydis 21x40. 
šitas rankšluostis nežudo savo gražumo dėlto, kad jis išaustas iš baltintų gijų.

Materiolai yra trikotinas, can- 
ton crepe, crepe satin, crepe 
de chine.

Spalvos yra mohawk, periw- 
inkle, mallards, copenhagen, 
navy, juodos ir neptūno ža
lios.

Styliai yra bluzės, tiesios-lini- 
jos ir bufinio efekto; naujos, 
rankovės visokių mierų 16- 
18 ir 36-44 ir extra 48-54. 
Šiame išpardavime po

vieta ir tamistaį.
Vyrai kenčiantį nerviškumą, vidurių ir jaknų 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūslės, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, gali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gali jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškai patirsta jo protišką ir fy- 
zišką tvirtumą.

Ar sergi? Nepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas 
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai.

DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkantį 

leidimą nuo Illinois Valstijos.
St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago,'

“Ačiū gydytojui už 
išgydymą”.

85 South Dearborn
III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. Ned. 10:00 ryto iki 1:00
Taipgi vakarais: pan. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v. v

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS AŠTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

niBTinil Vynioklus siunčiant paštai reikia pridėti 10c prie kiekvienos sidabrinių dajk- 
PAX I AKAI tų eilės, 5ę. turkiškam rankšluosčiui supakavimui ir persiuntimui apmokėti. 
I HV I nun» Užrašyk ant pakelio Dept. O, 1232 W. North Avė., Chicago.

Šitas siūlymas geras tik nuo bal. 5 iki 15 d.
Mes pasiliekam teisę aprėžti kiekį, šitos dovanos bus duodamos var
tojantiems American Family Muilą tik Cook Kauntėj, Illinois.

Atnešk Vynioklus į Artimiausių Dovanų Krautuvę
■ Vidunniesty: šiaurines dalies Krautuvė

27 West Lake Street 1232 West. North Avė.
Arti State Gatvės Ties Tiltu

JAMES S. KIRK & COMPANY, CKICAGO

I IR Iš
LIETUVOS

Didžiausi ir greičiausi
CANADIAN PACIFIC LAIVAI

HAMBURG, ĄNTWERP ,
Cherbourg ir Britanijos portus 

Artymas susinėsimas su
KAUNU

Ir kitais Lietuvos miestais
Trečios klesos pasažierian+s prireng
ta puikios lovos, po 2, 4 ir 6 į kam
barį.

St. Lawrence vaizdinga kelionė, 2 
dienos ant upės ir įlankoj. Tik 4 die
nos atvirose jūrėse.

Pilnos informacijos nuo vietos lai- 
ikorčių agentų, arba R. S. Elworth, 

generalis agentas, 40 No. Dearborn 
St., Chicago, III.

‘ DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3301 
1824 VVabansia Avė. 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakarė 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 ,

Dr.. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas; 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

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

Su užregistruota vblsbaženklluSuv. Valst. 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušam 

čios ypatybės Šiame vaiste įdėtos, 
fiu priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisyto jas,, kuris

RuffJes 
u s narį OFf nt C 

Ąl*COHOL40>b

SIOPSDANDRUlf 
PROMO’fS 

HEALTH YSCAI.P
LtaURIANTHAlR

cČNitiirsAriuio ozs

Aptiekose 
parsiduoda 
po65o. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paštę, 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

TIK PASPAUSKIT 
GUZIKį

ir kambarys bus apšvies
tas. Elektra yra pigi — 
jus galit gauti tų paranku- 
mų, ką kiti jau turi.

Jūsų kaimynas elektros 
kontraktorius

išvadžios jums elektros 
dratus lengvais išmokėji
mais už pigių kainų. Jis 
sudės svičius sienose pagal 
pat duris, kur lengva 
tamsoj — ir padarys 
darbų kas reikalinga.
Daleiskite suteikti jums 
visą apskaitliavimą.

T. Pullman 5432

A. SHUSH 
AKUSERKA
Turiu patyrinu 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiu 
nu ligonę ir kudi 
Jy laike ligos. 
10929 S. State St,

Chicago, IIL

rasti 
visų ,

dykai 
Telefo- 

nuokjt Randolph 1280, Local 
287, dėlei sužinojimo gero kont- 
traktoriaus netuli jūsų.

Cominomvealth 
Edison Co.

72 West Adams Street

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St,

Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Residcncija: ?811 W. 63rd SL 

Tel. Prospect 3466

DR. VAITUSH, O. D.
Lietivlfl Aida SBeeialhtaa

Pa gvins aidų įtempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
Svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.

