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Rusija projektuoja naujas dideles 
reformas

Laukiama sukilimo Airijoje

Priėmė bilių deportavimui 
munšainerių

Rusijoje projektuojamos 
Naujos didelės reformos

gas abejose šalyse ir palaikys 
ryšių su mokslinėmis ir eko
nominėmis organizacijomis.

Premjerai pasitars apie 
Genoa konferenciją

Didelė bedarbė Anglijoje Lenky skolos Lietuvos žinios

Komunistų partija bus atskirta 
nuo valdžios, sovietų kon
gresai bus prailginti ir bus 
padaryta daugiau ekonomi
nių reformų.

Prisibijo sukilimo Airijoj

sa

ti- 
ta- 

Svar-

komi-

perio-

kurios 
konfe-

MASKVA, bal. 6. — Gudri 
ir lanksti Lenino mintis ren
gia bolševikams naujų refor
mų. Nuo pat atsidarymo vi
sos Rusijos komunistų kon
greso, jis nuolatos kritikavo 
komunistus už jų tamsumą, už 
jų negalėjimą valdyti šalį sėk
mingai, jis jiems sakė, kad 
jie nepajiegia nieko gero pa
daryti, tai turi užleisti savo 
vietą ekonominiams specialis
tams ir kitiems žinantiems 
vo dalyką.

Didelių reformų galima 
kėtis iš rezoliucijų, kurios 
IX) kongreso priimtos,
blausiais dalykais jose yni:

1. Laikas atėjo atskirti ko
munistų partiją nuo sovietų 
valdžios. Partija turi užsiimti 
tik švietimu darbininkų ir ma
žiau maišytis į sovietų reika
lus.

2. Sovietai turi patapti vei
kliais organais ekonominėje 
Rusijos rekonstrukcijoje, kas 
reiškia valdžios decentralizaci
ją. Visos Rusijos sovietų cen- 
tralinis pildomasis komitetas 
turi patapti vyriausiąja įsta- 
tymdavyste (parlamentu). Kon
troliuojančioji liaudies
sarų taryba turi rinktis siste
ma tiškai ir ilgesniems 
dams.

Atsižvelgiant į abelną 
ir į galimas sutartis, 
bus padarytos Genoa
rencijoje, komunistų rezoliu
cijos rengia dirvą laipsniškam 
atskirimui įstatymdavinių ir 
vykinamųjų galių, panaikinimą 
absoliutės ir atviros komunis
tų partijos kontrolės ant vald
žios ir pavedimą ekonominių 
funkcijų nekomunistiniams ka
pitalo atstovams.

Kongresas yra laikomas prie 
uždarytų durų ir svetimų ša
lių korespondentų neįsileidžia- 
ma. Sovietų laikraščiai spaus
dina kasdie žinias apie kon
greso bėgį, bet laikomos ja
me kalbos būna ves paliečia
mos.

Siekias! artimesniu ryšiu 
su Vokietija

MASKVA, b. 6. — Tapo įkur
ta organizacija, kuri tikslu bus 
rūpintis užmezgimas artimes
nių ryšių tarp Rusijos ir Vor 
kietijos. Pirmam susirinkime 
dalyvavo apie 3(M) inžinierių, 
agrikultūros ekspertų, ekono
mikų ir pirklių. Narys* Vokie
tijos misijos Dr. Twirig pasa
kė, kad Vokietija yra prisi
rengusi atnaujinti senus ryšius 
ir panaudoti Vokietijos techni
ką Rusijos atbudavojime. 
Draugija teiks žinių* apie eko
nomines ir prekybines sąly-

LONDONAS, bal. 6. — Iš 
Airijos pranešama, kad padė
tis ten darosi labai rusti, de
lei didėjančio antagonizmo tarp 
respublikos ir laisvos valsty
bės šalininkų. Yra rimto pa
vojaus, kad gali kilti atviras 
ir ginkluotas respublikonų su
kilimas.

Puola Airijos kareivius

iPARYŽIUS, bal. 6. — Angli
jos premieras Lloyd George 
atvyks į Paryžių pelnyčio j po 
piet, kelyj į Genoa ekonomi
nę konferenciją. Jis būdamas 
Paryžiuje pasitars su Franci
jos premisai Poincare. Mano
ma, kad premierai svarstys 
apie Genoa konferenciją, apie 
Vokietijos kontribuciją ir apie 
talkininkų skolas.

Francijos delegacija vylesta 
į Genoa konferenciją be pilnų 
įgaliojimų. Apie tokį valdžios 
nusisprendimą daug svarstoma 
politiniuose rateliuose ir ma
noma, kad aprubežiavimas de
legacijos galių gali pagimdyti 
koinplikacijų. Presą sako, kac 
tais aprubežiavimais Francijos 
delegacijai stačiai pavedama 
vien tik dabotojų rolė.

Premjero draugai sako, kac 
tai tapo padaryta todėl, kad 
parlamentas priešinusi rišimui 
svarbių klausimų be jo žinios 
ir kad jis 
valdžią už 
tarčių be 
lamentu.

LONDONAS, bal. 6. — Juo
dą paveikslą Anglijos industri
nio gyvenimo piešia prekybos 
ir pramonės kameros raportas 
apie ekonominę padėtį kovo 
men.

Po kelių menesių taikos, ko
va tarp darbininkų ir samdy
tojų vėl atsinaujino. Ar bus 
paskelbtas lokautas prieš 600,- 
000 inžinierių, priklausys nuo 
pasekmių dabar vedamų dery
bų. Daugiau kaip 1,(MM),000 
žmonių liks be darbo, jei ne
bus greitai padarytas susitai- 
kimas. Dalykas einasi daugiau
sia apie algų nukapojimą.

Bedarbė Anglijoje yra gana 
didelė. Skaičius užsiregistra
vusių bedarbių kovo 20 d. sie
kė 1,762,076. Tai neskaitant 

dirbančių ne pilną laiką.

Rusijos delegacija Italijoje

“Dc Tele-HAGA, 
graf’o” pranešimu Lenkų sko
lų iki 1921 m. rugsėjo men. 
30 d. buvę tiek:

Dolerių — 160 milionų,
Frankų — 460 milionų,

Lyrų — 7,134 milionų, 
Aukso f r. — 33,5 milionų 
Olandų guld. — 17,3 milionų, 
Norvegų kr. — 16,5 milionų, 
Švedų kr. — 128 milionų, 
Austrų kr. — 111 milionų.
Tuomet tos skolos sudarė 

apie 800 miliardų lenkų mar
kių, dabar gi bus aiškiai daug 
didesne suma.

Lenkijos biudžete 1922. me
tams išlaidų sątnata siekia 900 
miliardų lenkų markių; iš tos 
sumos 270 m. markių numa
tyta užsienio skoloms apmo
kėti.

UNIVERSITO GARBĖS 
NARIAI.

Basanavičius ir Jablonskis iš
rinkti musų universito gar
bės nariais.

KAUNAS. — Kovo 14 d. 
Lietuvos Universito Profesorių 
Taryba išrinko dr. Joną Basa
navičių iš Vilniaus ir Joną Jab
lonskį universito garbės na
riais ir profesoriais.

Mozūrai jungia Vilniją 
prie Lenkų.

VILNIUS. — “Litwa” prime
na, jog abu “seimo” vicc-pir- 
mininku nėra Lietuvoje gimę: 
Fcdarovič yra gimęs Varšuvoj, 
o Malovieski Lomžos gub.

ir pirmiau kritikavo 
darymą svarbių su- 
pasitarimo su par-

DUBUNAS, bal. 6. — Par- 
tizantiškas karas prasidėjo tarp 
sukilusių respublikonų karei
vių ir Airijos laisvos valsti
jos armijos. Laisvos valstijos 
kareiviai šįryt buvo užpulti iš 
pasalų respublikonų kareivių 
Wicklowe paviete. Pasislėpę už 
akmenų ir grioviuose respub- 
ikonai pradėjo šaudyti į pa- 

troliaus kareivius. Pastarieji 
neaplaikė jokių nuostolių. Puo- 
ikai respublikonai pabėgo, ve

jami kareivių, į kalnus.
Padėtis Dubline yra labai ru
sti. Iš įvairių šalies vietų pra
nešama apie susirėmimus tarp 
respublikonų ir laisvos valsti
jos kareivių. Maištininkai da
ro puolimus ir užgriebimus 
ginklų ir amunicijos, ar kito
kios karo medžiagos.

Atsisako dalyvauti konfe
rencijoje su angliakasiais

PITTSBURGH, Pa., bal. 6. 
— Pittsburgho apielinkės ka
syklų savininkai irgi atsisakė 
dalyvauti atstovų buto darbo 
komiteto kviečiamoj konferen
cijoj su angliakasiais, kuri tu- 

Wasbingtone bal.

savininkai pranešė 
kad jie yra nutarę

Deportuos munšainerius
Sugauti darant munšainą atei

viai galės būti deportuoti, 
atstovų buto priimtu bilium.

rėjo įvykti
10 d.

Kasyklų 
komitetui,
niekad nedalyvauti centralinio 
lauko konferencijose su ang
liakasiais.

Tokiu budu toje konferen
cijoje dalyvauti jau atsisakė 
Pittsburgho, pietinio Ohio ir 
Indianos kasyklų savininkai. 
Veikiausia atsisakys ir Illinois 
kasyklų savininkai.

Dar šešios dideles neorgani
zuotos anglių kasyklos Pcnn- 
sylvanijoj užsidarė, jų darbi
ninkams prisidėjus prie strei
ko.

GENOA, bal. 6, — Rusijos 
sovietų delegacija jau atvyko 
į Italiją ir yra po didele po
licijos apsauga lydima į Ra- 
pollo. Ant rubežiaus ją pasi
tiko Rusijos atstotas Italijoje 
Vorovski ir užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius grafas 
Ricotti, kuris pasveikino dele
gaciją varde Italijos valdžios ir 
pranešė jai, kad diplomatinė 
neliečiamybė ir privilegijos bus 
jai suteiktos visą laiką jos bu
vimo Italijoje.

Užsienio reikalų ministeris 
Schanzer ragina, kad visi tal
kininkų vyresnieji delegatai 
pribūtų į Genoa nedčlioj, kad 
padarius tarpusavinį 'susirin
kimą dar prieš konferencijai 
atsidarant. Konferencija prasi
dės panedėlyj ir, tikimąsi, tę
sis apie porą mėnesių.

Į eis siuntinius be muitų.
WASHIN(GTON, bal. 6. — 

Generalinis pašto viršininkas 
Work paskelbė, kad šelpimo 
ar dovanų siuntiniai iš Jungt. 
Valstijų į Latviją bus įleidžia
mi į tą šalį be jokio muito, 
jei tie siuntiniai bus adresuo
ti Latvijos Raudonąjam Kry
žiui Rygoje, su nurodymu kam 
tas siuntinis turi būti perduo
tas.

Reikalauja pripažinti Meksiką.
WASHINGTON, bal. 6. — 

Atstovas Connally įnešė atsto
vų bute rezoliuciją, reikalau
jančią, kad prezidentas Hard- 
ingas pri-pažintų Meksikos val
džią ir atnaujintų su ja diplo
matinius ryšius.

WASHINGTON, bal. 
Didele didžiuma balsų 
vų butas vakar priėmė bilių, 
kuriuo leidžiama deportuoti vi
sus ateivius, dar nepatapusius 
piliečiais, kurie prasižengia 
prieš prohibicijos ir 
nius įstatymus.

Bilius tapo priimtas 
sais prieš 73.

Kitas bilius prieš
tapo įneštas senatoriaus Short- 
ridge vakar. Sulig to biliaus, 
visi ateiviai turi užsiregistruo
ti ir sumokėti kasmet po $24, 
kurie eisią tų ateivių “švieti- 
111U1 .

6. — 
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narkoli-

222 bal-

ateivius

Atšaukė M. Yčą
CHICAGO. — Vienas chica- 

gietis gavo pranešimą iš Lie
tuvos, kad M. Yčas buvo siun
čiamas valdžios su specialine 
misija į Jungt. Valstijas. M. 
Yčas jau buvo nuvykęs į Lon
doną, kuomet gavo atšaukimą 
iš misijos ir kartu tapo pasių
stas į Paryžių.

NEW YORK, b. 5. — Nuo 
sausio 1 d., New Yorke už
mušta 91 žmogus. Gyventojai 
delei to 
išduota 
ginklus, 
leidimų

pradėjo ginkluotis. Jau 
nešiotis 
daugiauir kasdic vis 

reikalaujama?

4 žmonės užmušti
CHICAGO. — Bėgyje 24 va

landų iki vakar rytui Chicago- 
je liko užmušti 4 žmones. Vie
nas tapo nušautas dirbtuvėje 
pašalinto darbininko, kuris ir
gi tapo nušautas, vienas nul 
šautas namuose dar nesugau
to žmogžudžio, o ketvirtą nu-

Pranašauja laimėjimą
WASHINGTON, b. 6. — 

Stambiųjų anglių pirklių aso
ciacijos Cushing kalbėdamas 
skolintojų asociacijai pareiškė, 
kad. kaip dabar dalykai sto
vi, angliakasiai gali laimėti sa
vo streiką į mėnesį laiko.

GUBERNATORIAUS SMALL 
BYLA VĖL ATIDĖTA.

WAUKIEiGAN, III., bal. 6. 
— Illinois gubernatoriaus 
Small bylos nagrinėjimas tapo 
atidėtas iki balandžio 17 d. 
Iki tam laikui bus pašaukti 
nauji kandidatai į jury, kurie 
bus paskirti teisėjo Echvards 
kompromiso pienu, kurį pri
ėmė abi puses.

Bal. 17 d., jau tikrai prasi
dės ^ylos nagrinėjimas, jei ad
vokatai neišras kokių nors 
naujų kliūčių.

Karo stovis Nicaraguaj.
“Spešelų” agentą sumušė. I MANAGUA, Nicaragua, bal. 

---------  6. — Prezidentas paskelbė 30 
CHICAGO. . Vienas lietu- Mielių karo stovį susekus suo- 

vis, Harifingtono spešelų kalbį prieš valdžią. Pereitą sa- 
agentas, kuris surinko iš Ca- I vaįfę areštuota 30 liberalų, ku-t 
nalport Avė. apielinkės lietu- riuos kaltinama suokalbyj nu- 
vių nemažai pinigų tiems spe- žudyti prezidentą ir valdžios 
šėlams, vakar sumanė aplan- narjus.
cyti savo buvusius “kostume- _______________
rius”. Bet apsiriko. “Kostume- Antrą §uoų padare. 
riai” netik nemalonėjo su juo
matytis, bet dar smarkiai jį ST. VINCEN1, Verde sala, 
sumušė už jų prigavimą. bal. 0. — Du Portugalijos av- 

__ Jiatoriai, kurie skrenda iš Por- 
laimėjo. tugalijos į Braziliją, padarė 

antrą šuolį savo kelionėje. Jie
LONDONAS, bal. 6. — At- atskrido į čia vakar nuo Ka- 

stovų butas išnešė naują pa- narinių salų, perskrisdami be 
sitikėjimą Lloyd George vald- jokios nelaimės 1,000 mylių, 
žiai, kada jis 288 balsais prieš Jie neužilgo išskris į Brazili- 
95 atmetė konservatyvų “to- Į ją, sustodami dar ant vienos 
ry” rezoliuciją, kuri išreiškia j salos.
nepasitikėjimą Lloyd George 
programai.

Iš Vilniaus lietuviy 
gyvenimo

Vakaro neleido. “Vilnietis” 
rašo: Vietos lenkų administra
cija Lietuvių Kliubui neleido 
įtaisyti užugavų vakaro.

VAIKUNAI (Kaltinėnų par.). 
— Gyventojai nebalsavo sei
mą renkant, bet už visą sod
žių balsavo Petras Jurėnas. 
(“Vilnietis”).

. VILNIUlS, E. — Gen. Želi
govskis vasario 22 d. grįžo Vil
niun ir apsigyveno, kaipo pri
vatinis asmuo. Matyt, laukia 
įsakymo naują maištą kelti.

— Lietuvių koperatyvas 
“Banga” dar nepradėjo dirbti: 
vis dar neatsigriebia po sau
sio mėnesio kratų, suėmimų ir 
valdybos narių ištrėmimo. Len
kų spekuliantai džiaugiasi — 
geroj vietoj gerą koperatyvo 
bustą tikisi pasisavinti.

žydų mokyklos pavojuje.
VILNIUS. — Žydų mokyklų 

mokytojai jau 4 mėnesį ne
gauna algos. Viso neužmokė
ta jiems 21 milionas lenk, 
markių.

Ištrėmimas.
DA UGJELIŠKIS, , Š venči oni ų

ajxsk. — Lenkai suėmė ir pri
kankinę kalėjime, ištrėmė per 
demarkacinę linę lietuvių mo

kytoją Vilkelytę. Ji yra gi-, 
muši Švenčionių aps. Moky
kloje mokslas nebccina. Jos 
kaltė — gerai mokė. (

žemė — ponams.
VILNIUS. — Vilniaus lenkų 

vyriausybė nutarė dovanoti že
mės Juozui Pilsudskiui, vysk. 
Bandurskiui (žinomas lenkų 
agitatorius iš Galicijos) ir gen. 
Želigovskiui.

Valstiečiai, bežemiai nei ka
reiviai dar nieko nėra gavę.

Entantc nesiskaito su 
Vilniaus “seimu”.

VILNIUS. — Grįžusieji iš 
Varšuvos seimininkai pareiškė 
savo pranešimuose vilniečiams, 
jog Entente nesiskaito su Vil
niaus “seimu” ir jo sprendi
mais.

Kad tik eitų į Lenkus.
VILNIUS. — Lenkų vyriau

sybė paskyrė 50 milionų mar
kių ir rūpinasi išgauti Varšu
voje dar 200 milionų neitra- 
lines juostos gyventojams sėk
loms, ukio įrankiams, gyvu
liams įsigyti. Už tai' ncitrali- 
niai turi pasirašinėti po raš
tais, jogei norį dėtis prie Len
kų.

Lloyd George vėl

Paskelbė bado streiką.

Siunčia tik ex-karahaus širdį. ...... , ’ . ...______ dikalistų, kurie yra laikomi
FUNCHAL, bal. 6. — Lai-|Sacavem forte, paskelbė bado 

do tuvių pamaldos 
Austrijos-Vengrijos 
Karoliui jau tapo 
Jo lavoną manoma
Vengriją, o jo širdį į Austei- Į turįs Jos. Gralton, pabėgęs, tą
jį. Jo širdis tapo išimta ir įde-I po apkaltintas vietos teismo, 
a į stiklinį puoduką, kuris si- Jis ! dienų vedęs dvi pa- 

dabriniame karste bus pusių- pias ir abi pametęs.
stuk į Austriją. j ----- —'--------------

buvusiam streiką, protestui prieš jų ap- 
karaliui Į kalinimą.

atlaikytos.
siųsti j NEW YORK, b. 6. — Pasi-

PINIGŲ KURSAS
BELGRADAS, b. 6. — Ka

ralius Aleksandras vėl serga, 
bet jo liga slepiama.