Vai.: 12 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1553 W. 47th St. Tel.: Blvd. 9660.

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

Pranešimas
Plačiai pagarsė
jęs fotografistas 
A, Voitkevičius, 
pagrįžo iš Lietu
vos ir savo name 
636 West 18 St., 

if Chicago, UI. ati
darė pikčernę su 
naujausio išra
dimo prietaisais. 
Reikalui atsiti
kus, eikit prie 
seno biČiuolio.

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.: 10:30 iki 
12:00 dieną.

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

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNIGKI
8107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 Ud 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

Telephone Van Buren 294
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Dr. A. A. Roth
RŪSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

i

A. MASALSKIS 
Grųborius 

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

Reikale kreipkitės

3307 Aubum Avė.
Tel.: Boulevard 4139

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 So. Morgan Street,
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

vėl tęs savo praktikavimą po No.
' 3208 W. Harrison St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldienius.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted SL

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su
fixtures M*ww

Darbų gvarantuojame.
> Elektriškam darbuiJ, ’

Telefonai Boulevard j

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, je^ pagei

daujama.

Telephone Yards 1532
DR. J. KULIS

Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

3259 So. Halsted Stn Chicago.

Telephone Yards 5834

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

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

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

3317 Emerald Avė.
9 iki 11 ryto ir 9 iki 10 vakare 

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

Tek: Canal 279
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CHICAGOS
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dytojai sako, kad jis 
pasveiks.

Kiti “kareiviukai” 
žeisti lengviau.

gal dar

tapo su-

lyrinėj i

KRUTAMŲJŲ PAVEIKSLŲ 
VAIDYLŲ KALBOS IR KI
TI B1LDĖSIAI BUS GALI

MA GIRDĖTI.

Tyli krutamu jų paveikslų 
scena jau daugiau nebebus ty
li. Nuėjus i krutamu i u naveik-
slų teatrą nebereiks skaityti 
ant scenos ką vaidylos kalba, 
bet bus galima viskas girdėti.

Krutamųjų paveikslų teatruo
se bus įtaisyti taip vadinami 
radiofonai, kurie (taippat kaip 
gramafonai, tik daug aiškiau) 
perduos susirinkusiems vaidy- 
Ju kalbas ir kitus bildesius.

Radiofonas yra niekas ki
tas, kaip tik naujas išradimas 
Valdyti eleklro-magnetines vil
nis. Elektro-magnetinės vilnys, 
tai yra sujudimui keliaują per 
eterį, kurie iki šiol apsireikš
davo įvairiais budais, — pavyz
džiui, šviesa ir šiluma.

Kai mes matome saulės švie
są, mes matome elektro-mag- 
netines vilnis. Kadangi jos ap
sireiškia begalinėje virpėjimo 
daugybėje, tai musų akys ne
spėja jų vieną nuo kitos at
skirti ir mes tokiu budu vien 
tik šviesą regime. Vėl kai mes 
stovėdami prie šilto pečiaus 
jaučiame šilumą, mes taippat 
jaučiamu elektro-maįgnetines 

viltis. Bet dėl begalo didelės 
Vilnių virpėjimo skaitlinės mes 
negalime jų ryškiai akimis ma
tyti. Kurių vilnių virpėjimo 
mes negalime akimis matyti, 
tai mes dar turime kitokių 
priemonių joms sužinoti. Gam
ta yra suteikus mums antra
eilę priėmimo vilnims stotį da- 
silitėjimo pajautime. Ačiū tam, 
mes šilumos kad! ir nemato
me, bet už tai lengvini ją jau-| 
čiame.

I

Tas pat ir su radio-telefonu 
išleistomis elektros-magnetinė- 
mis vilnimis. Musų ausys tas 
vilnis pagauna ir mes tokiu 
budu girdime.

Skirtumas tarp šviesos, šilu
mos vilnių ir radiofoninių Vil
nių ir tas, kad jos ne visos vie
nodo ilgumo. Šviesos vilnis yra 
apie viena penkiasdešimta-tuk- 
stantine dalelė colio, o šilumos 
vilnis yra apie viena dešimta- 
tūkstantinė dalelė colio. Gi be- 
vielinė vilnis yra nuo 200 pė
dų iki 25 mylių ilgumo.

šitų vilnių buvimą ore pir
miausia surado grausus vokie
čių mokslininkas vardu Hertz

kino bevieliniam telegrafui Ita
lijos Senatorius Marconi. O 
Jungtinių Valstijų Dr. Lee de 
Forest išrado bevįelinį telefo-

Dabar vienas chicagietis, 
vardu Harry J. Powers, bando 
pritaikinti šitą radiofoną prie 
krutamųjų paveikslų. Jis 
padarė keletą bandymų, ir, 
ko, pirmi bandymai gerai 
vykę.

jau 
sa- 
pa-

VAIKŲ “KARAS” PASIBAI
GĖ TRAGEDIJA.

Užvakar užpakaly 
1235 So. Peorįa gat., 
vaikų gavę rankinę 
buvo surengę “karą”, 
vo pasiskirstę į dvi grupes ir
vieni prieš kitus rengėsi “ka
riauti”. Kadangi 
chuk, 9 metų

Peoria gat., 
tai jis tapo 
“tvirtovės”
savo “kareiviukus 
top” į “priešo

namo, 
keletas 

granatą 
Jie bu-

?>()

Policija dabar daro 
mus, kur vaikai galėjo gauti 
tą granatą. Spėjama, kad ją 
koks kareivis 
iš Francijos. Kai pradėjo po
licija j ieškoti, ji rado dar dvi 
granati paslėptas po šalygat- 
viu netoli *šios tragedijos.

buvo parsivežęs

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ DU VYRU 
IR POLICIST4; GAVO $7,100.

South Chicagoj užvakar ap
siginklavę plėšikai pašovė mir
tinai du vyru ir policistą. Plė
šikams teko 7,100 dolerių gro
bis.

Policija dabar deda visas ga
limas pastangas plėšikus suim
ti. Vakar daugybė nužiūrėtų 
plėšikų tapo suareštuota, bet 
kol kas dar j ieškomų plėšikų 
nesugavo.

sirinkimą pereitą šeštadienio 
vakarą (balandžio 1) svetainė. 
3301 So. Morgan gatve. Susi- 
rinkimas buvo neskaitlingas, 
bet ganą gyvas ir daug nau
dingų dalykų nuveikta. Užbai
gus svarstyti einamuosius kliu- 
bo reikalus, buvo pardavinėja
ma Lietuvių Auditorium Ben
drovės Šerai. Tik nepatėmijau 
kiek jų buvo parduota. Paga
lios buvo pranešta apie var
gingą V. Pečiulio ir jo šeimy
nos padėtį, kuris sunkiai ser
ga, o sutaupinto cento visai 
neturi, nes dar visai nesenai 
atvykęs į Ameriką ir neturė
jęs progos užsidirbti šiek tiek 
skambučių. Apsvarsčius šį da
lyką, tkliubas nutarė paaukoti 
jam iš savo iždo 5 dolerius. 
Kliubiečiai dar suaukavo 5 do
lerius. A. Bugailiškis likosi įga-

įteikti jam asmeniškai tuos 10

PADĖKOJIMAS. APSIVEDIMAI. AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME

NORĖJO PARDUOTI PRYČE
RIAUS DUKTERĮ.

Pereitą šeštadienį baltosios 
vergijos agentai buvo pasivo
gę čekų pryčeriaus 16 metų 
anviaus dukterį, Martha Jani- 

norėjo ją par- 
gautų pinigų jai 
to, jie ėmė jos 

neturi savo 
sutiktų save

Tai yra pagirtinas darbas 
bėdoj gelbėti žmogų. Geistina, 
kad ir kitos draugijos ir kliu- 
bai suteiktų šiek tiek paramos 
V. Pečiuliui. Jo gyvenimo vie
ta: 3333 So. Wallace gal., 2- 
ros lubos. — Narys.

Balandžio 2 svetainėj 3301 
So. Morgan gatve Saldžiausios 
Širdies Viešp. Jėzaus Draugija 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Kadangi buvo visai maža 
narių susirinkę, todėl nieko 

Užbaigus

duoti ir pusę 
atiduoti. Po 
klausinėti, ar 
draugių, kurios 
parduoti. Ji pasisakė 'turį. Jie svar^aus nenutarė, 
leido jai joms patelefonuoti, svarstyti einamuosius diįiugi- 
bet tik, kad tokioj ir tokioj J08 reikalus, buvo -prisiminta 
vietoj patikti ir apie tai jos apie nelaimingos V. Pečiulio 
tėvams nieko nepranešti. Ji- šeiminos. Draugija nutarė Pe

lnai patelefonavo vienai savo buliui paaukoti iš savo iždo 5 
draugei, kad ji ją ateitų patik- dolerius. Taipgi dar nariai šil
ti vienoj vietoj. Jos draugė su- (,ėj° 5 dolerius. Pinigai tapo 
prato kame dalykas ir apie peikti A. Bugailiškiui nunešti 
tai pranešė jos tėvui. Tėvas rr asnieniškai juos įteikti V. 
pranešė policijai. Policija pri- P ečiuliui. Ten buvęs,
sirengė ir kai pryčeriaus dūk- Redakcijos pastaba. Ir lab- 
tė sutiko savo draugę pažymė- | darybės darba reikėtų tainiau 
toj vietoj, jie ją 
areštavo, 
ją buvo pavogę, 
ko, tuos agentus 
areštavus.

l>askui
tuojaus 

pasisakė

tuojaus

su- 
kas 
sa- 
su-

PIKTADARIAI NUŠOVĖ 
ITALĄ.