Vakar, bal. 6 d,, užsienio pini
gų kaina,'perkant jų ne, mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skab 
tomą Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.40 
Austrijos 100 kronų ...............
Belgijos 100 frankų ............... $8.44
Danijos 100 frankų ........... $21.10
Finų 100 markių ................  $2.00
Francijos 100 frankų ....... $9.09
Italijos 100 lirų ................... $5.20
Lietuvos 100 auksinų ...............  33c
Lenkų 100 markių ............... 2 V? c
Norvegų 100 kronų ............ $18.12
Olandų 100 guldenų ............ $37.R0
Švedų 100 guldenų ............  $26.05
Šveicarų 100 markių ........... $19.44

Vokietijos 100 markių 83a

NEW YORK, b. 6. — Epi
skopatai mano išmesti iš ves
tuvinių ceremonijų reikalavi
mą iš moters klausyti savo vy
ro. Įsakymas moterei “klausy
ti ir tarnauti” yra visų baž
nyčių ceremonijose.

BUDAPEŠTAS, bal. 4. — 3 
žmonės liko užmušti ir 30 su
žeista, bombai sprogus biznie
rių bankiete vakar.

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

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

8210 So. Halsted St., Chicago, III.
Town of Lake Skyrius

1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672
Brighton Park Skyrius 

r Avė., Chicago, BĮ.
West Pullmano Skyrius

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

233 East 115th St., Roseland, UI.
—...................... 4 • . .. .
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KAS BUVO UŽSLĖPTA 
.PER 6,000 METŲ DA

BAR APREIKŠTA.
DIENA JEHOVOS.

k
Vistiek, šiandie matosi au

gantis besipriešini mas tarpe 
turtingųjų kliasos ir darbinin
kų kliasos — didin einantis 
kartumas nuo šalies darbinin
kų, ir didin einantis piktumo 
pajautimas šalyje turtuolių ir 
tame niekas kitas kaip tvirta 
ranka įstatymų gal apginti tų, 
kų jie pripažįsta už savo tie
sas. Ir todėl bagočiai glau
džiasi prie valdžios; o darbi
ninkai pradeda manyti, kad 
valdžia ir įstatymai yra paskir
ti su tikslu pagelbėti bago- 
čiams ir suvaldyti Liūdnuosius, 
ii* virsta komunistais ir anar
chistais manydami, kad taip 
pasielgdami jie užlaikys savo 
gerovę, ir nepripažįsta, kad 
prasčiausi ir kaštauniausi val
džia yra daug geresnė negu 
buvimas be jokios valdžios.

Pėtnyčią, Balandžio 7, 1922

Šventas Raštas aiškiai paroi 
do, kad tokios rųšies bus tie 
vargai, kuriais pasibaigs da-i 
bar esančios civiliškos, draugi-į 
jinės ir religiškos sistemos; kad 
šitas yra padėjimas prie kurio 
žmonės bus nuvesti per pasi-į 
dauginimų žinojimo, todėl kad 
jie yra netobulais protiškai, 
morališkai ir kūniškai. Tikru 
laiku mes parodysime kur Šv. 
Raštas kalba apie tuos daiktus; 
vienok čionai mes galim at
kreipti atydų tiktai ant kelių 
tuom tarpu patardami musų 
skaitytojams kad suprastų, jog 
randama daug Seno Testamen
to pranašysčių, kuriose žodžia 
Egiptas, Babilionas ir Izraelis 
turi daug platesnį ženklinimų, 
ir turi netiktai literinį išsipib 
dymų, bet turi ir antrinį, daug 
platesnį išsipildymų. Paveiz 
dan, imkime paženklinimus 
kaslink sugriuvimo Babiliono 
ir kitus, juos turime apsvars 
tyli kaipo pereinantį savo ru- 
bežius; argi mes dar nema
tėm, kad yra simbolinis ir an- 
titypiškas Babilionas taippat 
kaip ir literinis. Apreiškimo 
knyga turi pranašavimus pa
rašytus ilgų laikų po to, kada 
jau literinis .Babilionas buvo 
visiškai sugriautas, ir iš to ma
tytis, kad jie yra pritaikomi 
vien tik prie simbolinio Babi
liono. šiame platesniame išsi 
pildyme, Egiptas perstato svie 
tų; Biblionas perstato • var- 
diškų Bažnyčių, * vadinamų 
Krikščionijų; o Izraelis, kaip 
jau parodėm, dažnai perstato 
visų svietų jo išteisintame pa
dėjime taip kaip bus ateityje 

jo garbingųjų Karališkųjų 
Kunigiją, jo šventus Lcviftis ir 
jo tikinčius ir garbę atiduodan
čius žmones, išteisintus per au
kų suderinimo, ir atvestus to
kiame padėjime, kur jie gali 
susitaikyti su Dievu. Izraeliui 
y|a prižadėti palaiminimai 
Egiptui plėgos, o tvirtam irstė 
buklingam Babilionui, visiš
kas ir amžinas sugriuvimas, 
‘ lygiai kaip koks didis girnų 
akmenis metams į jūres” (Apr. 
18:21), kuris niekuomet jau 
nebeiškils, bet bus užlaikytas 
amžinoje neapykantoje.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Darbininku mitingas.
Kaunas, 27 .— II. Vasario 26 

dienų Šančiuose Šmito fabrike 
lenkų mokyklos bute So
cialdemokratų Partija suren
gė darbininkų mitingų.

Kalbėtojais buvo pil. Kairys 
ir Miesto Valdybos narys inži
nierius Belskis. Kairys savo 
kalboj tiksliai nupiešė okupuo
tojo Vilniaus padėtį ir jo reikš
mę visais atžvilgiais. Gi Bels
kis papasakojo apie Miesto Sa
vy valdybes darbuotę, kų ji yia 
padariusi ir kas dar yra mano
ma daryti. Iš jo pranešimo
paaiškėjo, kad iš dabartines
Miesto 'savyvaldybės darbo 
žmonėms nepriseina ko nors 
gero laukti, kadangi jos nariai 
daugumoje yra tai turtingųjų 
valios reiškėjai. Toliau savo 
kalboj Belskis nušviesdamas 
profesinių sujungti reikšmę 
ir svarbų, ragino darbi niūkūs 
visiems jungtis į tas sulig savo 

profesijos bei amatų sąjungas 
ir galop visoms sųjungoms su
sijungti į vienų bendrų sųjungų 
be skirtumo tautybės, tikybų 
bei pažiūrų. Kalbėtojas pabrė
žė, kad profesinėse sąjungose 
partiviškumui ne vieta, nes jos 
turi būt visų darbo žmonių rei
kalų ginėjos, nežiūrint kokių 
jie butų įsitikinimų. Tas parti- 
viškumas kaip tik ir apsireiš
kiąs kraštutinėse srovėse, bū
tent, pas krikščionis ir pas ko
munistus ir tokiais savo sieki
mais jie tik skaldo darbininkų 
jėgas.

Pabaigus Belskiui kalbėti iš 
publikos (Darbo Federacijos 
narių) buvo padaryta savotiš
ki užklausimai ir jam į tuos 
paklausimus tiksliai atsakius, 
mitingas užsibaigė.

Gera butų, kad panašus mi
tingai butų daromi tankiau, 
nes tokio turinio prakalbos bei 
pranešimai darbininkuose ža
dina susipratimų ir gali patrau
kti prie organizuotumo.

— Pet. KlimlČa.

Kupiškis, Panev. aps.
Kupiškis tai nedidokas mie

stelis kaip ir kiti visi Lietuvos 
miesteliai!, daugiausia apgy
ventas žydais, tik tuomi jis 
yra garsesnis negu kiti mies
teliai, kad čia yra progimnazi
ja, kurioj nemažai mokinasi 
aplinkinių sodžių ūkininkų vai
kai. Be to Kupiškis labai gar
sus savo t argais. Turgai esti 
kas ketvergas, ir jei tik gra
žus oras, tai į Kupiškį visada 
privažiuoja daugybė žmonių, o 
ypač rudenį ir žiemos metu.

Į turgų sodiečiai visada pri
veža gana daug visokių prekių, 
gyvulių, o užvis daugiau pri
veža pieniškų produktų — svie
sto ir sūrių. i

Ketvirtadieny vasario 23 die
nų Kupišky buvo turbūt jau 
paskutinis žiemos kelio turgus, 
nes ant rytojaus sniegas pradė
jo dikčiai tirpti ir dabar jau 
1 diena kaip stovi didelis polaiJ 
dis ir labai pašlapo. Paskuti
niam minėtafme ketvirtadieny 
buvo gana didelis turgus ir 
privežta daug prekių ir kainos 
buvo šiokios: rugių pudui 85— 
90 auksinų, sviesto sūdyto 20— 
24 auks. svarui, šviežio nesū
dyto 30—32 auks. svarui, laši
nių 20 auks. svarui, vienam 
kiaušiniui 3 auks. geri ir nema
ži sūriai po 11, 15 ir 20 auksi
nų. — Pet. Klimka.

(Daugiaus bus kitų Pėtnyčią).

P. S. Apie tai, kas aukščiau yra 
pasakyta, skaitykite sekamas kny
gas:
Dieviškas Plianas Amžių ........... 25c
Milionai žmoniij dabar gyvenan

čių nebemirs .......   25c
Ką sako Šv. Kaštas apie Peklą.... 15c

Adresas:
SARGYBOS BOKŠTAS,

jFine for Lumbago r
Musterole drivea pain avvay and 

brings in ita placc delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, vvhite ointment, made 
with oil of mustard. Gct Musterole 
today at your drug stors. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
better than a mustard plastės

4033 W. Wari‘en Avė., Detroit, Mich.

naujienos, Chicago, m.
■—■'■i i ———————m i i  —i.................... ”*"**"

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

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

Kl. Jurgelonis

Brighton Parko
Lietuviai

Visokiuose reikaluose naudokitės tuo patarnavimu

JOKANTAS BROS
Chicago, Illinois4138 Archer Avė
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BRIDGEPORTO
LIETUVIAMS

rei

NAUJIENOS
BRIDGEPORTO SKYRIUS

3210 S. Halsted St

SZIUHK1

Saule nudegus nosį
Vartok apščiai šaldančio

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

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

Siųsdami pinigus Lietuvon kreipkitės j Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrių jūsų apielinkėje.

Lengvai gydo, greitai ir 
ąntiseptiškai.

Ateikite! ". į ;| ■1 •
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo paitarnavimU, koki tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą rūpestį tam padeda.

Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso. Jei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš- 
siusime Circlet. Sizes34t 48

Nemo Hygienic-Fashion Institute 
120 E<16 St. New York., Dep’t M

Dėlei jūsų patogumo, “Naujienos” atidarė čia, pas jus savo 
skyrių ir teikia visokį patarnavimą, kad jus, kuomažiausiai laiko 
sugaišdami galėtumėt didelius reikalus atlikti. 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- 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
rtus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

„VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

j pigiai ir gražiai. ♦
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrium visokiausiuose rei
kaluose, Naujienos įsteigė savo šaką ant Bridgeporto.

Ohicago, III
Telephonas Boulevard 9663

Naujienų Pinigų Siuntimo Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio, rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilną atsar
gos užtikrinimą.

2'Ae Viltie Nurse 
/orLittle IIV

Reikrikukito platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kalaukiiito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

„VIENYBĖ”
EINA DU KART 

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

-juokų skyrių
„TARKA”

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

1
Pirkite „Vienybės” Ben
drovės šėrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti vi

sokių knygų.

9 NAUJIENOS Chicagos lietuviams pasidarė taip 
kaip duona, be kurios negalima apseiti.
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da
rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIftN
VIENYBE PUBL. Go
193 Grand St.

Brooklun, N. Y.
Kur vienybė,

» Ten galybė.

Kur seniausia,
Ten geriausia.

"SENIAUSIA

AoenturA
VIENYBE

< PRICE 
$1.50

f ......... ■■■■■■■■...... . ... .

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų
Laivakortės
Real Estate
Morgičiai
ĖUROPEAN-AMERI

CAN BUREAU
& L. FABIONAS CO. VEDĖJAI
809 W. 35th St., Chicago, UI.

Telefonas Boulevard 0611 
(Baltas Namas)

L- -............... - - y

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dcarborn St., Room 1111-12
Tol. 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. Ncdėlioms nuo 9 iki 12 r.

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerte 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.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS
Ofisas vidurmdestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St...........

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St.
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.

S. W. DANES 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

Rez. 3208 So. Halsted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

JOSEPH C. SOBOL
Lietuvys Advokatas 
154 W. Randolph St.

Room 479
Tel. Main 2593

Vak. 1645 Wabansia Avė.
Tol. Haymarket 3869

Dresės 
50c

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

American 
Dress

Installment Co.,
58-60 West 

Washington St.
Tel. Central 1844

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 
<_______________________ J
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ĮįZDO ANŲ $2 ■■■■
KORESPONDENCIJOS

DABAR šitas 
didžiausias ir 
geriausias dak
tariškas kny, 
gas parduodam 
už $7.00. LY
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutinė knyga, 
kuri drįso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai (iliu
stracijomis) į- 
rodyti 
kas ti 
vyrui Ir mote- 
rei žinoti apie 
savo lytį: — 
lyties organų 
i š s i v ystymą, 
funkcijas, sveb 
katą ir ligas; 
moterų reika
lus: gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėj i- 

jų ligas; 
meilės ir šei- 
m o s visokius 
sekretus. Gra- 

Ižiai apdaryta; labai daug pa
veikslų, kaina $7.00. (2)
SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint ir geroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai įsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 

kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.

Matote, kad šitos knygos kai
nuoja $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
vieną iš šitų; KAIP RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
APIE ŽEMŲ ir KITUS SVIE- 

■ TUS; apd., $2. LIETUVIŲ 
| PRATĖVIA1 MAŽOJOJ AZI
JOJ; aFd.; $2. MEILĖ ir DAI
LĖ; apd., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit Knygas ir siųskit jas 
į Lietuvą! Jei mylit daug skai
tyt, tai reikalaukit musų DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA
LOGO. Jei mylit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO.

Matote, kad mes visko turim; 
TIK PRISIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupinsim.

AL. MARGERIS 
2023 St. Paul Avo.

CHICAGO, ILL.

Binghampton, N. Y.

Diskusijos; Prakalbos.

viską, 
reikia

[LSS. 33 kp. kovo 26 d. buvo 
surengus diskusijas Lietuvos 
nepriklauflomyibes klausimu. 
Susirinkimas buvo šaukiamas 
viešai Lietuvių Svetainėje, bet, 
kaip ir paprastai, publikos atsi
lankė nedaug. Vienok diskusi
jos pavyko gerai.

Pirmas kalbėjo drg. Songai
la, atpasakodamas Lietuvos

JOE SHIMKUS

Generalis, Lietuvis

Pardavėjas No. 4

ryto iki 6 vak.

Pirk Vely-
koms saldai.
nius šeštadie-

n į.

šeštadienio
valandos: 8:30

S.
CHICAGOS ŽEMIAUSIOS KAINOS

Mes kviečiam imti bargan.

D-ro Schallo
Suteikia 
kojoms 

greitą pa
lengvini

mą. Palai
ko pado iš- 
lanką tam __

pria. Galima dėvėti paprastuose 
čeverykuose. Dešimtys tūkstan
čių žmonių juos nešioja ir džiau
giasi. Kaina po- Cfi
rai

lengvintojas kojoms.

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

$2 DOVANŲ $2

nepif.klausomybės kūrimąsi, 
pažymėdamas, kas ir kaip ko
vojo už tą nepriklausomybę. 
Jis taipgi nurėdė, kas reikia 
veikti Amerikos susipratusioms 
darbininkams, kad tą nepri
klausomybę išlaikius.

Žinoma, buvo ir priešingos 
nuomonės; šitie nurodinėjo, 
kad Lietuvos nepriklausomybė 
tai tik “sorkės”. Šitų dviejų 
nuomonių reiškėjai pasiginčijo 
ir tuomi susirinkimas buvo už
baigtas.

Šiaip LSS. 33 kp. negali daug 
kuo pasigirti; jos veikimas ei
na išlėto ir pasižymi tik tuo, 
kad klikas nuo laiko surengia 
ką. Bet daug ko negalima nei 
norėti, nes narių padėtis nege- 
riausia, o be to musų kolonija 
yra atsiskyrusi nuo visų lietu
viškų centrų, todėl mes gyve
nam ir kratam vieni sau be 
jokios kaimynystės su kitų ko
lonijų lietuviais.

Tiesa, dabar 33 kp. rengiasi 
prie prakalbų drg. St. Michel- 
sonui, kurios bus apie šio mė- j 
nėšio pabaigą. Taigi butų ge
ra, kad ir kitų apielinkės ko
lonijų lietuviai pasistengtų pa
sinaudoti šita proga ir sureng
tų jam prakalbas.

Kovo ,30 d. vietos sandarie-
<■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ I čiai buvo surengę prakalbas iš 5 Lietuvos atvažiavusiems St.

■ Seimo nariams. Buvo garsinta,
■ kad kalbės L. Natkevičius ir
■ B, Žygelis, bet atvyko tiktai
■ | Žygelis. Jis kalbėjo dviem at- 

Pirmu atveju apie Lie-
žemės reformą, mokyk- 
mokytojų prof. Sąjungą, 
atveju kalbėjo apie Lie- 
bendrą padėtį.

VAIKAMS SKRY
BĖLĖS

Mergaitėms ir vaikams siutinės 
skrybėlės iš Milano, užraitotomis 
bryliais, tiesiog ir į šoną užverčia
mos mados, aptaisytos družėtais 
kaspinais. Juodos, rusvos, mėly
nos ir margos juodai su baltu. Pa
prasta kaina $1.95, 1 4 0
šeštadienį tik ■ ■ B w

L. Klein, antros lubos

VAIKAMS SERŽI- 
NIAI DRABUŽIAI

Vienų vilnų seržiai drabužiai, pa
dirbti vėliausiomis madomis; švar
keliai puikiai pamušti; 
ardvos r pamuštos perdėm, 
džiai 7 iki 16 metų, 
prasta kaina $8.50. 
šeštadienį tik

L. Klein, pirmos

MEGZTINIAI KREP
ŠELIAI

kelinaitės
Dy-

Musų pa-

$5.95
lubos

Storai sidabruotos žiedinės akytės, 
didelis įvairumas raštų. Labai 
gražus nematyti rėmeliai labai di
delių dydžių. Musų paprasta kai
na $6.50. šeštadienį 90

L. Klein, pirmos lubos.

VAIKAMS DRABU
ŽĖLIAI

Chicaginis modelis, neblunkamos 
spalvos ginghamo. Apikaklė ap
vesta baltu raiščiu ir siuvinėta. 
Ilga palaida juosta. Dydžiai 7 iki 
14 metų. Musų paprasta kaina, 
$2.95. šeštadienį $ "f 95

L. Klein antros lubos.

L. KLEINO ARISTOKRA TINIS 
SIUTAS 2j0mis KELNĖMIS

Pasiūti musų pačių nurodymais. _ Visi nauji papulerieji modeliai; vi-
Modeliuoti ir kirpti siuvėjų žino- ✓+> C JP si iš naujų gelumbių, žilų, rusvų,
vų, kurie specializavos prie geros- rudų, šilinių, mėlynų, šilkekauliais,

: niųjų drabužių. Kiekviena eilė TA B W Jweedais, langais, sumetimais. Dy- 
garantuojama, kad suteiks pilną M-' dis kiekvienam vyrui, kaip jis di-
patenkinimą. • 1 delis ar mažas nebūtų,

i

Dvigubai tiek laiką siutai su 2 kelinėms
Šitie siutai yra geriausiomis Chica
gos drabužių vertėmis. Jie yra ge
romis vertėmis po $23 tik viena pora 
kelinių. Antroji pora padvigubina 
siuto išlaikymą.

Didelis pasirinkim-as petrinų viso 
kių gelumbių šviesių ir tamsių miši
nių vorstedų 
jaunuoliams 
paprastiems,

ir kašmirų. Modeliai 
ir senesniems. Didžiai 
drūtiems ir laibiems.

Šilku pamušti apsiaustai ir ploščiai
Mes nupirkom nuo vieno Chicagos žy- . _ Šitie gražių modelių labai patiks di-
miausio drabužių fabrikanto didelę /+> džiausiam dabitai iš konservatyviųjų
apštį pavasarinių ploščių, neperlija- vyrų. Yra oksfordinės spalvos ap-
mų ploščių ir apsiaustų vyrams ir I siaustų, palaidai stovinčių su diržu,
jaunuoliams baisiai sumažinta kaina VLz pusdiržių ir prigulusių madų naujų
ir siūlom juos šita žemą kaina. 1 žilų tweedų ir sąmįšių.

■ PATRIOTIZMAS
Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis
; I0WA STATE
■ SAVINGS BANK

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

Jackson Sts. ‘
SIOUX CITY, 1A. ■

vėjais.
t u VOS 
las ir 
Antru 
tuvos

Aš nesistengsiu atpasakoti jo 
kalbos; pažymėsiu tik, kad jis 
gana vaizdžiai nupiešė Lietu
vos dalykus ir klerikalų poli-

KNYGELE 1$ KAUNO
Kuria privalėtų perskaityti 

kiekvienas lietuvys-dar- 
bininkas.

Steigiamojo Seimo Socialde
mokratų Frakcijos

Dekleracija
Turinys: —

1. Deklaracija,
2. Ko atėjom Seiman?
3. Politikos klausimas;
4. Darbininkų klausimas; '
5. žemės klausimas;
6. Ūkio atstatymas ir finan

sai;
7. Santikiai su kaimynais;
8. Ar daug tikimės čia lai

mėti?
9. Musų taktika.

Kuris atidžiai perskaitys 
šių knygelę, bus gerai susi
pažinęs su Lietuvos princi- 
pialiais klausimais.

Kaina 20c.
Tuojau siųskit užsakymus
Pareikšta Seimo posėdy 

Frakcijos vardu atstovo drg. 
St. Kairio, birželio 23, 1920.

tuvos valstybei ir liaudžiai.
Žmonių atsilankė ne per 

daugiausia, tur būt, dėlto, 
kad klebonas iš sakyklos ne- 
pdgars-ino.. Dabar čia tokia 
mada, jei iš sakyklos negarsin
ta, tai nei parapijonai neatsi
lanko, nežiūrint to, kas ten bu
tų. Taip buvo ir šį kartą. Net 
bolševikų atėjo ne daugiausia. 
Tur būt ir jie klausosi balso iš 
sakyklos.

Aukų surinkta $51.75. Pub
lika užsilaikė labai ramiai.

— Beržo Lapas.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VV'ajshington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

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

Naujieny Knygynas, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — IJetu- 
vos žmonės Amerikos 
N au j ienas labiausia
mėgsta.

Didelis Šmotas

pirkiįgerą muilą ne 
| naujas, drapanas

Visi jaunieji nešioja smilčiarudes 
skrybėles

Tai yra didžiausis sezoninis pataikymas 
skrybėlės,, bet, žinoma, yra ir kitokių tam
sių ir šviesių spalvų jei kas norėtų. čia 
visokių dydžių '
dabar
Musų specialės “Relianco” skrybėlės stovį 
aukščiau vidutinio gerumo —- vidutinė' kai-' 
na, bet puiki vertė. Spalvos smiltino, ru- 
da, žila, rusva ir perli- $3.50

Smilčiarudes Stetono skrybėles lengvini eina po $7.00.
L. Klein, pirmos lubos.

Vyrams kokybės čeverykai
iIhBEE Vyrams pusčeverykiai mahogeno

’ spalvos veršio šikšnos drūtais ar 
f rančų zų kurpaliais. Goodyearo ap- 
raš&u sititaia padais; visų dydžių 

spcci-aliai $3.85
t • \

Vyrams čeverykai tamsiai raudonos ar mahogeno spal 
vos veršiošikšnos; franeuzų, anglų ar panamiečių kurpa
Kais; Goodyearo ap kraščiu siūti aržuolu dubinti 

dai, visų dydžių, C A
specialiai, porai i

Manhattano ir Earlo & Wilsono 
Marškiniai Daugiau Pasi- 

renkantiems Vyrams
Vyrai žino šitų marškinių kokybę. Jie padirbti iš parinktinės 
medžiagos, austos dirbėjų pageidaujamiausiomis spalvomis ir 

djf 1 raštais; apikaklinio apvado mados, dvigubais minkštais rankov- 
< .*• galiais; dydžiai 14 iki 17 
A <5’7 Pardavimo kaina $1.95

Vyrams puikus šilkiniai marškiniai.
Padirbti geros rūšies gryno storo šil
kinio dryžuoto satyno, didelis pasirin
kimas gražių ii- puikiai spalvuotų 
dryžių; dydžiaį HE
14 iki 17,
Vyrams granatuotai megzti perkeliai 
Surišami perkakliai, dvispalviai ir 
gražiai dryžuoti; sezono numylėčiau- 
sis perkaklis, $ 1.25
Vyrams šilkiniai surišami perkakliai 
Naujos franeuzines mados, užrišama 
mažu mazgu, padirbti iš gerų impor- 
tuotų ir naminių šilkų, didelis pasi
rinkimas spalvų ir 71* f*
kombinuočh) lUU

L. Klein, pirmos lubos.

Pranešimas Visuomenei!
A Olszewskio (Buvusio “Lietuvos” Leidėjo) knygynas su verte knygų $145,000 ir vi

soms knygų “Platės” yra nupirktas per Aušrų Spaudos Bendrovę.
Todelgi pranešame visuomenei ir visiems tiems kurie turite bei dar turėsite reika

lus su buvusiu Olszewskio knygynu, kreipkitės sekamu antrašu:

Aušra Spaudos Bendrove
1614 W. 46th St., Phone Boulevard 0672, Chicago, III.

O* ’ J

J Rusiškos ir Turkiškos Vanos
3 12th STREET 
į TeL Kedzie 8902

1514-16 Roosevell Rd.

CHICAGO, ILU

GarsinkitesNaujienose

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Puslapių 63.

Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 
piliečių. Lietuvių ir anglų kalboje. Taipgi sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos.

Kckvienas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, 
privalo įsigyti šių knygelę. Pinigus galima siųsti krasos 
ženkleliais.

Kaina 25c.
NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St., Chicago, III

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

^DR.HERZMAN^l
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
m . ) 3110 arba 357
Telefonai: -(

Į Nakt. Drexel 950 
k Boulevard 4136

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

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė,
Kampas 47th St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

Ned, 10 iki 12 pietų
TeL Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

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

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

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

vakare. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

1729 So. Ashland Avė.. 2 lubos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyrišką ir 

Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Or. 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. nedėldieniais nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
kampas 18th St.

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

■■■i ...... ................................................................—'

DR. S. BIĖŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, TU.
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niu, kuogreičiausiai išsirū
pinti palietybės popieras, 
kad galėtų naudotis teise 
kartu su šimtaprocentiniais 
amerikiečiais bootlegge- 
riauti.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. —- Telefonas) Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai 
Chicago je — paitu:

Metams —-.........-  —i .$8.0(
Pusei metų ...........................
Trims mėnesiams 2.25
Dviem mėnesftuns ....,  —
Vienam mėnesiui........... » l»00

Chlcagoje per ne&otojust
Viena kopija------------------------- 3c.
Savaitei —-------- ------------------- 18c.
Mėnesiui ----------——— 7 te

suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
paštu:

Metams -----------------------— $7.00
Pusei metų---------------------------4-0(
Trims mėnesiams............... ...........2.00
Dviem mėnesiams------------------1-50
Vienam mėnesiui ________ — /75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metama ----------------- ----- ■ —- $8.00
Pusei metų _______  4.50
Trims mėnesiams --------------- 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Keistas 
įstatymas.

Įstatymai, kuriais tapo 
uždrausta dirbti, pardavinė
ti ir vartoti svaiginamieji 
gėrimai — išskiriant kaipo 
vaistas — Amerikoj veikia 
jau dveji su viršum metai.

Amžiais įsigyvenusį betgi 
visuotiną žmonių įprotį įsta
tymais panaikinti, kaip kir
viu nukirsti, nėra taip leng
va. Neleista įstatymais, 
žmonės daro slapta. Svaiga
lų vartojimas tas pats, tik jo 
vaisiai dar blogesni. Vietoj 
tikros degtinės, žmonės na
mie gaminasi, arba slapta 
gauna iš kitur visokių fab- 
rikatų, tiesiai nuodų, ku
riais naikina savo sveikatą.

Valdžia tatai žino ir sten
giasi su tuo apsireiškimu ko
voti, bet be pasekmių. Val
džios agentai pastatyti gau
dyti ir naikinti slaptą svai
galų biznį, paprastai patys 
tam bizniui agentauja.

Ir “munšainybė” žydi.
Dabar Kongreso atstovų 

butas 222 balsais prieš 73 
priėmė naują įstatymo su
manymą kovai su prohibici- 
jos įstatymo laužytojais — 
munšaininkais. Bet visa to 
naujojo įstatymo įdomybė 
yra ta, kad jis atkreiptas tik 
prieš ateivius. Įstatymas 
reikalauja, būtent, kad kiek
vienas ateivis, neturįs pilie
čio popierių, sugautas beuž- 
siimąs pirkliavimu ar gami
nimu degtinės, ar kitokių 
svaigalų, butų baudžiamas 
deportavimu!

O kokia bausmė už tai pi
liečiams? Jokios kitos kaip 
ta, kurią nusako bendrieji 
prohibicijos įstatymai.

Tuo budu slapto svaigalų 
biznio monopolis pavedama 
tik piliečiams ir šimtapro
centiniams amerikiečiams 
— kaip teisingai tą įstatymą 
pašiepia net patys amerikie
čių angliški laikraščiai.

Naujasis įstatymas betgi 
padarys vieną dalyką: jis 
privers ateivius—tuos bent, 
kur užsiima munšaino biz

Airių tarpusavio 
karas.

Airiai ilgai ir atkakliai 
kovojo su savo pavergėja 
Anglija ir galų gale kovą lai
mėjo. Jie išsikovojo kad ir 
ne visišką nepriklausomy
bę, tai vis dėlto tokias sąly
gas, kuriose gali savaran
kiai kurti ir tvarkyti savo 
krašto gyvenimą.

Bet kraštas nesidžiaugia 
savo išsikovota laisve. Pra
sidėjo atkakli ir kruvina ai
rių kovą tarpusavy. De Va- 
leros vadovaujamoji parti
ja, kuri nepasitenkina tuo, 
kas laimėta, ir reikalauja 
pilnos nepriklausomybės Ai
rijai, ginklu rankoj kovoja 
su tais, kurie norėtų ir sten
gias krašto gyvenimą tvar
kyti naudojanties taja sava- 
rankybe, kuri jau tapo iš 
Anglijos iškovota.

Kuo ta tarpusavo piovynė 
pasibaigs, kaip ilgai ji tęsis 
—• kas gali pasakyti. Ji gali 
pasibaigti ir labai nelaimin
gai : gali pasibaigti tuo, kad 
Anglija vėl gali įsimaišyti į 
Airijos reikalus, savo žygius 
teisindama tuo, kad airiai 
dar nepribrendę patys sa
vim tvarkytis. Airių tar
pusavio karas gali skaudžiai 
į juos pačius atsiliepti ir ko
vą dėl visiškos nepriklauso
mybės pratęsti dar ilgiems 
ilgiems metams.
-------‘ - r . ■ ' » -» r l.J

Vilniaus komedijos 
antrasis aktas

Vilniaus tariamasis seimas 
pasiuntė Varšavon savo delega
ciją iš 20 žmonių. Kovo men. 
2 dieną Lenkų valdžios ji bu
vusi, žinoma, kaip reikiant 
sutikta. Sulig išanksto nusta
tytos tvarkos Vilniaus “seimo” 
atvykusieji endekai tą pačią 
dieną turėjo peržiūrėti Vil
niaus srities prie Lenkijos pri
jungimo aktą, o vakare jį pa
sirašyti ir telegrafu pakviesti 
visą Vilniaus “seimą” į pri
jungimo iškilmes. Bet įvyko 
toks dalykas. Vilniaus delega
cijai buvo patiektas lenkų val
džios prijungimo aktas, kuria
me paminėta Vilniaus krašto 
autonomija. Tiek Vilniaus en
dekų, tiek Varšuvos valdžios 
nusistatymas niekuo nesiski
ria. Tiek vieni, tiek Ikiti yra pa
siryžę Vilniją ryti taip, kad 
lengviau ji butų suvirškinti ir, 
žinoma, be jokios autonomi
jos. Bet Lenkų valdžia, sąrišy 
su didžiųjų valstybių protestais 
prieš prijungimą Vilnijos prie 
Lenkų, įdėjo tan aktan ir Vil
nijos autonomijos žodį. Pasi
darė gana keista padėtis. Vil
niaus “seimo” delegacija atve
žė Varšavos valdžiai dovaną— 
Vilniją Varšuvai, o Lenkų val
džia tos dovanos nepriima ir 
duoda iš jos “rešto” (grąžos) 
Vilnijos autonomiją. Puse de- 
legacijos narių prijungimo raš
tą pasirašė, pusė gi atsisakė ra
šytis. Padėtis pasidarė kebli. 
Vilniaus endekai spyrėsi prieš 
siūlomąją Varšavos valdžios 
Vilnijos autonomiją, numaty
dami, kad autonomija suvaržys 
Varšavos endekų ir jų sėbrų 
Vilnijos dvarininkų veikimą. 
Lenkų valdžia nesutiko iš aklo 
autonomijos išbraukti, atsižiū
rėdama į didžiųjų balstybių 
protestus prieš Vilnijos prijun
gimą. Sąryšy su tuo Vilniaus 
“seimas” buvo perspėtas, 
kad į prijungimo iškilmes iš

Vilniaus “nesiturbavotų”. Sa
vo keliu valdžia įnešė tą pusės 
delegacijos narių pasirašytą 
prijungimo aktą Varšavos Sei
mui ratifikuoti (patvirtinti.) 
Seimo seniūnų sueiga jį atme
tė. Valdžia atsidūrė keblioj pa
dėty ir atsistatydino. Delega
cija buvo besirengianti grįžti 
Vilniun, bet Varšavos endekų 
“storinėmis” staiga atbildėjo 
kovo 4 dieną visas vilniškis sei
mas Varšavon. Atvažiavusį 
seimą stoty tepasitiko tik ende
kai. Valdžia neleidusi net sto
ties papuošti ir pasitikti neatė
jusi. Kai kurie svečiai likę 
tuo labai nepatenkinti, bet 
Varšavos endekų vaišingumas 
suminkštino svečių širdis. Var
šavos seimo rūmuose buvo 
duota vilniškiam “seimui“ salė 
posėdžiam.

Pats Pilsudskis, Lenkų vals
tybės galva, mėgino paveikti į 
Vilniaus užsispyrėlius, bet prie 
vienybės neprivedė ir valdžios 
atsistatydinimas buvo Pilsuds
kio priimtas. Tokiu budu ko
medija dar neužsibaigė.

Vilniaus “seimas“ grįžo Vil
niun, palikdamas Varšavoj tik 
savo delegaciją. Vilniaus ko
medijos tąsa dar vaizdžiau ro
do, prie ko kraštą veda remda
mies Varšavos durtuvais lenkų 
endekai ir jų sėbrai Vilnijos ir 
dalinai Kauni jos dvarininkai. 
Vilniškis “seimas“ atkakliai 
kovoja net prieš1 paminėjimą 
Vilnijos autonomijos, kadangi 
nori paversti Vilnijos gyvento
jus Varšavos chlopais.

Užvis labiau tektų nukentėti 
esant Varšavos chlopų padėty 
tiem, kurie ir ligšiol dejavo ir 
tebedejuoja po dvarininko le
tena. ■—(“Social-demokralas“)

Komunistiški 
“Mislinčiai”

Kažin kodėl komunistai, ra
šydami apie Rusiją, niekuomet 
nerašo taip, kaip dalykai ištik
tųjų yra, o visada pasakoja 
nesąmones.

Dar nelabai senai jie rašė, 
kad Rusijoj komunizmas jau 
įvykęs ir kad ten yra 'tikras 
darbininkų rojus. Dabar, paaiš
kėjus, kad visos tos jų pasakos 
buvo tuščios; kad Rusijos ko
munistai visokiais budais sten
gias atgaivinti kapitalizmą, 
komunistai pradėjo rašyti ki
tokios rūšies nesąmones. Ne
žiūrint visų faktų, jie vis rašo, 
kad Rusija eina prie komuniz
mo.