Užvakar trys piktadariai nu
šovė iLuigi Cutaia, 35 melų am
žiaus, 1164 Tovvnsend gat., 
prie jo namų. Jo žmona, sa
kosi, nušovimo jos vyro prie
žasties nežino. Cutaia paliko 
nuliūdime penkis vaikus ir 
žmoną.

dirhti organizuotu budu, kad 
butų tvarka, miosakumas ir 
duotų tinkamų vaisių. Nelai
mingos Pečiulių šeimynos šel
pimo reikalą pasiėmė' savo glo- 
bon — kaip jam ir priderėjo 
— Chicagos Komitetas .Lietu
vos Našlaičiams Šelpti • — pil
nai pasitikima o 
Dėlto tiek atskiri 
tiek draugijos 
čiuliams 
sau
minėtam 

j teini, 
i reikalu 
menei 
skaitą, 
ne dėl 
k ėjimo
jai, bet paprastai dėl tuščios 
ambicijos ir nenoro duoti kre
dito kitam — yra anarkingas, 
netikęs. Jis niekam garbės ne
daro, nes tokiu budu niekados 
gerų rezultatų negalima turė
ti. Tikrasis darbas yra — or
ganizuotas, pelningas darbas 
ir kooperavimas.

Lietuviu Rateliuose
T0WN OF LAKE.

asmenys 
skiriamas Pe- 

aukas turėtų ne kas 
jas dalinti, 'bet pavėsti 

Cliicagos Komi
ku rs jas tiksliai sulig 
suvartos ir duos visuo- 
pilną viso darbo apy- 
Veikimas kas sau — 
to, kad nebūtų pasiti- 
ati tinkamai organizaci-

Nurširdų ačiū tariu visiems 
giminėms, draugams ir pažį
stamiems dalyvavusiems musų 
neužmirštamo Franciškaus Šo
ko laidotuvėse. Ačiū už gra
žų patarnavimą jam paskutinį 
kartą.

Likę nuliudusieji: Žmona, 
Duktė, Brolis Juozapas ir Švo- 
geriai.

REIKALINGA mergina dėl apsive- 
dimo nuo 18—25 m. amž., nereikalin
gas man turtas, bet gyvenimo drau
gė, kuri mylėtų šeimynišką gyvenimą 
atsišaukite, aš esu 25 m. amž. Su pir
mu laišku prsiųskite paveikslą. Pa
voksią grąžysiu. Atsišaukti

1789 So. Halsted St., Box 1.

!! IAUTOMOBILIAI!!!
VIENOS SAVAITĖS VELTUI 

IŠMĖGINIMAS

FAGET-BUICK CO

Pranešimai

JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 
ginos, nuo 30 iki 40 m. amžiaus. Aš 
turiu fanną, žemė gera ir budinkai 
visi nauji. Norėčiau, kad margina 
turėtų šiek-tiek pinigų. Su laišku 
norėčiau gauti fotografiją, paskiau 
sugažinsiu atgal. Boleslavas Štein, 
2838 W. 36 PI., Chicago, III.

BUICKS
Parduodame vartotus automobilius 

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

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

Tel. Douglas 0632.

PARDAVIMUI 5303 Princeton Ay. 
6 flatų muro namas ir 7 kambarių 
cottage užpakalyj. Elektros šviesa, 
maudynės, pečiais šiluma. Kaina tik
tai $11,000.00.

šiaur-vakarinis kampas 43rd Pi. fa? 
Wallace St., 2 flatų medinis, 7 ir 7 
kambarių ir antaukštis; elektros švie
sa ir maudynė. Kaina $4,000. Mokė
sim komišiną. Foerster, 7006 Erne- 
rald Avė.

—į r
Dramatiško Ratelio repetiejos “Ša- 

laputrio” įvyks penktadienį, balan
džio 7 d., 7:30 vai. vakare, M. Melda
žio svetainėj. Kurie pasižadėjdte lo
šime dalyvauti malonėkite laiku su
sirinkti. I— Režisierius.