“Laisvės“ 75 numery, Mis- 
linčius rašo ilgą editorialą, ku
riame pasakoja, kokią didelę 
pergalę komunistai laimėjo 
ant kapitalistų, kada pastarieji 
užkvietė komunistus dalyvauti 
Genuos konferencijoj. Toliau 
jis bara pasaulio kapitalistus, 
už jų tokį nemandagumą, kad 
jie taip ilgai nenorėjo sutikti 
pradėti pirklybą su Rusija ir 
nenorėjo pripažinti bolševikų 
valdžios. Girdi,, kolei Rusija 
buvo silpna, kapitalistai laukė 
jos mirties, bet dabar kada ka
pitalistai pamalė Rusiją labai 
Wtvirtojus, o kapitalizmą atsi- 
dtirus arti griuvivo, tai jie 
kviečia Rusijos bolševikus į 
konferenciją, jiems savo tur
tais pagelbėti, nes be Rusijos 
pagelbės, kapitalizmas tuojaus 
sugriusiąs.

Mislinčius labai puikiai su
galvojo. Argi nepuiki pasaka? 
Kada Rusija buvo silpna, ka
pitalistai jos negelbėjo, o da
bar, kada jie patys nusilpnėjo, 
kviečia komunistus sau į pagcl- 
bą -- - ir komunistai mielu no
ru 'sutinka jiems gelbėti. Vie
loj naikinus kapitalizmą, ko
munistai eina jį gelbėti, atiduo
dami kapitalistams visą Rusi
ją nuomom

Tai taip yra vykinama ko
munizmas.

/Nors visa Rusija yra taip 
turtinga ir tvirta, kad net viso 
pasaulio kapitalistai išsigandę 
prašo jos pagelbos, bet pažiū
rėkim, ką. tas Mislinčius toliau 
sumislijo. Jis sako, kad tie, 
kurie mano, kad teikimas kon

cesijų kapitalistams ir Kuosos I vietų delegatai pribus į konte-
pirklybos atsteigimas, stiprina
ir plėtoja kapitalizmą visai kly
sta. Tas Mislinčius yra gudrus 
Saliamonas! Pirma jis pasa
ko, kad be Rusijos pagelbos, 
kapitalizmas neilgai gyvuotų, 
kad kapitalistai todėl ir šau
kia bolševikus į konferenciją, 
norėdami nuo jų koncesijų 
gauti ir tuomi savo būtį prail
ginti, o paskui tvirtina, kad 
tokia nuomonė visai klaidinga.

Toliam tas komunistiškas 
Mislinčius pradeda verkšlenti, 
kad Rusija, su jos neišplėtota 
ir karo sugriauta pramone, ne
gali patenkinti dviejų šimtų 
milionų žmonių reikalavimų. 
Ji priversta duoti kapitalis
tams koncesijų, kad tuo patim 
pati galėtų tvirtai subudavoti 
ir ištobulinti savo gamybą ir 
paskaidymą. Dabar jau ir ko
munistiški Mislinčiai pamatė, 
kad Rusijoj pramonė neišplė
tota; kad ji negali patenkinti 
žmonių reikalavimų, negali iš
tobulinti ir atstatyti savo ga
mybą ir komunistams tenka 
šauktis prie kapitalistų, duoti 
jiems ką tik jie nori, by tik jie 
patys būdami arti sugriuvimo, 
išgelbėtų komunistišką Rusiją įjs 
teigdami joj kapitalizmą vie
toj jų komunizmo.

Tai šitokios pasekmės ko
munistiškojo eksperimento. 
Dar visai nesenai, visi komu
nistiški mislinčiai visai kitaip 
kalbėjo. Jie sake, kad Rusijoj 
visos sąlygos yra pribrendę ko
munizmui vesti; tada jie nema
tė, kad Rusijoj pramone nėra 
išplėtota; kad jie negali paten
kinti žmonių reikalavimų, ne
gali ištobulinti^ gamybą; tada 
viskas buvo pribrendę komu
nizmui. Kada jiems socialistai 
sakė, kad jie daro niekus ir 
savo tokiu neapgalvotu darbu 
veda šalį prie pražūties, tada 
socialistai buvo kemšami į ka
lėjimus, apšaukti kontrevoliu- 
cionicriais; dabar komunistai, 
kaip tikri revoliucionieriai, pri
vedė šalį prie galutino suįrimo 
ir kviečia -sau į talką kapitalis
tus kapitalizmui atsteigti.

Mislinčius pasakoja nesąmo
nes, sakydamas, kad kapitaliz
mas arti sugriuvimo; jis tuomi 
tik mulkina nesusipratusius 
darbininkus. Ačiū komunistų 
ardymo taktikai, kuri suardė 
pasaulio darbininkų vienybę, 
kapitalizmas jaučiasi gana 
tvirtai stovįs, kasdien pa
tampa vis drąsesnis ir labiau 
spaudžia pakrikdytą proleta
riatą. Kapitalistai ne dėl griu
vimo baimės kviečia bolševi
kus į konferenciją; jie kviečia 
juos todėl, kad mato progą pri
siplėšti turtų iš bolševikų pa- 
krikdytos Rusijos; todėl, kad 
bolševikai patys peršasi į ka
pitalistų konferenciją siūlyda
mi jiems Rusijos turtus. Svar- 
biausis bolševikų geidimas yra 
lame, kad kapitalistai pripažin
tų jų valdžią. Štai kame jie

renciją ne kaip pergalėtojai, o 
kaip prašytojai nuo kapitalistų
pagelbos Rusijos ūkio atstaty
mui. Pakėlimas Rusijos iš 
griuvėsių reikalauja milžiniš
ko kapitalo ir kapitalistai sa
vo kapitalo apsaugojimui pas
tatys savo reikalavimus; ne 
kapitalistai laikinais prie So
vietų, o Sovietai turės taikin
tis prie jų reikalavimų. Bolše
vikai ir ant toliaus galės perse
kioti -socialistus kaipo kontre- 
voliucinierius, bet jie turės vi
siškai pasiduoti ramiam užru- 
bežinio kapitalo užpludiinui, 
pasiduot jo išlygoms jo reika
lavimams. Tai ve kokia kaina 
bus nupirktas bolševikų vald
žios pripažinimas.

/Toliau tas gudrus Mislinčius 
pasakoja, kad kapitalistai išsi
gando revoliucijos ir todėl 
šaukia bolševikus į konferenci
ją. Labai puiku! Bolševikai 
eina gelbėti kapitalistus nuo 
revoliucijos.

Paskui Mislinčius džiaugias, 
kad jau ir Lloyd George nebi
jo pasisveikinti su Leninu ir 
dirbti bendrą darbą. Kokį-gi 
tą bendrą darbą dirbs Leninas 
su Lloyd George’u, — gal ko
munizmą vykins? Komunistai 
visada prasimano ant socialis
tų, kad jie yra socialpatrio- 
tai ir buržujų tarnai, o dabar 
jie džiaugiasi ir skaito dideliu 
komunizmo laimėjimu, kad 
Lloyd George su Leninu pasi
sveikins ir dirbs bendrą darbą. 
Aš nemanau, kad Lloyd Geor
ge padės Leninui komunizmą 
vykinti. Puikius talkininkus 
pasirinko sau komunistai vy- 
kinimui komunizmo. Vietoj 
dirbti bendrą darbą proleta
riato labui su socialistais, ko
munistai pasirinko kapitalis
tus. — Sparva.

'I. ......... .. ■■ ...» ■ • • <

Apie Čechovą
Čechov, kurį ules vaizduoja

me, skaitydami jo nedažytas 
apysakas ir dramas, yra nu- 
matus žmogus, be iliuzijų, be 
tikėjimų, be vilčių, čechov, kurią 
mums tenka pažinti iš jo laiš
kų, yra žmogus jautrios šir
dies, kupinas gero ūpo savo 
šeimos ir draugų rateliuose, 
pašvenčius sveikatą, liuoną ir 
visa, kas dailininkui brangu, 
kad pagelbėjus nelaimingiems 
ir prispaustiems. Jis be galo 
geros širdies, mylįs mandagu
mą, išauklėjimą, gražų elgesį 
ir visus geresniuosius europinės 
kultūros vaisius. Jis piktinasi 
Dostojevskio nežinybe ir dėl 
Tolstojaus mokinimų,—Tolstojų 
jis gerbia kaipo menininką, — 
jis sušunka: “Teeinie po velnių 
šito pasaulio didžiųjų filosofi
ja!” Jis tiki pagerinimu 
žmonijos, ar bent palengvini
mu jos būties ant žemės gam
tos mokslais, technikos išradi-

tie, kurie gėrisi gyvenimu, sa- mus 
vo nesmagumus sudeda į savo 
raštus. Bet tam mes negalim 
per daug tikėti. Mes gal grei-
čiau ateisim prie teisingo išva-* 
do, jei turėsime minty jo me
no teoriją, kuri reikalauja iŠ 
rašytojo visiško nuošalumo, 
griežto bešališkumo link vai
dintojų gyvenimo vaidiny ir 
visiško savo asmeninių jausmų 
pašalinimo. Tai yra atsineši- 
mas, kurį jią perėmė nuo Flau- 
berto ir Maupassanto. Beas
menis atsinešimas, matomai, 
veda rašytojus prie vaizdavimo 
to, kas jiems nemalonu. Argi 
Flaubcrtas nesako, kad “ge
riausias dalykas tai aprašyk 
tą, kas tave pykiną”? Ir Če
chovas rado gana daug rusų 
bude ir gyvenime, kas jį pyki
no — melagystė, neteisingu
mas, skriaudimas, smurtas, 
kiauliškumas, nežinybe, tingu
mas, tuštuma#, , paprastumas.

Būti tikrai pagiriu ir jaut- 
rum žmogum ir nereaguoti į 
šituos dalykus buvo negalima. 
Davus savo jausmams valią 
dėl jų prieitų prie rūstumo ir 
tas pakenktų dailininko lygios 
tiesos idealui. Priprastu sau 
lęngvumu Gorki aprašė tą ūpą, 
kuris vedė Čechovo raštą: “Jis 
žiurėjo į visus šituos nejau
kius savo šalies gyventojus ir 
liūdnai šypsodamos, lengvo, 
bet gilaus papeikimo balsu, su 
piktumu savo veide ir širdy, 
gražiu ir nuoširdžiu balsu jis 
sakė jiems: “Mano draugai, 
gyvenate blogai. Tai gėda taip 
gyventi”. Gorkio žodžiai 
randa patvirtinimą sakiny Če
chovo “Užrašų Knygoj:” 
“Žmogus tik tuomet pataps ge
resnis, kada jį priversi pamaty
ti, kaip jis atrodo”. Tatai, dug
ne yra neišvengiama etinė min
tis, kuri nusprendė rusų rašy
tojo medžiagos pasirinkimą. 
Bet 'butų klaidinga per daug 
greitai patikėjus tokiam Če
chovo liūdnumo aiškinimui. Jo 
matymas daiktų nėra tiek su
darkytas. Jis pats tuojaus 
priešinos tiek pat klaidingai 
ciniškai gyvenimo vaizduotei, 
kaip ir klaidingai sentimentali
nei vaizduotei. Jis šitą daly
ką nušviečia pasakojimu apie 
Nojų ir jo tris sūnūs, Senių, 
Mamą ir Jafctą. “Mamas”, jis 
sako, “pastebėjo tik tiek, kad 
jo tėvas buvo girtuoklis ir vi
sai užmimršo tą, kad jis bu
vo gabus, kad jis Įkūrė arką ir 
išgelbėjo pasaulį. Raštininkams 
netenka Mamas sekli, reikia 
tas neužmiršti.”

— Jacob Zeitlin.

priims. Po teisybei Tur
kija priėmė juos, kada ji slap
ta sulygo -su Franci ja pereitą 
rudenį; o Graikija priims, nes 
nieko kity negali. Įdomu ma
tyli, kad Anglijos politika lapo 
suderinta su Francijos politi
ka už Turkiją dėl Anglijos bū
tinumo nusilenkti savo milio- 
nams mahometonų. — Nation.

Sevreso sutartis.
Sevreso sutartis nuėjo negar- 

bingon užmarštin nei vienam, 
tur būt nei armėnams, jos ne
sigailint. Artimųjų Rytų kon
ferencija nužėrė šilą sutartį į 
šalį ir pasiūlė naują, geriaus 
atatinkamą dalykų stoviui. Nei

Francuzas apie Franci
jos skolą.

Stcphane Lauzanne, karo 
melu buvęs franeuzų vyriausiu 
komisininku Washingtone, D. 
G., dabar redaguoja pusiau ofi
ciali franeuzų valdžios organą 
“Matin’ą.” Šitame laikrašty ne
senai jis atspaude straipsnį 
apie Francijos skolingumą 
Jungtinėms Valstijoms, iš ku
rio čia paduodame ištraukas.

“Musų draugai amerikiečiai 
dabar susidomėjo beveik išim
tinai vienu dalyku — tais pi
nigais, kuriuos mes jiems sko
lingi. Pakalbėkime apie tuos 
pinigus, kuriuos mes skolingi 
musų draugams amerikie
čiams. Iždo skyrius turi šitokį 
pareiškimą apie tai, ką Franci- 
ja yra skolinga:

“Viena, antviršis franeuzų 
pirkinių Amerikoje ant ameri
kiečių pirkinių Franci jo ją, 
$455,545,117.59. "

“Antra, paskolos likvidavi
mui skolų užtrauktų Ameri
koje iki balandžio 1 d., 1917 
m., $806,630,000.

“Trečia, pergabenimas žmo
nių ir daiktų, $154,878,700.59.

“Ketvirta, palakiai, $268,- 
791,426.37.

“Penkta, pripuolamų vekse
lių atmokėjimas, $289,744,755.- 
28.

“šešta, fondai pagelbai, 
$143,137,042.12.

!‘^Spelinta, metalinių pinigų 
pirkinys, $6,300,000.

“Aštunta, atmokėjimas sko
lų užtrauktų Anglijoj, $1,062,- 
479,265.85.

“Viso duota $3,151,506,337,- 
80.

“Prisižiūrėk i m šitai sąskai
tai, o pamatysime, kad iš $3,- 
000,00b,000, kuriuos musų 
draugai amerikiečiai mums pa
skolino, nei vienas centas ne
pasiekė šios Aflantiko pusės ir 
visi pinigai tapo išleista Jungti
nėse Valstijose.

“Ne, Amerikos pinigai parė
mė tik Amerikos ar Anglijos 
bankininkus, Amerikos šovinių 
dirbėjus, Amerikos gclžkelius 
ir Amerikos malūnų savinin
kus.’

Kitaip sakant, Amerikos pel- 
nagaudos suėmė visus pinigus, 
kuriuos Amerika paskolino 
savo “draugams”, ypatinga; 
mielai Francijai.

mato išganymą. Tai yra bai
siai “rcvoliucinigas“ žingsnis! 
Bet, sakysim, kapitalistai pri
pažįsta bolševikų valdžią ir 
priima juos į savo tarpą, ko
kia nauda iš to darbininkams? 
Kuo daugiau bolševikai nusilei
džia kapitalistams, tuo jie da
rosi jiems prielankesni. Bet, 
komunistai džiaugdamiesi tuo
mi užmiršta pasakyti kiek jie 
užmokėjo už tą pripažinimą. 
Komunizmo Rusijoj jau nepa
liko nė ženklo; visa bolševikų 
svajonė tai vietoj komunizmo, 
atsteigti kapitalizmą. Ir jie ei
na prie to visais galimais bu
dais. Patys Rusijos komunis
tai pradeda gėdintis savo ko
munizmo. Francijos korespon
dentei, Luisai Weiss, Žino v j e- 
vas pasakė:

“Rusijoj nėra komunizmo... 
Jeigu tas, kas yra Rusijoj, bu
tų komunizmu, aš paliaučiau 
būti komunistu.”

■Mislinčius turėtų žinoti, kad. 
ne dėl bolševikų laimėjimų, 
bet dėl bolševikiško komuniz
mo kapitalistai sutiko kviesti 
juos savo konferencijom Sovie
tų deplomatai laimėjo tik for- 
mališką pergalę, o kapitalistai 
laimėjo faktišką pergalę. So-‘

mais ir pramonės išplėtojimu. 
Jo idealas išreiškiama pagarba 
teisybei, sveikam protui ir dar
bui ir panieka pretenzingu-
inui, kvailumui ir tingėjimui. 
Šitas laiškų Čechovas vėl yra 
mums gyvas gyvuose Gorkio 
atsiminimuose. Jo nepapras
tos, patrauk ios asmenybės sa
vybės — atvirumas, drovumas,
jautrumas, narsumas, kuklu
mas — apsireiškia pasakytu 
anegdotu, ir švietrum patari
mu aprašyme, kuris yra nuos
tabus savo pilnumu ir trumpu
mu. Nieko svarbaus nelieka 
pridėti jo kitiems. draugams 
Kuprinui ir Buninui.

Mums tas gali būti nuosta
bu, kad žmogaus, kurio būdas

Turkijai, nei 1 mandatuotoms 
valstybėms nesiūlant armė
nams “tautinių namų”, o dip
lomatiniai esant negalimu so-
vielinės Armėnijos būtį pripa
žinti, tapo nuspręsta, kad šitie 
namai turi būti “dvasinio bu
do“ po Tautų Lygos globa. Ar
mėnai papratę būti posūniais, 
bet mes abejojame, ar jie jiasiti
ki Lyga džfugiau negu mumis 
kitais. Turkai pasilaikis dides
nę Mažosios Azijos dalį — 
Smirna bus pavesta spccialei 
savo budo kontrolei. Konstan
tinopolis ir didesnė Rytų Tra
kijos dalis tenka turkams; teri
torija susidurianti su siauru
ma bus demilitarizuota. šitas 
susitaikymas bus baisum daly-

buvo taip gerai nubalansuotas, 
kurio įvertinimas grožio, nuo
sakos, išminties, draugingumo 
ir meilės buvo taip aukštai iš- 
rululota's kaip pas Čechovą, 
kuris be to dar taip pozitingai 
tikėjo žmogaus dvasios pąįie- 
gumu nužengti prie didesnės 
laimės, sayo raštuose duoda 
išraiškos bedžiaugsmybei ir ci
nizmui. Vieną kartą paklaus
tas apie tai, jis pastebėjo, kad kuris prie jų pridėta. Gal jos
suniurę, melancholingi žino- teiks savo pasiulinimus ir iš
neš visuomet rašo linksmai* o lygas, bet galų gale pasiulinl-

(Apgarsinimas)

JŪSŲ PASKUTINĖ 
PROGA.

Nieko nepaliksime, viskas turi 
būti parduota.

Mes esame tame biznyje dabarti
nėj vietoj per paskutinius 12 metų, 
bet kadangi imiins randą pakėlė Lx> 
veik trigubai, tai mes esame priver
sti išsikraustyti iš čia 1 d. gegužio.