Roseland. — Auksines žvaigždės 
Liet. Pasilinksminimo J. t Pašelpos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
bąlandžio 7 d., 7:30 vai. vakare kliu
bo kambariuose, 158 E. 107 St. Visi 
nariai malonėkite laiku susirinkti. 
Bus priėmimas nąujos konstitucijos.

— Koresp.

Docal 269 A. C. W. of A. susirin
kimas įvyks penktadienį, balandžio 7 
d., 7:30 vai. vakare, Unijos svet, 
1564 N. Robey gat. Visi šio sky
riaus nariai malonėkite būtinai susi
rinkti. — P. Chapas, Sckr.

Jaunų Vyrų Lieti Draugiškas ir 
Pašalpinis Kliubas laikys savo mėne
sini susirinkimą ketverge, bal.‘ 6 d.,^ 8 
vab vak. Malinausko svet., 1843 So. 
Maisteli St. Draugai malonėkite bū
tinai visi dalyvauti, nes turim daug 
svarbių dalykų aptarti.

— Rašt. K. Kazlauskas.

Draugyste L. K. Mindaugio laikys 
savo mėnesinį susirinkimą pėtnyčioj, 
jai. 7 d., 7:30 vai. vakare, D. She- 
maičio svet., 1750 So. Union Avė. 
Visi draugai malonėkite laiku susi
rinkti. •— Rašt. Varnelis.

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

—• Organizatorius.

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

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

Harvey, III. — SI L. A. 289 kp. lai
kys savo mėnesinį susirinkimą ket
verge, balandžio 7'|<d., 6:30 v. v., pa
prastoj svetainėj. »J Malonėkite drau
gai visi atsilankyti, kurie esat užvi?- 
kę Mokesčius, užsimokėti. Be to bus 
daug svarbių reikalų svarstymas i 
balsavimas į pildomąją tarybą.

— Fin. Rast. J. Masekas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
30 DIENĄ KOVO PRAPUOLĖ 

šuo, jis yra vidutinio ūgio, baltas, 
juodos ausis ir žandai. Kas jį 
note, malonėkite pranešti, meš už 
atlyginsim.

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

Zi
tai

111

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- 
kit tuoj paduodami savo antrašą. Pas 
mus teisingas, greitas ir pigus pa
tarnavimas.
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 
808 W. 33rd Place. arti Halsted St. 
Vai. nuo 9 ryto iki 9 vak. kasdien.

Tel. Boulevarde 1550
KARPETAI

Jei turite nudėvėtą karpetą, neme
skite, bet perdirbkite į naują kur bus 
abi puse minkštos ir geros. Norėda
mi užsakyti, krepkitės*

S. A. ZALPIS,
922 W. 34th PI. Phone Yards 2231

NORIU pirkti bučernę ir gro- 
sernę, kad butų pelninga vieta. 
Užmokėsiu cash. Atsiliepkit lai
šku. S. B. D., 4050 S. Montgo- 
mery St., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDON kambarys, dėl ve

dusios poros arba 2 ar 1 vaiki
nui, yra visi modemiški paran- 
kumai. Atsišaukite:

3250 Lowe Avė.

REIKIA DARBININKU
REIKALINGĄ MOTERIS SENA 

Prižiūrėjimui vienu metu vaikn, rui
mas i** vai vis taipp-i fe-ėras užmokestis.

AtsišnuHtp p-rmfni-
JCE RAMANČIONTS.

3149 S. Halsted St. Yards 7282
PEIKTA MERGINOS PRIE NAMU 

dnvbo i’t nridabojimui 2 vaiku. Goi- 
sh’^n, kad suprastų lenkų arba anglų 
kalbą.

S. MISTTTS.
2048 N T’nFov Rt.. 3 jnS/'cj. frontas 

Phone Monroę 2607

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
AtVhžiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY, 

1401 E. 67th St.

PARDAVIMUI DVIEJŲ IR PUSE 
augšto mūrinis namas; krautuvė ir 
flatas. Priežastis pardavimo išdali
nimas turto.

3249 S. Halsted St. 
po 6 vai. vakare 

Phone Yards 5693

JORDAN!
Jordan autorizuota agentūra. Visi 

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

Thę Jordan autorizuota agentūra 
taipgi turi 15 vartotų automobilių, 
kurie yra paimti išmainymui į nau
jus Jordans ii; bus parduodami pigio
mis kainomis.

Stutz 1919, panašus kaip naujas 
Buick, m'ažas “6” 1920 Rex viršus.