Mes iki šiol dar neturim naujos vie
tos, todėl esame priversti parduoti vi
są musų staką vyrų ir vaikinų aprė- 
dalus už žemiausią kainą.

Čia mes paduodame kainas, tai jus 
pamatysite, kad verta pirkti net ki
tam metui.

Tik pamislykit — vyrų ir vaikinų 
kotai vertės $18, dabar už $5. Vyrų 
ir vaikini! siutai $22.50, dabar už 
$7.50. Kiti siutai ir kotai iki $35.00.

Kotai nuo lietaus $10.00 iki $18.00, 
dabar $5.00.

Vaikų siutai ir overkotai dabar
mažiau negu mes mokėjome.

Vyrams darbinės ir šventadienės 
kelnės nuo $2.50 ir daugiau.

Vyrų ir vaikinų Mackinaws $10.00 
dabar $4.50.

Skrynios ir 
vis turės Adrianopolį savo ri- Į pirktą kainą.

ku tiems, kurie tikėjo talkinin
kų šauksmu: Neleist turko Eu
ropon. Dabar jis vėl Europi)-1
je abiem kojom.. Graikija dąr j skryni(>3 ir siutkci£ai dabal. už 
vis turės Adrianopolį savo ri- pirktą kainą.
bose, bet vėliaus jis gali buli'^tn?jn'cit.c’ !<a(i yra musų t<alu‘ <) i tini« Kinarrtnvimua u* tyioo

pavestas spccialei 
taip kaip Smirna.
Turkijai duota trys savaitės

i tinis išpardavimas ir mes gvarantuo- 
konlrolci, i jame, kad jus gausite už savo pini- 

Graikijai ir ę.us vertę, arba pinigai bus grą
žinami.

iniKijai auoia trys savanos Neužmirškit, kad mes išsikraustom 
, laiko apsvarstyti šiluos pasiirti- ’ 1 <1. gegužio. Todėl ateikit anksti, 
nimiis ir paliaubų reikalavimą,' U VĮ1.'bllkeJai turi progos
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Atdara kasdien iki 9 vai. vakare. 
Nedėldieniais iki 6 v. v.

S. GORDON.
1415 So. Halsted St.



Ž

= j

KELIAS Į SOCIALIZMĄ.
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Kaina tik 10c
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35 puslapiai; Kaįna 35c
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Naujieny Knygynas,
1739 S. Halsted St, Chicago, III

Sutaisė A. J. Karalius 
Puslapių 32.

Labai įdomus < pąsikalbėjimas 
, apie darbininkų klausymų.

Siųskite pinigus krasos 
ženkleliais.

Parašė Dr.’ O. Bauer.
Versta iš Vokiečių kalbos 

Turinys:

£

Chicago, Iii

Pėtnyčia,* Balandžio 7, 1922
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| Didelis Brus as ir
Aukšta Kokybe

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

Labai Perkamas—Kodėl?

Pigiau Pirkti Geras Muilas 
Kaip Nauji Drabužiai

' I

Dainy mylėtojams
Išėjo “Lyro»” II numeris,

Pamėgink; pamatysi.
' 'm
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DYKAI ” „i„.
NUO BALANDŽIO 5 IKI BALANDŽIO 15 D

įžymus sidabriniai
Garantuojami 10 metų

AMERICAN 
FAMILY 

Muilo Vyniokliai

šitie pasaulio garsus sidabriniai daiktai yra 
Čia parodytas gražus Primrose dešinas yra 
tvarinys ir yra garantuojamas 10 metų.
3 Peiliai
1 Peilis
3 šakutės
1.Šakelė

už 299 Vynioklus 
už 100 Vynioklų 

už 299 Vynioklus 
už 100 Vynioklų

L'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin  i iminnr

daugelio geriausių šalies nąmųrandami 
vėliausios dirbėjų — Oneida Community

Tik-kų parėjo iš Tilžės nau
jai atspausdintas dainų rinki
nėlis ‘1Lyęa’\ 2 num. Pirmų 
numerį jau turėjau garbes dai
nų mylėtojams anksčiau' pra
nešti, kurį jau baigia iš manęs 
išpirkti.

šiame “Lyros” numery yra 
šitos žymiausių pasaulio kom
pozitorių dainos: 1. Atsisveiki
nimas su giria, — F. G. Klau- 
cro; 2. Palik sveika 
Jchero; 3. Daina, • 
Spchro ir 4) Internacionalas, 
Degeytero,

Turiniu šįtos kompozicijos 
yra tokio#: Pirmoji . yra atsi
sveikinimo daina su savo gim
tomis giriomis; antroji taipgi 
atsisveikinimo daina paliekant 
mylimiausių asmenį savo šaly; 
trečioji, himnas ir dainos gra
žybė, sukelianti žmoguje, visa 
kas malonu, kilnu; ketvirtoji, 
darbininkų tarptautinis him-r 
nas.

Kaip pirmam, taip ir šitam 
x1Lyros” numery kiekviena dai
na sutaisyta mišriems vyrų ir 
moterų chorams, tatai rinki
nėly viso labo yra dvylika <Jai- 
nų. Dhr reikia pasakyti, kad 
dainelės sutaisytos moterų 
chorui galima dainuoti ir vy
rų chorui. Leidinio kaina 75 
centai.

Visi muzikos mylėtojai tei
ksis pasiskubinti įsigyti šitų 
“Lyros” numerį, nes dėl spau
dos brangio nedaug egzemplio
rių tespaudinta ir todėl greitai 
visas leidinys gali išsisemti.

Podraug pranešu, kad ir 
nuųi. “Lyros” jau 
spaųdon ir neužilgo 
jis gauti Amerikoje.

Visais užsisakymais 
kreiptis mano adresu, 
čiant už kiekvienų 
cgz. 75 centus.

Su pagarba,
Leonas Ereminas,

324 Berriman S t.,
Broo^lyn, N. Y.

- Fr. Si- 
Ludwigo

paduptas 
tikimasi

prašau 
prisiun- 
“Lyros

Antratiek ne
šiosi su extra 

pora kelnių.

1 šaukštelis už 100 Vynioklų

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

———■ . i II. III..........................................................................IIIH i I—■

SPECIALIS TURKIŠKO RANKŠLUOSČIO . SIŪLYMAS 
Už 115 American Family Muilo Vynioklų

Vienas Turkiškas rankšluostis margais raštais,.šviesraudoniais ar mėlynais. Dydis 21x40. 
šitas rankšluostis nežudo savo gražumo dėlto, kad jis išaustas iš baltintų gijų.
.   IRU.    ■ I.................................................. II IĮII 11——M—.■—

niftTl n 1 I Vynioklus siunčiant paštu reikia pridėti 10ę prie kiekvienos sidabrinių daik- 
r j AKA I tų eilės, §c. turkiškam rankšluosčiui supakaviiųui ir persiuntimui apmoksti. 
1 r>v. nwr>* Užrašyk ant pakelio Dept. O, 1332 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 Fanrity Muilą tik Cook Kaųntej, Illinois. 

Atnešk Vynioklus į Artimiausių Dovanų Krautuvę 
Vidurmiesty: • šiaurines dalies Krautuvėj

27 West Lake Street 1232 West. North Avė.
Arti State Gatvės ( Ties. Til(u

JAMES S. KIRK & COMPANY, OHICAGO

PACIAVIMOSI PAS 
ĮVAIRIAS TAUTAS

Pagal H. D’Almeras’ų 
Sutaisė A. J. Karalius,

TURINYS:
1. Pačiavimasi pas laukines tautas.
2. Pačiavimasi pas senovės rytų tautas: 

pas muzulmanus; pas marmonus.
3. Pačiavimasi Indijoj, Kynijoj ir Japoni

joj. . Z
. 4. Pačiavimasi Graikijoj ir Romoje.

5. Pačiavimasi Franci joj.
Ši knygelė turi 89 puslapius..

Kaina tik 20c
Kiekvienas, privalo tuojau nusįpiękti šių 

knygelę.

NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 S. Halsted Street,

(Apgarsinimai)
PILLAU, KAUNAS IR VILNIUS

Jei jus manote 'važiuoti Lietuvon 
pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad lavakorte butų pirkta pas The 
Royal Main Line. ’ Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita”ir“Oro- 
pesą”, kurie plaukioja tarpe Ndw Yor- 
kb ir Hamburgo kas dvi savaiti. Jie 
yra labai gražiai ir švariai įrengti. 
Trečia klesa tiesiog yra puiki. Bus 
labai žirigcidu važinėti tais laivais. 
Vilnai, inforinaęijas gausite nuo agen
tų ąrba.1 . ' ♦* *

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.»

117 W. Washington St., Chicago.
325 Sccond Avė., So. Miųneapolis

Kaip 
Žmogus 
Mąsto

Ali Wooi
(hica^o Hade

■■A

JUS gausit geresnį siutų — pigiau— 
mes gvarancuojam. Mes išauginome 
savo didelį biznį suteikdami gerų pa
tarnavimų ir gera vertę tavorų Ne
žiūrint kaip toli jus gyvenate, visuo
met apsimoka atvažiuoti pas mus pirk 
ti, į šį didžiausį storų.
PASTABA: Musų antras augštas krautuvės 
yra didžiausias ir šviesiausias Chicagoj — 

1 jus matote ką jus perkate ir pinigų vertė 
yra gvarantuojama ,o jeigu nepatinka kas, 
pinigai grąžinami.

JAZZ modeliai — sportų modeliai — Biznio modeliai—kiekvienas siutas su dviem po
romis kelnių ir kiekvienas siutas padarytas iš grynų vilnų — new tweeds —cassi- 
meres, nepabaigti worsteds, homespuns—kiaurai persiuvinėti šilkais — puikiai pasi 
uti (Chicagoj.sinti, tai puikiausios siuvyklos Amerikoj) — visokių mierų, viena ir 
dviem eilėm guzikų, naujausių spalvų — taus, mėlini, pilki, pieskiniai, dryžuoti ir 
maišyti — didžiausis pasirinkinias dviejų kelnių siutai kur dar niekad nebuvo Ame
rikoj. Labai nužemintomis
PO
Kiekvienas siutM musų krautuvėj

VAIKINŲ

“CONFIRMATION”

kainomis čia bus parduodami rytoj

yra

2 Keiniu Siutai
Visi vilnoniai, viena eilė guzikų 

arba dvieiliai, su diržais arba be 
diržų, 2 poros “knick” kelnių prie 
kiekvieno siuto — labai geros ver-

... . .... .... $12.50
Kili siutai iki $25.00.

DYKAI LAIKRODĖLIS prie kiek
vieno “confirmation” Siuto.

Stetsoft Hats
*■ / ■ -i ■ •"

$33.50
dviejų porų kelnių siutai, kainomis nuo $24.50 iki $50.00

VIRŠUTINIAI
KOTAI

Nauji Londono mode
liai, naujo sportiški ko
tai, labai didelis pasi
rinkimas Čia už

$20 iki $35

B

I W (A w
i į’ h J

Atdara 
Subatos 
vakarais

Didžiausia už

GIMNAZIJOS VAIKI
NUSIŪTAI.

Su 2 Poroms ilgų kelnių.
“Sport” ir “Jazz” viena 

dviem eilėm guzikų modeliai, 
visi grynų vilnų, naujos spal-

K°Xa $18.00
Kiti 2-Kelnių vaikinų siutai 

iki $40.00

ir

Manhattan Marškiniai

Milwaukee & Ashland Avės. tuojamas arba pinigai
Didžiausias Continental Kampas grąžinami

vidurmičsčio rūbų ir čeverykų krautuvei. Lietuviai pardavėjai: ’
J. G. Dailydis, Michael F. Gustus, J. A. Douglas

Politikos ir visuomenės re
voliucija;
Stambiosios pramonės so
cializacija;
Pramonės organizacija^
Darbininkų komitetai;
Stambiųjų dvarų socializa- 
cija;

6. Valstiečių ūkio socializacija;
7. Miestų žemės plotų ir namų

socializacija;
8. Bankų socializacija;
9. Ekspropriatorių eks^opria-

cija; . , * ’
. 10. Socializacijos sųlygos.

Parašė James Allen
Vertė St. Biežis

Turinys:
1. Mintis ir būdas ,
2. Minties pasekmė į ap

linkybes.
3. Minties įtekmė į svei

katų.
4. Mintjs ir tiksjas.
5. Mintis — faktas nu

veikime.
6. Svajonės ir idealai.
7. Rimtumas.

Daugeliui žmonių ši 
knygelė nurodė kelių į 
feresnį įr laimingesnį gy-

Kaina tik 15c.

NAUJIENŲ 
KNYGYNAS 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

6 DAIKTAI VERTĖS $15, TIK Už $6.98
1) Geležkelio laikrodis, pasida
bruotas, nikelio lukštuose, plieno 
judėjimas, laiką rodo teisingai, 
gvarantuotąs ant 5 metų. 2) laik- 

! podėliui retežėlis, 14 karato paauk
suotas. 3) geriausia importuota 
vokiška britva, sų gražiais išmar-

> ginimais. 4) Automatiškas revol
veris “Vanųuisher”, padirbtas iš 
tikrojo mėlynai-juodo plieno, stip
riai subudavotas, geras apsaugoto- 
jas reikale. 5) Vyriškas žiedas, 14 
karato auksu dengtas, su gražiu 
akmenėliu ,atrodo kai auksinis. 6) 
Kišeninė gyvatė, kuri paspaudus 
dangtuką, iššoka iš triubelės ir nu
lekia apie pusę bloko. Atrodo kai 
tikra gyvybė ir lengva su ja prięla- 
ryt juokų. Prisiųsk '35c. štampo- 
mis ii’ už 7 (Jienų gausi tuos 6 daik
tus už $6.98. C. O. D., kurie tik
rai jumis užganėdins. Rašyk tuo- 
jaus šiuo adresu:

MAJESTIG TRADING CO 
1553 Cornell Street, Dept. NA.

PASIKALBĖJIMAS 
AMERIKONO IR 

GRINORIAUS.

mm
<£*=> INi TIN s 1 NAUJIENŲ KNYGYNAS 

1739 S. Halsted St., 
Chicago, Dl.

JURGIS HRYNKEVIČIUS 
KRIAUČIUS

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

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



CHICAGOS 
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Lietuviu Rateliuose
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ROSELAND. i
Vakaras, publika, raudos ir 

kiti galai.

VĖL BOMBA.

Užvakar vakare sprogo 
bomba tarpdury statomo nau
jo namo 6526 Haryard Avė. 
Žalos, sako, padaryti apie 1,- 
OOO dolerių. »

Kontraktorius ir namo savi
ninkas įtaria plumberių uniją 
bombos padėjime, nes apie tris 
savaites atgal visi unijistai 
plumberiai buvo pravaryti iš 
darbo, o jų vietos užpildytos 
kokiais ten “piliečių” komite
to atvarytais skobais.

PLĖŠIKAI ATĖMĖ Iš TRIO 
AUTOMOBILIŲ IR ŽIEDŲ 

VERTĖS $8,000.

IPcreitų subatvakarį Stru- 
milo svetainėj buvo vaidina
ma, M. Dundulienei režiseruo- 
jant, rodos, jos pačios parašy
ta keturių veiksmų, 6 atiden
gimuose, “melodrama” “Graži 
Magcliona”. Vaidino vietos ir 
chicagicčiai vaidylos. Vaidini
mas buvo gana vykęs. Ypač 
gerai vaidino P. Milerienė ir 
Sankunas.

Pabaigoj dar buvo truputis 
ir šokių.

Vakaras buvo rengiamas nau 
dai Žemaitės paminklo pasta
tymo ir Įjos raštų išleidimo. 
Bet žmonių tiek mažai atsilan
kė, kad veikiausia ne tik pelno 
nebus, bet dar reikės pridėti. '

* * *
Vakar anksti keturi apsi

ginklavę plėšikai iš P. D. Pin- 
kerssohn, 4635 Michigan Avė., 
ir jo dviejų draugų paėmė au
tomobilių ir žiedų vertės 8,000 
dolerių.

PABĖGO SESERYČIA; DIN
GO IR JO $2,050.

Metai atgal Adolph Henn- 
ing, 1804 Hasting gat., vieno
je bankoje pražudė 6(M) dole
rių. Po to jis jau daugiau pi
nigų nebedėjo į bankas, bet 
atiduodavo juos savo sesery- 
čiai, Fridą Abler, palaikyti. 

Jis jai buvo įdavęs suvirs du 
tūkstančiu dolerių. Užvakar jis 
sugrįžęs iš darbo rado korte
lę, ant kurios buvo pažymė
ta, kad jo seseryčia apleidus 
namus ir pinigai yra susko- 
linti kokiai ten H. C. K. L. 
įstaigai. Dabar vyras nebežino 
kas daryti ir kur pinigus lai
kyti, nes nei banko j nei pas 
savuosius> nesaugi jiems vie
ta.

NEMIEGO VAISTAI VOS NE
NUNUODIJO MOTERS.

Mrs. Bessie Cantley, 29 me
tų amžiaus, kovodama su ne
paprasta neiniego liga vais
tais, pavartojo perdaug chlio- 
roformo, kuris užvakar Plaza 
viešbuty padarė jų hysteriška 
ir vos į kapus jos nenuvare. 
Pašauktas Dr. Charles G. Shan- 
non jų dar atgaivino.

Mrs. Cantley per pastaruo
sius kelius metus vargoninin
kavo krutaniųjų paveikslų tea
truose.

Iki keletas mėnesių atgal, 
Mrs. Cantley viskas gerai klo
josi ir ji kas kart vis dides
nį pasisekimų įgydavo muzi
koj. Tik staiga ji pasijuto ne
gerai; kai ji sustodavo griežti 
ant vargonų, jie vis tiek ne
nutildavę; jos ausyse nepapra
stus balsai vis girdėjosi. Vie
nų vakarų ji surado būdų nu
tildymui tų keistų muzikos 
balsų savo ausyse, kurie ne
duodavę jai užmigti. Tatai pa
sisekė jai padaryti pagelba vai
stų. Tečiaus užvakar naktį pa
ėmus jų perdaug, ji vos nenu
sinuodijo.

Ne tik Chicagoje, bet ir Ro- 
selande publika nustojo lanky
tis į vakarus. Suėjęs tad senų 
vietos gyventojų klausiu, kas 
yra, kad roselandiečiai, ku
rie taip skaitlingai pirmiau lan
kydavos į visokius vakarus, da
bar į juos visai nebesilanko. 
Jis man aiškina:

—.Publika lankydavos skait
lingai kada visi veikė išvien. 
Bet įvykę pas mus skilimai vi
sų padėtį permainė. Atskilę 
kairiasparniai, komunistai ir 
kitokiais vardais pasivadinę, 
pradėjo atkalbinėti publikų 
nuo lankymos į ne jų rengia
mus vakarus. Neužtenka, kad 
vesdavo agitacijų visose pa
kampėse, bet stačiai ir sales 
apguldavo ir prie pat salės du
rų atkalbinėdavo einančius^va- 
karan žmones. Taip tęsėsi per 
kokių porų metų. Pamaži at- 
kalbinėjama publika tikrai nu
stojo lankyti vakarus ir dabar 
ji ir neatkalbinėjama į jokius 
vakarus, ir visokius kitus pa
rengimus daugiau nebesilanko.

—Tai gal ji lankosi į tų 
“kairiasparnių” vakarus? — 
paklausiau aš.

—Ne. Publika nustojo lan
kiusi kitų vakarus, nustojo lan
kiusi ir jų vakarus. •

—Ar jie dabar nesigaili vedę 
tokių agitacijų prieš vakarus? 
— teiravaus tolinus.

—Gailisi, bet jau po laiko. 
Jie patys dabar yra nusiminę 
ir nebesumano kaip publikų 
prisivilioti. Reto jie irgi susis
kaldę ir tarp savęs tik niauja
mi. Dabar patys kenčia už sa
vo nederamus darbus. Žmonės 
gi liko sudemoralizuoti, įpuolė 
apatijon ir prie jokio veikimo 
negalima jų pritraukti, vien 
munšainų tik traukia.

Pamatęs vienų tų kairias
parnių vadovų, panorėjau už
girsti ir jo pusę. Klausiu ir 
jo apie publikos nesilankymų.

—Taip publika nebesilanko. 
Susiskaldėm į įvairiausias gru-

( Tųsa ant 7-to pusi.)

PERŠAUTAS BEŽIŪRINT.

( Netyčia tapo kairion kojon 
peršautas William Kmiecek, 
3525 So. Ashland Avė., kai jis 
sustojęs žiurėjo į policistų, ku
ris buvo susikibęs su Solomon 
Momion, kuris nesidavė poli- 
cistui suareštuoti. Revolveris, 
sako, išsišovęs netyčia.

Jie f) e?
• . .. , • « .. I

. Kuomet kenti
galvos skaudėjimą i' i

strėnų skaudėjimą į
dantų skaudėjimą 

neuralgijos '
Arba kitokį skausmą, 

mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the paln stopa 

Contaln no hablt-formlng druos 
Have you trled Dr. Milės’ Nervine?

Ask vour Drvggtat

.................................................... ............... ..................................................................

E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

............................... "t ■ ■' ■ ■ ■■ i ■ ■ ■ ■

LOKIS j
Parašė P. Merine
Vertė L. Juras
, Puslapių 79.

Lietuvių legenda.
Labai įdomus pasiskaity

mas. 48
Siųskite pinigus krasos g=s 

ženkleliais.
Kaina 20 centų
KNYGYNAS ■
NAUJIENŲ g

1739 So. Halsted St,
Chicago, ūl. g

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

NAUJIENOS, Chicago, IH. PėtnyČia, Balandžio 7, 1922

Musų Moterims
MERGAITĖMS SUKNIA — No. 1319

Lietuvon ir iš Lietuvos

LAIVAKORTES
Extra vyrai ir moterys.

Nepraleiskit šios progos, kuri išnaujo at
sidarė ant visai trumpo laiko. Atminkit, 
kad ši laime beldžiasi į jūsų duris paskutinį 
kartą ir kurie praleisite, labai gailėsitės. 
Taigi kurie norit pasinaudot šia proga, 
ateikite į musų naujai sutvarkytą dirbtuvę 
ir užsirašykite Šerus ant musų taip svar
baus patento, kur jūsų pinigai pasidvigu- 
bins į visai trumpą laiką.

Dirbtuvė atdara kas dieną nuo 8 iki 5 ir 
šventadieniais nuo 1 iki 5 vai. vak.

FOUNTAIN PAINT BRUSH & 
SPRAYER MFG. CO.,

1314 West 21st St., Chicago, III.

yra 
yra 

Rankovės yra dve-

Gašli Registenai
\ Nauji ir vartoti.

Jei jus atidarote naują krautuvę;
Jei jus turit seną registerį mainy

mui;
Jei jus turit cash registerį patai

symui;
Pašaukit mus telefonu ir musų 

atstovas ateis pas jus arba ateikit 
į musų ofisą, kur jus galėsit pa
matyt musų visą staką.

PASIMATYKIT SU MUMIS PIRMIAU NEGU JUS’ PIRKSITE. 
Musų taisymo departamentas visuomet jums patarnaus.

THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY
172 N. Michigan Avė., Tarpe Lake ir Randolph gatv.

Phone Randolph 4600. Tik vienas ofisas Chicagoj.

Mažoms mergaitėms ši suknelė 
pratkiška, ir moterims patiks nes 
lengva pasiųti. T .
:opos: trumpos, arba ilgos sutraukto^ 
į Siaurą rankovgalę.

Tokiai ąukniai pavyzdys No. 1319, 
sukirptos mieros 2, 4, ir 6 metų. Suk
niai 4 metų mieros reikia 1% jardo 
32 col. maerijos ir % jardo 32 ar 36 
cul. margos materijos apvedžiojimui.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
Iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa- 
žymSti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, Įdėjus j 
konvertą kartu su 15 centų (pašte 
ienkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
liaip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, UI.

NAUJIENOS Pattern Dep.
1739 S. Halsted St, Chicago, III. 

čia įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1319.

Mieros ................................ metų
Colių per krutinę

(Vardas ir pavardl)

. (Adresas)

t 
c.

(Miestas ir Vaisi) 
______________________ U

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 V. vakare. 
Nedeidieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet

ii

Morgan Park Lumber Co
Mes turime visuomet ir visokių 

mis. Taipgi stogdengių fireproof. 
tome visur.

Telephone Beverly 1^79 ir 0397 „
1955 West 111 Street.

naujų lentų pigiausiomis kaino- 
Ir pleisteriui lentelių. Prista-

A VAGIS
Parašė A. J. Karalius.

Apysaka paimta iš tikro gyvenimo. Ji atvaizdina, 
kaip blogos gyvenimo sąlygos atsiliepia ant žmonių. 
Kaip atsiranda vadinami prasikaltėliai ir kodėl jie to
kiais yra.

Tuojau 
knygutę.

siųskit pinigus krasos ženkleliais, gausite

Puslapių 27.
Kaina tik 10c.

NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visu geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.
NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 
kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RIPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl 
gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rei
kalus. ,
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus į 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St Chicago

o NAUJIENŲ KNYGYNAS 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Naujienų Town of 
Lake Skyrius

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

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

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
T0WN OF LAKE SKYRIUS i*

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

Ofisas atdaras kasdien: nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. Nedeidieniais nuo 
10 vai..ryto iki 2 po piet.

Ar gali atspėti
1000 mįslių?

Dabar turi tą progą
Susiūtas, bet ne drabu
žis, su lapais, bet ne me
dis, ne žmogus, o viską 
pasakoja.

Atminkis kas tai?

Lindau į uolą ir akmenį, 
pelniau peilį brangiai 
pirkta, pirma buvau tė
vo duktė, paskui tapau 
tėvo motina. —

Atminkis kas tai?

Tik ką dabar tapo atspausdinta didelis rinkinys, ko
kio dar niekad nebuvo, lietuvių mįslių vienoj di
delėj knygoj vardu

mįslių knyga
Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 mįslių — naujų ir 
senų — su palyginimais prie kitų kalbų mįslių. Kiek
viena mįslė yra žingeidi istorija pati savyje, ir todėl 
MĮSLIŲ KNYGA bus kiekvienam žingeidžiausio 
skaitymo šaltinis. Ir jaunas ir senas naudosis MĮS
LIŲ KNYGA ne vieną sykį, bet nuolat, prie kiek
vienos patogios progos — sueigose, pasišnekėjimuo
se, prie ginčų, prie meilės ir visokiuose atsitikimuose.

Tuojaus įsigykite Mįslių Knygą 
Jos kaina tik $1.00.

Jos Verte Neinkainuojama

Del savo smagumo ir dėl savo draugų ir pažįstamų 
smagumo tuojaus išsirašyk Mįslių Knygą, atsiųsda
mas $1.00 į Naujienas.

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois.
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Lietuviu Rateliose
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

pes, nes kas tik norėjo vado
vauti, tas savo grupes tvėrė. 
Vieni pas kitus neinam, o “sa
vos” publikos neištenkame. 
Neutralinė gi publika nebeina 
nė pas vienus, nė pas kitus. 
Ir tos publikos dabar niekuo 
nebegali patraukti, niekuo ne
begalima išjudinti. Taip, bai
giasi garsiojo Rosclando die
nos.

Nė pirmykščio pasididžiavi 
mo, nė pykčio pas jį nebėra 
Vien didelis nusiminimas pasi
liko. O dar nesenai 
vienminčiai kalbėjo 
rodos visų žemę jie

jis ir jo 
taip, kai

O gal ir publika peraugo 
musų vakarų rengėjus. Gal ji, 
nieko naujo skubiai, be jokio 
prisirengimo surengtuose va
karuose, neranda sau jokio pa* 
si tenkinimo ir į juos daugiau 
nebesilanko. Rengėjai ir apie 
tai turėtų pagalvoti. Nes ir iš- 
tikrųjų vakarai yra tik “repe
ticijomis” ir tai dar netikusiai 
atliekamomis. Gal bus gėriai 
mažiau jų rengus, o geriau 
prie jų prisirengus. Tai tinka 
ne tik Roselandui, bet ir ypač 
didžiulei Chicagai.

* ♦ *
Kalbant apie kairiasparnius 

ir exti’a kairiuosius, gal vieto. 
bus priminti ir kitą opų pas 
rosclandiečius klausimą, buten 
kairiųjų burdingierių diktatū
ras šeimynose. Rodos, pernai, 
kaip žmonės kalba, vienoj šei
mynoj buvo paskelbtą komu
nistinė burdingieriaus diktatū
ra, su neišvengtinomis kontr- 
revoliucijomis, policijos inter
vencijomis ir t. p. galais. Kal
tininkai viso to buvo Aido Cho
ro nariai. Choras pasielgė su 
jais griežtai ir dagi nė neat- 
klausęs kaltinamųjų, tuojaus 
juos iš choro pašalino. Ypač 
čia daug veikė musų Martynas.

Praėjo metai ir visa padėtis 
persimainė. Štai nesenai vė 
buvo paskelbta burdingierio 
diktatūra, tik dar aštresnė, 
formoj; vėl kilo kontr-revo- 
liucija, policijos intervencija, 
teisinai ir diktatūra tapo nu-! 
versta, o diktatorius ištrem
tas. Abu kaltininkai priklau
so tam pačiam Aido Chorui. Bet 
dabar choras ne tik jų nešali
na, bet Martynas ir kiti laksto, 
kad kaip nors visą nutildžius 
ir kad mažiausia kas apie tai 
žinotų. Kodėl gi dabar visai 
kitaip elgiamasi?

Drąsieji komunistai atvirai 
sako, kad jei tų musų didelių 
r-ijjvoliucioiiierių organizaci

jos pradėtų šalinti savo narius 
už tokius dalykus, tai jų visai 
mažai bepaliktų. Priseitų paša
linti visus savo vadovus ir tris 
ketvirtadalius savo narių. Sako, 
ir pačiam “glaunajam” vadui 
tada priseitų riestai.

Kas tada beliktų iš musų ko
munistų? Tad ir tyli; tyli dik 
totoriai, tyli diktatorienės, ty
li ir nabagai vyrai, — vis var
dan “idėjos”. — Ex.

TOWN OF LAKE.

Spešelai” vėl atgimsta.

šios kolionijos lietuviai be- 
nebus tik daugiausia nukentė
ję nuo “spešelų” ligos. Rodos, 
jiems reikėjo daugiausia iš to 
ir pasimokyti. Bet, dėja, taip 
nėra.

Dabar “spešelų” agentai, gir
dėt, vėl vaikšto po lietuvių na
mus ir renka “spešelus”. Sa
ko, jie vėl turi gerą pasiseki
mą. Mat tarpe •lietuvių dar vis 
atsiranda norinčiu (kelkiu ta'i 
stebuklingu bildu į trumpą lai
ką uždirbti milžiniškus nuo
šimčius.

Keisčiausi dalykas tai . tas, 
kad kai kurie tų, kurie atsira
dus Bischoffui ir'Ilarringtonui 
nenorėjo jiems 'tikėti ir tik 
prieš pat jų susibankrutijimą 
sukišo “spęsdama” savo pini
gus, dabar pirmutiniai “įvesti- 
na” naujiems “spešdams”. Mat 
jie tiki, kad jeigu jie butų,

Štai tau Drabužiai, Švarkas ir Brase

“įvestinę” savo pinigus prad
žioje “spešelų” atsiradimo, tai 
būt gerai pasipelnę. Taiįji jie 
dabar ir skubinasi “įvestinti” 

“sjiešelams”, kol dar tie tik 
išperėti ir neturi sparnų su su
rinktais nuo žmonių pinigė
liais pabūgti. Bet, rodos, jau 
nemažai “spešelų” yra pabėgę 
tik pirmus “spešelus” nuo žmo
nių surinkę. Tat, be abejo, ir 
naujieji “spešelai” gali pana
šiai pasielgti.

Tovvnlaikietis.

BRIDGEPORT.

Iš tautininkų darbuotės.

Užvakar vakare Raymond 
Chapel svetainėj įvyko tauti
ninkų Bendro Komiteto susi
rinkimas, pasitarti kaip sutik
ti svečius, kurie atvyko iš Lie
tuvos ir kurie dabar lankosi po 
rytines valstijas. Tie svečiai 
yra Liet. St. Seimo nariai: pp. 
Natkevičius ir B. žygelis.

Chicagos tautininkai ruošia
si juos, žinoma, priimti, pir
miausia surengiant jiems va
karienę Morrison viešbuty, o 
po to eilę prakalbų Chicagoj 
ir apiclinkėj. Susirinkimo svar
stymai susidėjo vien iš komi
sijų raportų ir apkalbėjimų 
apie maršruto surengimų.

Kalbamieji svečiai, kaip gir
dėti, žada atvykti Chicagon 
tuoj po Velykų.

— Užregistruotasis.

F. of S. R. lietuviy konfe 
rencija ir pastabos.

PASAKOJIMAI APIE JĖZŲ
Paraše Frank Harris

Autoriui leidus iš Anglų 
kalbos vertė

A. Lalis

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon per mu<: 

36 cent. už 100 auks. 
arba

, 277 už $1.00 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas 
Pristatyams Užtikrintas 

Trumpame laike
Central Manufacturing 

District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street 

Turtas $6,000,000.00

Kurie mėgsta skaityti dailių
jų literatūrą, patartumėm per
skaityti šių knygelę.

žodis dėl pasakojimų 
apie Jėzų.

Visame savo gyvenime aš ypa
tingai tesidomėjau dviem žmo
nėm, kurie raštijoj paliko savo 
žymių: Shakespearu ir Jėzumi. 
Per pastaruosius trisdešimts me
tų aš visados kalbėjau apie Jė
zų, kaipo apie didžiausįjį žmo
gaus sūnų, ištiktųjų pirmutinį, 
kurs atrado žmogaus sielų ir kal
bėjo iš jos ir dėl jos, kaipo vir
šesnio dalyko negu protas; kurs, 
ištiesų, prieš devyniolikų šimtų 
metų jau žinojo tą tiesą ir veikė 
dėl jos, dėl kurios pastebėjimo 
musų laikais taip garbinama 
Bergsonas.

Nesenai, paėmęs skaityt Na
poleono gyvenimą, radau, kad 
ištremtas šv. Elenos salon jis 
lygiai tų patį sakęs apie Jėzų, 
būtent: “Jis kalba iš sielos taip, 
kaip niekados žmogus dar ne
kalbėjo; jam pakanka sielos, 
kaip kad sielai pakanka jo; pirm 
jo, siela buvo niekas”.

Metai ar kiek atgal George 
Bemard Shaw man rašė: “Ar ne 
nuostabus dalykas, kad tiek jus, 
tiek Moore, tiek aš nuolatos už- 
siimam Jėzumi? Kuo jus galė
tute išsiaiškinti, kad jo asmuo 
aip amžinai prie savęs traukia ?”

Aš stengiaus išsiaiškinti tatai 
sakydamas, kad Jėzus daug 
augščiau iškilęs už kitus žmones; 
ir dėl naujo susidomėjimo juo 
šiandie ne vien Angluose, bet 
Prancūzuose, kur dagi Julės La- 
maitre bando rašyt apie jį pasa
kojimus, taipjau Italuose ir Ru
suose, atrodo, kad ilgainiui pa
saulis teisingai apvertins jį ir 
žmonijos Panteone leis jam už
imt tiktąją vietą. ’

Jei šitie mano pasakojimėliai 
nors kiek pamasins žmones iš
mintingai mąstyti apie Jėzų, ir 
pasirodys, kad jie ne visai ne
verti temos, aš busiu daugiau 
negu patenkintas.

• Frank Harris.
42 puslapiai; Kaina 20c

Naujieng Knygynas,
1739 S. Halpjed St., Chicago, III.

Kiti nuo $12.50 iki $75.00.

_______ Taipgi griežtai siuvėjų siūti ge- 
Siuti iš Trikotinio, Poiretinio Twillo, Twil-
Aptaisyti potorkomis, šilkine pyne ir nėri-

Velykoms ir Pavasariui, 1922 m.

Pavasariniai Drabužiai
Eiliniai Drabužiai vėl madoj Vėlybose ir Pavasarį dėvėti. Mes siūlom.' nepaprastą 
puikių pavasarinių drabužių eilę, didelio įvairumo madų; palaidas 
gražiai palerinudtas užpakalis. o;nvnin ainH wa-

ros rūšies modeliai^ 
linio Kordo ir Seržo, 
niais. Specialė kaina

Chicago. — Bal. 2 d. Melda- 
žio svetainėj buvo laikoma 
Fricnds of Soviet Russia lietu-

legatų atsilankė apie 30. Did
žiuma delegatų susidėjo iš A. 
D. D. L. 1). ir progresisčių Su
sivienijimo kuopų atstovų. Be 
to buvo atstovų nuo Am. Darb. 
Partijos 2 kuopų, Adomo ir 
.1ievos draugijos, D. L. K. Keis
tučio Pas. ir pol. kliubo, Lie
tuvos Dukterų D-jos ir dar ke
lių kitų. ,

Pereitos konferencijos pro
tokolas tapo perskaitytas ir 
priimtas. Po jo sekė komite
to nario Baltušio pranešimas 
apie bazarą laikytą kovo 24, 25i 
ir 26 dd. Rusijos Ibaduolių nau
dai. Pelno nuo to bazaro bu
vo virš $200; apie antra tiek 
ve'ftės daiktų likosi dar nciš- 
parduota ir yra sudėta kaž-kur 
rūsy. Likusieji daiktai nutarta 
perduoti tarptautiniam baza- 
rui, o kas atliks nuo to baza
ro, apversti juos į pinigus su
rengus pikniką. ,

Komitetas drabužiams rink
li pasiaiškino negalėjęs daug 
ką veikti, nes bazaras atėmė 
jam laiką. Komitetas paskir
stytas keturiomis sritimis — 
Northside, 18 kolonija, Bridge- 
portu ir Brighton Parku.