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

1741 W. Madison St.

• PARDAVIMUI FARMA, 10 AKE- 
rių žemes, su namais, gyvuliais ir vi
sokiais padarais koki tik reikalingi 
yra prie ūkės, labai gera žemė, par
duosiu arba mainysiu ant namo. Par
davimo priežastis, moteris mirė. At
sišaukite. Wm. Salusky, 119 South 
Ham-lin Avė., Mt. Greenvvood, III.

“UKĘ”
Tamsta ir pats vienas gali nusipirk

ti, jeigu tik žinosi kame ir kurios 
yra ant pardavimo. Pas mus šioj 
lietuvių apielinkėj. Aš žinau “Ūkių” 
visokio didumo ir pigia kaina, su gy
vuliais, mašinoms, sodais, užsėliaisi 
ir tt. A§ esu ūkininkas, ir užtai no
rintiems, ant ukčs apsigyventi ir pa 
reiti pas mus į susiedus,aš visados 
mielu noru, teisingai ir širdingai pa
tarnausiu. Rašvk,

JOSEPH GERIBO 
Scottville, Mich.

PARDAVIMUI
IR 

geri 
fixtures; biznis nuo senai išdirbtas. 

Kreipkitės:
* 2159 W. 22nd PI. *

PARDAVIMUI BUČERNĖ 
grosernė, labai puikioj vietoj,

PARSIDUODA GROSERNE, SAL- 
dainių, ice cream, cigarų ir kitokių 
smulkmenų krautuvė. Gera . vieta 
ties Puplik mokykla, biznis gerai iš
dirbta, savininkas turi greit parduo
ti, nes nesiperka kitą biznį ir savo 
namą.

3518 S. Wallace St.

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

Atsišaukite po adresu:
4349 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI visai pigiai naujas 
mūrinis namas ant West Sidės 3 aukŠ 
tų, Storas ir 2 flatai po 6 kambarius, 
akmeninis pondamentas, cimentuotas 
skiepas, stačias stogas, maudynės, 
elektriką, gesas, kietmedžio .vidus, ir 
garadžius 2 mašinoms Kaina $14,000 
ir priimsu lotus, automobilių arba 
mažą namuką. Savininkas, 819 W. 
33rd Street.

ČEVERYKŲ krautuvė parda
vimui. Daug stako ir puikus 
fixtures. Geras lietuviui biznis.

MAIIER & WESTPIIALN 
2454 W. 38 St. arti Archer Avė.

PARDAVIMUI valgykla pui
kioj vietoj. Priežastį pardavimo 
patirsit ant vietos. Parduoda 
pigiai.

3212 So. Halsted St.

PARDAVIMUI FARMA 80 AKRŲ 
Taylor County, Wisconsin. 29 akrai 
ariamos žemės, 20 akrų ganyklos ir 
31 akras miško. Budinkai yra seni, 
bet yra 18,000 pėdų lentų statymui 
nauių budinkų. 2 arkliai, 7 kardės, 
1 didelė pjovimui mašina, 30' vištų. 
Visos farmu mašinos. 150 kordų 
malkų pečiui ir daug mažesnių daly
kų. Kaina prienama. Delei plates
nių informacijų ateikite arba rašykite 

WM. GRTNKIEWICH 
141 ,N. Ridgeland Avė.

Oak Park, III.
Mane galima matyt nedėlioj visą 

dieną, o šiaip vakarais nuo 5 vai.

PARDAVIMUI namas prie 
625-7 So. Paulina St., 2 augštų 
muro namas. Lotas 50x150, ge
ros rendos; biznio apielinkėj,

PARDAVIMUI VALGYKLA (RES- 
toranas) North Sidės apielinkėj, la
bai gera vieta dėl suprantančio žmo
gaus, tokį biznį. Galima padaryti ge
rus pinigus. Randasi prie didelių--------------- ,
siuvėjų išdirbisčių ir daug kitokių gražioj vietoj. Mr. Bx, 3 hlbos. 
biznių. Turiu grot parduoti, nes va
žiuoju į Lietuvą. Mylintis tokį biznį 
malonėkit atsišaukti.

1803 W. North Avė.
kampas Wood St.

Susivienijimas Lietuvių Namų sa
vininkų Bridgeporte laikys savo mė- 
nesnį susirinkimą trečikdienį, balan
džio (April) 5 d., 7:30 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
ntuose rnkimuose. Tai bus svarbus 
susrinkmas.

— Nut. Rašt K. Vičas.

REIKIA DARBININKU MORTGECIAl -PASKOLOS
VYRŲ

Skoliname Pinigus ant ant* 
ro mortgečiaus už 6%

išmokėti mėnesiniais mokos- 
Perkamo bondsus, notas ir

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ DIRB- j 
tuvė, taipgi čystijimo ir dažymo, už 
pusę kainos, ne kaip pirma kad buvo 
rekalaujama. Priežastis pardavimo, 
nesutikimas partnerių. Kreipkitės į 
Naujienas Box 2.