Dania, vienas komiteto narių 
į tarptautines F. of,S. R. kon
ferencijas lankytis, pareiškė, 
kad tik jis viens tesilanko, kiti 
du ne; į rezignavusio vietą iš
rinkta naujas.

Tarp nebaigtų reikalų pir
moj vietoj buvo koncertas, ku
ris bus bal. 9 dieną Westside 
Kuditorijoj, kuriam tapo išrin
kti darbininkai.

Iš naujų sumanymų buvo tik 
vienas, bet jis buvo sūrūs. Vie
nas delegatas, paprašęs balso, 
paklausė, ar tas tiesa, kas bu
vo “Naujienose” rašyta apie 
Rusijos Draugų atskaitą? Dan- 
a, pasiprašęs balso ėmėsi jam 
i įsakyti, bet ne dalykų aiškin
damas, o koliodamas “Naujie
nų” ir “Keleivio” vedėjus ir 
kalbėdamas nepamatuotus da
lykus, — kad “Naujienų” ir 
‘Keleivio” vedėjai esą Ameri
kos valdžios papirkti ir jie se
ką kiekvieną F. of S. R. orga
nizacijos žingsnį, kad tik suse
kus kokią vagystę, ar ne tam 
tikslui pinigus suvartojant, nes 
ta organizacija yra didelis kan
as buržuaziškoj gerklėj ir ji

(Seka ant 8-to puslp.)

Pavasarinės Dresės
Šitos dresės tinka kiekvienai progai. Svarbiausiomis šio 
sezono materijomis yra kantonini, Krepai, Tafetos, Krepi- 
niai Mezginiai ir Krepiniai Romainai. šitos dresės yra 
naujausių madų, pukiomis iki vėliausios minutos idėjos 
rankovėmis, aptaisymais ir apykaklėmis. Vienos yra 
smagiai aptaisytos potorkomis, kitos nėriniais ir šilkine 
pynele. Visų pageidaujami! pavasari
nių spalvų, k. v. Herina, Mohawk, Pcri- 
ivinklc, smiltino, tamsiai ruda, llepsninė, 
taipgi tamsiai mėlyna ir juoda. Dydžiai 
moterims ir mergelėms. Viena kaina

Kitos iki $65.00

Pavasariniai Švarkai, Palerinos ir Apsiaustai
Oppenheimero Apsiaustų rinkinys yra pirmoj vietoj. Velykoms ir pavasariui. 
Naujausi sezoniniai modeliai. Dideli palerininiu užpakaliu apsiau- , 
stiniai švarkai su naujomis sklaidžiomis rankovėmis; gražiai šilku 
pamušti. Taipgi populerės apskritos palerinos, padirbtos iš veluro 
— ir Polo švarkai daugeliui individinių raštų. Pamylėtomis materi
jomis

Tweediniai drabužiai.
tinti šitas siūlomas vertybes 
parduodame

yra normandine, veluras, Veldine ir Polo gelumbė. Kaina
Kitos nuo $12.50 iki $65.00.

Mes kreipiame jūsų domės į musų Tvveedinius Drabužius, kurio yra taip 
pageidaujami greitam vartojimui. Jie yra naujausių spalvų, k. v. orči- 
dine, periwinkle, kopeninė, ruda ir žila. Reikia pamatyti, norint įver

žėtame musų didžiausiame išpardavime $22.50
Kitos partijdH po $12.50 K ,

m

Bankas ir jo,Direktoriai
Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir 

tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo 
atstovėjimą vietoj savo ypatiškais dalykais šiame 
banke.

Pasekiningiausi biznieriai, kiekvienas didysis fi- 
nasistas — jų atsargus globojimas jungiasi su tuo- 
mi, ką banko viršininkai užtikrina: saugumą, tvir
tumą ir nuolatinį progresą. ’

i

Jus nepadarysite klaidos pavesdami savo pini
gus musų globon. Pradėkite checking arba savings 
accountą šiandien, o bus patarnauta kaip kad gei
džiate.

Panelė Kudulis lietuvė perkalbėto ja 
taupymo skyriuje, prie langelio No. 4, 
patarnaus jums.

The Stock Yards Savings Bank
4162-So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

Yra narių Chicago Clearing House Associacijos.

RAlTIJO&AMERlKOę
Lr LINIJA' 9Bi'oaJvay. Nevkork.NYU

eILIETUVŽL
P/PE v

- Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu įg 
Lietuviai važiuoja į Piliayą

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) IS 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA I KAMBARIUS 
ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 
POLONI A išplauks ......................  Bal. 5 d.
ESTONIA ..........................  Balandžio 19 d.

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

—LIEPOJŲ $110.0p
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie $Į 

savo agento.

TIESI 
KELIONE

Didelių Lotų Išpardavimas
A MEDINES STUBAS GALIMA STATYTI

Wcst 58rd iki Wcst 54th Street, California Avė., iki Mozart St. 
Lotai 30x125 pėdas. Visi prirengti, kad jau galima budavoti. Suros, 
vabduo ir cimentiniai šalygatviai sudėta ir apmokėta. $545.ir aukš
čiau. Mediniai namai daleidžiama statyt. Tik du blokai į pietus 
nuo 51-os gatvės gatvekarių linijos prie Califomija Avė. ši apielin- 
kė labai smarkiai budavojasi ir lotai tikrai pakils savo vertėje. Arti 
gatvekarių linijos, krautuvių, bažnyčių ir mokyklų — dabar gali pirkt 
ant išmokėjimo $50 įmokant ir po $10 į menesį. Atsivesk savo mo
terį ir kiek pinigų įmokėjimui ir ateikite į musų skyriaus ofisą, ku
ris atdaras nedčlioj po pietų, prie 53-os gatvės ir So. California Avė.

, D. A. CUMMINGS & CO.,
Vienas iš seniaushj ir labjau patikėtinų real estate firmų Chicagoj.
___ _ VYRIAUSIAS OFISAS
40 No. Dearboni St., Tel.: Central 0023.

T. Pullman 5482 

A.SHUSHO 
AKUSERKA 
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. Canal 2118, 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd SL 

Tel. Prospect 8466

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
PAVYDAS ,

Nauja, puiki, penkių veiksmų 
drama.

Pąra|e M. Arcibašev; 
Veriį P. K-as.

Veikiantieji Asmenys: 
Petras Izmailovas, 
Elena, jo žmona, 
Andrius Bagdanovas, 
Vanda, 
Juozas Kaminskis, jos vyras, 
Kunigaikštis Darbelįani, 
Jonas, studentas, 
Šone, gimnazistė, 
Ivanovas, poručikas, 
Kovalenko, karinis gydytojas, 
Mikas, tarnas, 
Gruzinai muzikantai.

Kaip matote šioje dramoje 
dalyvauja daug inteligentų. Už.T 
tat ir kalba tarpe veikiančių as
menų yra graži. Netik lošimui, 
bet ir šiaip pasiskaitymui Pavy
das yra begalo žingeidi knyga. 
Patartinajiiekvienam, o ypač 
scenos mylėtojams, įsigyti Pa
vydą. Lošėjai, vasaros metu, 
jau galėtų pradėti mokintis šią 
dramą, kad sezonui atėjus, ga
lėtų scenoje statyti Pavydą.

110 puslapių. Kaina 50c.

3107 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
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:3354 So. Halsted St. Chicago.
.Telephone Dnpver 9G93 

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

Naujieny Knygynas,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
| IJ223 ESEZCMDlininn EEOI

CATARRH
OF THE STOMACH

EnEnnnijnin BEcn
[R]OU CANT ENJOY LIFE 

vvith a sore, sour, bloatcd etom-* 
ach. Food doea not nourish.

Instcad it is a source of misery, causing 
pains, belching, dizziness and head- 
aches.

0 1 he person vvith a bad stomach 
should be satisfied vvith nothing leis 
than permanant, lasting rclief.
•U The n’ght remedy vvilt act upon the 
linings of the stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal poisons 
and strengthen every bodily funetion.
•J The largo number of peoplc vvho 
have successfully uscd Dr. Hartmah’s 
famous medicina, recommended for all 
catarrhal conditions, offcr the strongest 
possible endorsement for

iHiiiiiiiiiiiirUniiiH IHIIIHHIIIlHlllilIlIlI llllllllllllllllllllllllll
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Pranešimas
Plačiai pagarsė
jęs fotografistas 
A. Voitkevlčius, 
pagrįžo iš Lietu
vos ir savo name 
636 West 18 St.,( 
Chfcago, 111. ati
darė pikčemę su 
naujausio išra
dimo prietaisais.’ 
Reikalui atsiti
kus, eikit prie 
seno bičiuolio.

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILL.

m

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
3307 Aųbum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

□ 
B

□

1N SERVICE F’FTY YEARS

B

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.

Cana! 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 St.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard I
I

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

daujama.

Telephone Yards 1582
DR. J. KULIS

Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

Telephone Yards 5834

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

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

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

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

Tel.: Canal 279
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Lietuviu Rateliuose Pranešimai
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

pasiirįžusi ją panaikinti. Girdi, 
šnipai, pamatę sufabrikuotas 
žinias, tuoj ėmė jieškoti, ar 
neras kur “croolcs” bedarant;! 
ir jei butų suradę, kad tas pa-l 

, skalas teisingas, musų organi
zacija tuoj butų po žemė su
varyta, ar ir ten butume netu
rėję vietos.

Jis papasakojo, kad laikraš
tis “Nation”, ėmęs tyrinėti tą 
dalyką, surado, kad F. of S. R. 
organizacija visos savo darbuo
tės palaikymui išleidžia tik 

kuomet 
išleidžia

Laisves Meiuvos ir Pašelpos Dr-jos 
susirinkimas įvyks penktadienį ba
landžio 7 d., 7 vai. vakarė, A. T 
ciaus svet., 3824 So. Kedzie Avė. Visi 
nariai malonėkite laiku susirinkt, nes 
bus svarbus susirinkimas.

— Nu t. Rašt. K. P.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKU AUTOMOBILIAI
b»-| PAJIESKAU PUSBROLIO IR PU- 

seserės, Fclekso ir Barboros Milių,

North Side. — Sekmadienį, balan
džio 9 d., 7 vai. vakare, Liausybės

paeina abudu iš Liepojaus. Atsišau
kit ar kas žinot apie juos, meldžiu 
pranešti, yra svarbus reikalas dėl jų 
iš Lietuvos. Marijona Mazrimiutė- 
Arminienė, 1715 Sangamon Avė., 
Springfield, Iii.

vi., i vcirvcliv,

svetainėj, 1822 Wabansia Avė., įvyks 
vakarėlis su gražiu programų, kuri 
rengia Chieagos Lietuvių Draugija Rai^o,'Aisiškių^val/Eydos
Sav. Paš. tikslu išdalinti garbes žen-Į • • -■ —
klus nariams. Kalbės Dr. A. Mont- 
vidas. Kviečiame visuomenę skait
lingai atsilankyti. — Komitetas.

Dramatiško Ratelio repeticjos “Ša- 
laputrio” įvyks penktadienį, balan
džio 7 d., 7:30 vai. vakare, M. Melda- 
žio svetainėj. Kurie pasižadėjote lo
šime dalyvauti malonėkite laiku su- 
sirihkti. — Režisierius.

MOTERŲ

PAJIEŠKAU SAVO BROLIO Mo
tiejaus Vilbiko, iš Lietuvos paeina,

i pavieto., Vlniaus rėd. Pirmiaus gy
veno Brovvnford, Conn. Dabar neži
nau kur randasi jis pats ar kas kitas 
malonės pranešti, nes turiu svaroų 
reikalą prie jo. Taippat yra laiškas 
iš Lietuvos. Vincas Vilbikas, 4323 S. 
Honorc St., Chicago, 111.

REIKIA moterų ir merginų į 
restoranus, hotelius, dirbtuves 
ir namų darbus. Ateikit pasiren
gę dirbti, 1149 Milwaukee ?.ve. 
netoli Division.

REIKALAUJA VEITERKŲ RES- 
torane, turi būti patyrusi savo dar
be ir mokėti anglų kalbą, darbas nuo 
7 vai. ryto iki 2 po pietų.

Kreiptis:
3819 So. Halsted St.

VALYMO IŠPARDAVIMAS

Vartoti Automobiliai

Super-Six 5 pasaž. Iludson

ketvirtą nuošimtį, 
Raudonasis Kryžius 
tam tikslui 40 ir 65 nuoš. visų

Po jo kalbėjo Zolpis, žodis 
žodin atkartodamas tą pačią 
marmalirtę. Jam pabaigus pa
siprašė balso paklausimo da
vėjas. Jis, matomai, nesutiko 
su duotais jam paaiškinimais 
ir ėmė juos kritikuoti, sakyda
mas, kad kovojimais ir bjau
riais žodžiais negalima patai
syti žmogaus; kad dalykų iš
aiškinimui reikia rimtumo ir 
faktų. Jis priminė, kad “Nau
jienos”
pramanė tą atskaitą, o 
Ją iš Friends of Soviet 
organo ir “Laisvės” ir 
ten jokios fabrikacijos 
vo.

Čia tie smarkuoliai susikom
promitavo ir pradėjo velnių 
duoti “Vilniai” su “Laisve”, 
kam jos neišduoda teisingų at
skaitų. Bet tam delegatui pa
klausus, kas žino teisingas at
skaitas, pasirodė, kad nei 
nas nežino.

Paduota sumanymas, 
reikia išrinkti komitetas, 
ris pasirūpintų teisingą 
skaitą pagarsinti. Danta į
tą pareiškia, kad jis kreipęsis į 
“Vilnies” redakciją kelis kar
tus,. reikalaudamas*, kad ji pa
garsintų teisingą 
atkirstų 
mams,

JIEŠKAU SAVO TĖVO AND- 
riaus Viliumaičio, apleido Londoną 
1906 m., atkeliavo Amerikoj, gyveno 
Brookiyne, New Yrk ir paškutinį kart 

'T ' Turiu svarbų
reikalą. Atsišaukite greitu laiku, ar
ba kas jį žinote malonėkite pranešti. 
Adelė Viliumaičiute, 90 Canrčbert St. 
Old Bethnal Green Road, London E. 2. 
Ųngland.

Roseland. — Auksinės Žvaigždės • .
Liet. Pasilinksminimo J. Pašelpos gyveno NeW Jersey. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvjfks 
balandžio 7 d., 7:30 vai. vakare kliu
bo kambariuose, 158 E. 107 St. Visi 
nariai malonėkite laiku susirinkti.
Bus priėmimas naujos konstitucijos.

— Koresp.

REIKALINGA MOTERIS se
na prižiūrėjimui vaikų, kam
barys, valgis ir užmokestis.

Atsišaukite: S. Gančiauskas, 
4420 So. Union Avė.

2-ros lubos.

1921 ,
touring karas .....................

1921 Nash 7 pasaž. Sedan ...
1918 National 7 pasaž. touring $550
1918 Kissel 5 pasaž. All-Year

Sedan ................................   $500
1917 Kissel Roadster ..................  $400
1918 Overland 5 pasaž. touring $200

Mes turime dar 30 kitų bargenų ir 
kviečiamej^umds atsilankyti. Atdara 
nedėldienmis.

i HARRY P. BR^NSTETTEN 
2556 So. Wabash Avė. 

Victory 8383

Ixical 269 A. C. W. of A. susirin
kimas įvyks penktadienį, balandžio 7> Linkuvos par. 
d., 7:30 vai. vakare, Unijos svet, Į jorr yra ;h
1564 N. Robcy gat. Visi šio sky
riaus nariai malonėkite būtinai susi
rinkti. — P. Chapas, Sekr.

JIEŠKAU MORTOS RATKEVI- 
čiukės paeinančios iš sodos Pamucka, 

., nuo Šiaulių. Girdė
jau, jog yra apsivedus ir gyvena Chi- 
sagoj. Po vyru nežinau pavardės; 
jei kas žinot, malonėkit pranešti ar
ba pati meldžiu atsišaukti sekančiu 
antrašu: Elzbieta Janišavičiukč-

Draugystė L. K. Mindaugio laikys Kundratienė, 1G3 N. Edward St., Ke-
— • — J y• ... • ' 'savo mėnesinį susirinkimą pėtnyčioj, 

bal. 7 d., 7:30 vai. vakare, D. She- 
maičio svet., 1750- So. Union Avė. 
Visi draugai malonėkite laiku susi
rinkti. — Rašt. Varnelis.

nosha Wis.

REIKIA DARBININKĮJ
VYRŲ

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

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

Užtik
Kiekvie-

Geras
12

ir “Keleivis” ne patys 
paėmė 
Russia 

todėl 
nebl-

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

— Fin. Rašt. J. Masekas.

JIEŠKAU JUOZAPO URBONO: 
paeina iš Raseinių pavieto, Kaltinėnų 
parapijos. Išvažiavo iš Waukegan 
jau 15 metų atgal, būtent į girias 
dirbti. Nuo to laiko nesu jokios ži
nios gavęs. Jei kas žinotumėt arba 
jis pats meldžiu atsišaukti. Už pra- 
nešma’labai busiu dėkingas. Stanislo
vas Urboną, 834 Adam St., Waukc- 
gan, III.

.. .Liet. Dukterų Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, balan- ITĖMYKITE

ĮVAIRUS SKELBIMAI

vie-

kad 
kit
aip 
ši-

atskaitą ir 
“Naujienų” tvirtini? 

bet ji atsisakiusi tai

Tolinus besiginčijant atsira
do tokių, kurie ėmė teisinti 
“Vilnį” ir “Laisvę”, kad tie 
laikraščiai ištikro negali gar
sinti tokių didelių atskaitų, 
nes jos užimtų visą laikraš
čio numerį. Kiti vėl pradėjo 
kitaip žiūrėti. Girdi, tegu mes 
priversim “Vilnį” ir “Laisvę” 
atskaitą įdėti, bet ar daug kas 
jas 
vis 
ir 
per
užtenkamas.