Užtik
Kiekvie-

Geras
12

Reikalingi agentai, 
vintas pelno pienas, 
nas gali tapti agentu, 
uždarbis. Kreipkitės nuo
iki 4 vai. po piet adresu;

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

Galite 
čiais. 
kontraktus.

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

.. .Liet. Dukterų Draugijos mėnesinis 
susirinkimas Įvyks sekmadienį, balan
džio 9, 1 vai. po pietų Mark White 
Sąuare svetainę]. Visos draugės ma
lonėkite būtinai susirinkti, nes bus 
svarstoma labai svarbus reikalai.

— Valdyba.

Kovo 26 d. School ’ Hali 
svetainėj Lietuvos Darbininkų 
Stygų Orkestrą davė šaunų va
karą. AiLiDLD. 1-mo Apskričio 
Teatrališko Batelio vaidylos su
vaidino vokiečių garsaus dra
maturgo, Schillerio, penkių 
veiksmų dramą •“Veidmainystę 
ir Meilę”. Veikalas atvaizdina 
senovės laikų aristokratijos ir 
valdininkų veidmainingą ir iš- 
tvirkusį gyvenimą. Veikalas, 
galima sakyti, suvaidinta pa
kenčiamai. Jei ir buvo truku
mo, tai vaidyloins atleistina, 
nes pats veikalas buvo gana 
sunkus.

Pertraukose Stygų Orkestrą 
davė keletą muzikos gabalė
lių. Taipgi vienoj pertraukoj 
jaunuolių Stygų Orkestrą pa
girtinai sugriežė keletą gaba
lėlių.

F. Zolpis pasakė įprakalbėlę, 
nuplėšdamas Stygų Orkestrus 
istoriją ir ragindamas jaunuo
lius daugiau veikti dailės sri
ty.

Publikos buvo susirinkę pil
nutėlė svetainė.

!— Meteoras.

(Apgarsinimas)

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
jvyks balndžio 5 d., 7:30 vai. vak. M. 
Meldažio svetainėj. Visi nariai ma- 
’onėkite būtinai atsilankyti, nes yra 
labai daug svarbių reikalų svarstyti.

— Šaukia Valdyba.

ASMENŲ JIESKŪJIMAI
JIEŠKAU SAVO BROLIO JULIO- 

no Dovido. Iš Lietuvos paeina Devei- 
kiškių 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.

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

Liberty Land & Investment Co.’, 
t3301 So. Halsted St., 

Phone Blvd. 6775
I1IVYRŲ REIKIAMI

Mokintis barberystes. Labai rei- 
calauįami. 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 uždirbta $40.00 į savaitę. Geis
tina butų kad atsišauktų vyrai 35 m. 
amžiaus ir senesni. Alga ir nuošim
čiai.

PARDAVIMUI PIGIAI SALDAI- 
nių ir smulkių daiktų krautuvė. 
5 kambariai dėl pagyvenmo pigi 
da. Noriu parduot greit.

Atsišaukite:
125 E. 107th St. 

Ros.eland, 111.

Yra 
ren- MOKYKLOS

PARDAVIMUI SALIUNAS, LIE- 
;uvių, rusų ir kitų tautų apgyvento] 
vietoj, biznis geras ir nuo senai iš
dirbtas. Priverstas esu parduoti 
greitu laiku ir už pigiai.

Kreipkitės:
4522 So. Honore St.

PARSIDUODA SALIUNAS GE- 
roj lietuvių ir lenkų apgyvento] vie
toj, biznis senas ir išdirbtas. Turi 
parduoti greit, nes savininkas turi du 
bizniu.

Kreipkitės:
3352 So. Morgan St.

Mokinkis dressmaking.
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.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinamai angliikos Ir lietuviikoa 

kalbų, aritmetikos, knygredyatis, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, gaografijos, politikinte 
ekonomijos, pilietystls, dailiaraiys- 
tis ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
sinKenų suris. | 4 ▼alandai po pietų. Vakarais nuo fl 
kiaulėm ir dano- M 1° valandai.

Taipgi geriausia mašinerija | 81™ 80< HALSTED ST, CHICAOG.

NAMAI-ZEME.MR. GORDON, 
Room 516, 58 W. Washington St.
KEIKIA šoferių prie didelės Taxi 

Cab Co.
čiu.
cėti <$5.00. Mes parūpinamo 
Cahs. Tš pradžių reikia biskį 
cėti. Pasimatykit su mumis 
miausini. Visuomet atdara. 
Ooss Cab Co., 2356 Lincoln
’honc Lincoln S080.

Jieškau ' savo tėvo PETRO MAR- 
CIUKEVIČIO, 15 m. kaip išvažiavęs į 
Amerika ir gyveno, Rasine (Racinc?). 
Jokios žinios iš jo negauname. Kas 
jį žinotų bukite malonus mums para
šyti. Sūnūs Julius ir dukterys Ma
rytė ir Juzė Mamiukevičaitės. Musų 
adresas: Lithuania, Kėdainiai, Di
džioji g-vė No. 5, Juliui Marcinkevi
čiui.

Klein Bros, 20 ir S. Halsted, 
apvaikščioja savo 42 metų gyva
vimo labai iškilmingai. Jie turi 
labai didelį gimimo keksą, labai 
gražiai dekoruotą, jis bus duo
damas dykai visiems su Ice 
Creamu, ketverge nuo 2 iki 4 po 
piet. Tas parodo jų progresa
vimą ir bujojimą per 42 metus.

Kiekvieną metą ši krautuvė 
apvaikščioja savo gimimą pana
šiai. Jų draugai ir kostumeriai 
tai labai mėgsta.

John Stap- 
amžiaus, 1222 
turėjo grana- 
išrinktas vie- 
vadu. Jis ve- 

over
apkasus.

Nereikia įstojimo mokes- 
Mėnesiniu mokesčių reikia nro- 

Taxi 
įmo- 
nir- 

Blue 
Avė.

nos 
dė 

the
Staiga pasigirdo ekspliozija,

nuo kurios net visa apylinkė 
laukas” bu- 
kareiviukais. 
ir “kariniu- 

Jam buvo 
koja ir ran-

“Karo
vo nuguldytas
Tarpe jų gulėjo 
kas” Džianiukas. 
nutraukta dešinė 
ka.

Po to, Džianiukas tapo nu
vežtas pavieto ligoninėn. Gy-

BRIDGEPORT.

Labdarybės darbas.

Illinois Lietuvių Pašelpos 
Kliubas laike savo mėnesinį su-

Šįmetinis keksas sveria apie 
200 svarų ir yra labai puikiai 
išdabintas, su grynu cukrum 
visokiomis spalvomis.

PAJIEŠKAU SAVO VYRO DOMI- 
ninko Gutovskio iš Plutiškių. Pirmiau 
gvveno Scham^kin, Pa. Pats ar kas 
žinot atsišaukit pas M. Meldažis, 
2242 W. 23 PI., Chicago, III., nes man 
ji atrašė laišką.

REIKIA darbininkų į (serap) 
geležies atmatų yardą.

A. LEVINE & Co.,
1475 So. State St.,

Phone Cahimet 584 r...

BARGENAS
Už pusę kainos parsiduoda farma 

judington, Mich. Labai gera žemė, 
5 budinkai, 10 akrų sadno greiausių 
fruktų; 12 akrų gero miško ir netoli' 
dviejų miestų ir geležinkelių stotis, 1

5 karvės, arkliai, I
vištų. T
ir kiti įrengimai. Taipg fomičia! 
yra augštos rųšies. j

Parduosiu už puse kanos arba mai
nysiu ant namo ar bučernės arba ko
kio kito biznio. Jei kas pinigų ne
turi Jai m«s palauksim. Atsišaukit 
tuoj. 5619 S. Lincoln St.

LEVESKIO MOKYKLA
PAJIFŠKAU BRONISLOVO PAVI- 

'uisko. kurs pirmiau gyveno Steger, 
11. 1918 metais. Paeina iš Vaškų 

parapijos. Vižniu kaimo, Panevėžio 
apskr. PrapeŠkite kas apie jį' žino, 
arba pats atsišauk prie sesers. E. 
Strazdienė. 332 Kensington Avė., 
Chicago, III; j i

REIKIA shearmen’ų ir dar- 
jininky į (serap) geležies atma
tų yardą. Gera mokestis. Nuo
lat darbas. Reliance Iron & Steel 
Co., 2141 So, Sawyer Avė.

BARGENAS
6 flatų mūrinis namas, labai gera

me stovv, Emerald Avė., netoli 27 
St.. 4-6 kambarių. Morgičius $4,000. 
kaina $7,500. Pradžiai imsime, kad 
ir mažą sumų. I

G. KOLESKA,
’ 3301 S. Halsted St. T. Boulevard 6775

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

8454 So. Halsted gatr. 
arti 85tos gat.
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