Klausimas kilo, kaip tos pla
čiosios minios pasiekti. Danta 
davė tam savo patarimą, išrink
ti komitetus, kurie nueil 
čia priklausančių draugijų 
sirinkimus ir paaišklintų 
riams, kaip tikrai yra.

Galų gale tapo nutarta, 
reikia surinkti atskaitas ir 
versti “Vilnis” ir “Laisvė”

skaito? Plačiosios minios 
tiek nieko nežinos apie tai 
atsakymas “Naujienoms” 
tuos laikraščius bus ne-

SU- 
na-

nau-

kad 
pri- 
jas 

atspausti. Komitetan įeina kon
ferencijos valdyba Dantos pa
dedama. Valdyba, rodosi, lai
kosi rimtumo šiek tiek, o gal 
ir visai gerai, bet kas dėl Dan
tos, tai negalima to pasakyti. 
Pakeltasis klausimas, kaip pla
čiosios minios, vadinas,
jieniečiai pasiekti, palikta nu
spręsti sienoms ir kedčms. Tuo- 
mf susirinkimas tapo užbaig
tas.

Mieli draugeliai, ar tai taip 
reikia tokis platus darbas dirb
ti? Tie asmens, kuriuos drab
stote purvais, gali daug ko 
gero padaryti, ir visi tie var
dai jūsų duodami tiems žmo
nėms yra ne kas daugiau kaip 
nepamatuoti prasimanymai, ne
apykanta, kerštas, melas. Aš 
pritariu Rusijos gelbėjimui ir 
todėl negaliu pritarti Dantai, 
kuris tam darbui kenkia. Aš 
norėčiau, kad tas darbas bu
tų varomas taktingiau, suvie
nytu visu frontu ir kad jam 
vadovautų tokie žmonės, ku
rie minioms yra plačiai žino
mi. Tąsyk mes visai kitaip at
sistosime. — Komieta.

. 'jį; Ji

<lžio 0, 1 vai. po pietų Mark Whit« 
Sfluare svet. 30ta ir Halsted gatv. 
Visos draugės malonėkite būtinai su
sirinkti, nes bus svarstoma I-----
svarbus reikalai. — Valdyba.

Burnside. — S. L. A. 63 kp. susi
rinkimas įvyks penktadienį, balandžio. 
1 d., 7:30 vai. vakare, svet. 1036 E. 
93 St. ir Dobson Avė. Bus balsavi
mai Pildomosios Tarybos svarstomi, 
Prieglaudos Namo reikalai ir rinkimas 
delegatų į busimą seimą. Visi na
riai malonėkite susirinkti.

— B. Barniškis,

BIZNIARIAI
Reikalaujame bučernę arba groser- 

nę mainymui ant namo nepaisant ko- 
labai kioj apylinkėj butų ir kokia kaina. 

Turim keliolika namų dėl pasirinki
mo visose dalyse Chicagoj. Dabar 
geras laikas. Mainytojai laukia afjse 
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

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

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

Phone Blvd. 6775
I! ĮVYRU REIKIA I! I,

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

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

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

MR. GORDON,
Room 516, 58 W. VVashington St.

sekr.

55 kp.
8 d. 7

West Pullman. — S. L. A. 
susirinkimas įvyks balandžio 
vai. vak. J. Gruzdžio svet., 722 W. 
120 St. Visi nariai būtinai atsilan- 
kykit, nes bus rinkimai Pildomosios 
Tarybos ir daug kitų svarbių reikalų 
aptarti. Taipgi pasirūpinkit Užsimo
kėti duokles; neužsimokėjusieji bus 
suspenduoti arba išbraukti iš S. L. A. 
narių. — Statkus, rašt.

Liet. Am. Rūbų Išdirbimo B-vės 
‘Rūbas” dalininkų extra susirinkimas 
įvyks ned., balandžio 9 d., lygiai 1:30 
v. po pietų, Meldažio svetainėj, 2244 
W. 23 PI. Visi dalininkai malonė-. 
kitę susirinkt, nes bus duodami bon- į

Mid-State Fįnance & 
Brokerage Co.,

205-35 S. Dearborn St.

KEIKIA šoferių prie didelės Taxi 
Cab Co. Nereikia įstojimo mokes
čių. Mėnesinių mokesčių reikia mo
kėti $5.00. Mes parūpiname Taxi 
Uabs. Iš pradžių reikia biskį įmo
kėti. x Pasimatykit su mumis 
miausiai. Visuomet atdara. 
Uross Cab Co., <2356 Lincoln 
Pbone Lincoln 9080.

«■!«»■■■ I t ■          ■ !■ ' * *' '     l— -'P ■ 'I ■■■■!■ I. .!■■■

REIKIA darbininku į (serap) 
geležies atmatiį1 yardą.

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

Phone Calumet 584 ....

pir- 
Blue 
Avė.

Prie musų randasi visokių biznių: 
bučernes, krautuvės, cigarų krautu
ves, garadžiai su keliais automobi
liais, Northsadėj ir Southsaidėj. Taip
gi turime nam*ų su dviem lotais ir 

droves"'fabrikų paveikslaiTt.dpgi tad-’ <lauS?u- Tajpgi turime naujų išras- 
■•ėa kų tik atvykęs iš Lietuve* p. P. P“te"t'» !,el a» “mobi.ių užpakalin ų 
Tolutis apie Lietuvos einamųjų eko-; lempų, kurios rodo kurion pusėn no.r 
neminę padėti. - B-vės Valdyba.1 ?uktls' .J’ra?°“e ,nuaų 'lr:ll'KU uzcltl 

_______ ir persitikrinti.
Su pagarba,

D. DUOM, Manager.Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
bal. 8 d., 7:30 v. v., Semaičio 
18 ir Union gatvės. Visi nariai 
lankykite. —Komitetas.

Am1, 
sub., 

svet.,( 
atsi- KAS NORI MAINYTI NAMĄ

Ant geros Farmos, 170, geros žc*r 
mės, su visais gyvuliais, paukščiais ir 
mašinomis; gražus budinkai ir gra
žus sodas, vanduo. Kaina $15,000.

153 akrai derlingos žemės, prie pat 
gražaus ežero 12 karvių, 4 gražus 

džia 7:80 vai, vakare. — Komitetas, jauni arkliai, 10 kiaulių, 100 vištų, 
Į žąsys, antys ir daug bičių, gražus, 
’ budinkai ir visokios farmos mašinos. 
Kaina $17,000. šita farma verta 
$20,000.

Nepraleiskite progos, kas turit ge
rą narna, atsišaukit.

COOK COUNTY REALTY CO. 
3303 Auburn Avė. , Chicago, III.

Klauskit Antano Bružo.

Spešelų prakalbos ir apie Lietuvos 
ekonominį stovį W. Pullmane, Illt, 
įvyks subatoj, balandžio 8 d., Bajo-i 
runo svet., 12001 S. Halsted St., pra-

Dr-ja Teisybės Mylėtojų laįkys sa
vo mėnesinį susirinkimą nedėlioj, ba
landžio 9 d., 1 vai. po pietų, Mark 
White Square svet., 29-tos ir Halsted 
gat. Visi nariai-ės ir norintieji prie, 
draugijos prisirašyt malonėkite laiku! 
susirinkti. Yra, daug dalykų aptar
ti. —; Valdyba.

Indiana Harbor. — Ned., balandžio 
9 d., Ivanovo svet., 2101, 137 gatv. 
Liet. Laisvamanių Fed. 37 kp. rengia 
paveiksluotas prakalbas temoje: 
“Dangus ir kiti Galai”. Kalbės P. 
Dubickas. Pradžia lygiai 7 vai. vak.

Kviečiame publiką gausiai atsilan
kyti. — Komitetas.

Racine Wis. — Nedėlioj, kovo 9 d., 
2 vai. po pietų, Y. M. C. A. name į- 
vyks SLA. 100 kp. pamokos apie svei
katą. Tema: Artinas influenzos pa
vojus. Kaip nuo jo apsisaug r.t, pa
aiškins mums daktaras atvykęs iš 
Chieagos. Visus lietuvius kviečiame 
susirinkt. — Renftėjai.

Brighton Park. — Įdomios prakal
tos įvyks nedėlioj, balandžio 9, pa-

i

REIKIA DARBININKŲ, DARBAS 
Wisconcino valstijoj ant farmų. Gali 
dirbti vyrai ir nroterįs. Nuvežimas 
ir renda dykai.

Mėnominee River Sugar Co., 
Pasimatykit šie Mr. St. Sijak 

11811 So. Sangamon St.
W. Pullman, III.

REIKALINGAS VARGONIN1N- 
cas kuris moka tvarkyti bažnytinj 
chorą. Kas link informacijų, malo
nėsite kreipties laišku šiuo adresu.

KUN. B. LAVINSKAS, 
219 W. Main St., 

VVestville, III. ‘

REIKIA patyrusių darbinin
kų į (serap) geležies atmatų 
yardą.

3000 S. Kedzie Avė.

SPECIALĖ ATIDA
Parduodame arba mainome 

arba dideles nuosavybes.
mažas 

Olselio b(»- 
ke*”iė, su modernišku namu ir visais 
įtaisymais, taipgi trokas pardavimui. 
Klauskit pas. >

F. T,. MAJKA & CO., 
2705 So. Kolin Avė.

NETURI DARBO?
Ateik pas mus, mes parodysime 

taip padaryti $50 ir daugiau į savai
mę, parduodant aukštos rūšies invest- 
mentus ir Real Estate prapertes, k. 
;. lotus, farmas ir namus. Patyri
mas nereikalingas, mes pamokysim, 
atsišaukit į ofisą. Liberty Land & In- 
vestment Co., 3301 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ 
Į FAUNDRĘ.

GITS MANUFACTURING CO.,
1910 So. Kilbourn Avė.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGA KAMBARYS DEL 

vedusios paros, kurie galėtų prižiū
rėt 3t£ metų mergaitę. Jeigu reika- 

Malo-

rupijos svetainėj, prie 44-tos ir Fair- — 
field avc. Pradžia lygiai 3:80 vai. 
no pietų. įžanga dykai. Kalbės p. J. ■ 
Šaliunas iš New Yorko nuo Lietuvos
Finansinės Misijos. Visi atslanky- 

kite.— L. L. P. Komiteto Valdyba.

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI
JuozupoJIEŠKAU savo brolio 

(Williaus) šinvkevičiaus iš Kražių 
miestelio. Amerikoje jau 
rpe 17 metų.

randasi 
Girdėjau, kad gyvena 

kur nors Cį’cagoi ar apielinkėj Chi
eagos. Jei kas žinot arba jis pats 
malonėkit atsišaukti sekančiu antra
šu, už ką busiu dėkinga, nes turim 
daug žinių iš Lietuvos nuo matušes. 
Stainislava šimkaitė-GedvidicnS, 950 
Jenne St.> Kenosha, Wis.

RAKANDAI
iinpra, turim savo rakandus, 
nekite greit pranešti.

J. MARKŪNAS,
3310 So. Massprett St

SIŪLYMAI KAMBARIO

PARDAVIMUI KETURIŲ 
kambarių rakandai, beveik nau
ji. Taipgi, gražus seklyčios se
tas iš 3-jų šmotų. Parduodame 
sykiu arba atskirai. Kreipkitės: 
2130 W. 46th įPl., prie West- 
ern Avenue.

| RENDON KAMBARYS, DEL 2 
arba 1 merginos, yra visi moderniški 
parankumai, pigi renda.

Atsišaukite:
I .Naujienų Bridgeporto Skyrių 

3210 So. Halsted St., ‘ 
Phone Yards 4846

AUTOMOBILIAI

RENDON DIDELIS IR GRA- 
žus kambarys iš fronto, 2 ar
ba 1 vaikinui. Kambarys ga
ru šildomas, elektros šviesa ir 
maudynės. 324'6 iŠ. Halsted St.

Tel.: Yards 4812.

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES
COMPANY,

1401 E. 67th St.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS, 
Fordas, 5 sėdynių, parduosiu už tei
singa pasiūlymą; 1920 m. modelio. 
Priežastis pardavimo, važiuoju Lie
tuvon.

3680 So. Union Avė*

NAMAI-ZEME

MORTGECIAl -PASKOLOS
mortgečiaus už 6%

MOKYKLOS

Perkame bondsus, notas ir

NAMAI-ŽEME.
Pėtnyčia, Balandžio 7, 1922

" r . . ■ . ----- ------ -

$800
$600

PARDAVIMUI namas South West, 
tikras bargenas, 4 kambarių bunga- 
low, naujai statytas, kaina 4700. 7
kambarių namas, 2 lotai apmokėti, 
kaina $1.950. 8 kambarių namas —
$2,700. 5 kambarių cottage, % akro 
žemės, Vi bloko nuo karų linijos; vy
nuogių, vyšnių ir grušių medžiai. Ga
radžius, elektra ,naujai dekoruota, 
kaina $4,850. $1,000 pinigais, kitus 
kaip rendą. 2 augštų naujas mūrinis 
namas — G-6 kambarius, šiltas van
duo, elektra, gasas, moderniškas, Vi 
bloko nuo karų linijos — $11,200. 
$1,500 pinigais, likusius kaip rendą. 
Atsišaukit pas Wm. D. Murdock & 
Co. pasimatykit su J. N. Zewert, 
4400 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

grosernė, labai puikioj vietoj, geri 
fixtures; biznis nuo senai išdirbtas.

Kreipkitės:
2159 W. 22nd PI.

PARDAVIMUI VALGYKLA (RES- 
toranas) North Sidės apielinkėj, la
bai gera vieta de! suprantančio žmo
gaus, tokį biznį. Galima padaryti ge
rus pinigus. Randasi prie didelių 
siuvėjų išdirbisčių ir daug kitokių 
biznių. Turiu gret parduoti, nes va
žiuoju j Lietuvą. Mylintis tokį biznį, 
malonėkit atsišaukti.

1803 W. North Avė. 
kampas Wood St.

KRIAUČIAI
Streikas užeina, nepraleiskite. ši

tos progos. Parduodam gerai įtaisy
tą naujo ir seno darbo šapą. , Pusę 
arba visą, pigiai. Vienas turim ap
leisti miestą.

748 W. 79th St.
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

grosernė, visokių tautų kolonijoj, ge
ras biznis, parduosiu pigiai, priežas
tis — turiu du bizniu.

Atsišaukite:
2241 W. 21st St , 
Phone Canal 3072

PARSIDUODA GRAND UNIVEIt- 
sal kukninis pečius, mažai vartotas, 
labai pigiai.

3202 So. Halsted St. 
y Ant antrų lubų.

Tel. Bul. 5788

TOKIA PROGA TIK Į 50 METŲ 
pasitaiko. Pardavimui moteriškų dra
bužių krautuvė, taipgi galima laikyti 
ir visokių kitų drabužių. Turi būti 
parduota tuojaus, geras biznis per iš
tisus metus; galima padaryti gerą 
gyvenimą. Priežastis — einu į olselio 
biznį. Atsišaukite 3447 S. Halsted St.

PARDAVIMUI valgykla pui
kioj vietoj. Priež^tį pardavimo 
patirsit ant vietos. Parduoda 
pigiai. 1

3212 So. Halsted St.
PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 

Grosernė, geroj vietoj, prie bažnyčios 
ir mokyklos, žmonių užeinama vie
ta. Biznis cash.

1741 W. 67 St.
Phone Prospect 3380

SHOE RAPAIR SHOP. PARDA- 
vim-ui gana pigiai renda namo tik 
$6.00. Vieta apgyventa lietuvių ir 
kitokių tautų . Savininkas eina į 
kitą biznį. Kreipkitės sekamu ant
rašu:

1422 W. 51 St., kertė Bishop St.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo shapa. Visi įtaisymai elektri- 
kinės mašinos, viskas yra pirmos kle
sos ,biznis nuo seniai išdirbtas. Prie
žastis pardavimo liga. Atsišaukite.

4544 So. Wood St.

EXTRA BARGENAS.
Pardavimui rašoma deska, 

visai mažai vartota, parduosiu 
labai pigiai.

Atsišaukite,:
3152 ISo. Wallacc St.

*---------------j-------------
PARDAVIMUI Kriaučių šapa. Par- 

dusiu visą arba pusę. Vieta lĘbai ge
ra ir biznis išdirbtas atsakančai. At- 
sišaukte tuojau.

6243 Normai Blvd.
PARDAVIMUI pusė bučernės ir 

grosernės biznio. Ant Michigan Aye., 
arti Visų Šventų parapijos bažnyčios. 
Su visais patogumais, mašinomis ir 
troku (ford). Biznis išdirbtas nuo 
daugel metų. Noriu parduoti greit, 
nes pirkau kitą biznį, parduosiu pi
giai. Atsišaukite: M. Mazūra, 10742 
So. Michigan Avė., Chicago, 111.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
saldainių krautuvė, visokių tautų ko
lonijoj ,geras biznis, parduosiu pigiai, 
priežastis — apelidžiu Chicagą.

Atsišaukite:
3150 Emerald Avė.,

PARDAVIMUI SALIUNAS, OR- 
kestrinis pianas elektra varomas. 
Parduosiu pigiai už pinigus arba iš
mokėjimais. Arba mainysu į mažą 
elektrinį pianą.

7614 Maryland Avė.
Phone Dorchester 6976, 1 flatas

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

Kreipkitės:
3352 So. Morgan St.

PARDAVIMUI SALIUNAS ARTI 
teatro už “cash” arba mainysiu ant 
namo arba automobilinus, gera pro-

Ir paukšteliai SAVO namą turi, Ir 
kožnas žvėrelis SAVO fiamą turi — 
Tai kodel-gi Tamsta SAVO NAMO 
turėti negalėtum?

Mes parodysime Tamstai, kaip 
lengva įsigyti savo namas, atidedant 
po keletą centų kožną dieną.

Tankistai laikas pradėti mokėti ran
dą pačiam sau ir tuomi išgelbėti sa
vo šeimyną nuo skurdo, bado, dulkių 
jr kitų šmėklų, tai reiškia paliuosuoti 
nuo skrepų. Tamstos gyvenimas rei
kalauja linksmų vietų, gražių parkų, 
mokyklų ir bažnyčių, čysto oro, ge
ros transportacijos, tai yra tokių vie
tų, kur jūsų vaikučiai išaugtų tikrais 
žmonijos draugais. Tokiomis vieto
mis yra šios apielinkės: 79-ta gat
vė ir Ashland Avė., 66-ta gatvė ir 
Westem Avė.. 63-ia gatvė ir Kedzie 
Avė., arba “Parkholde”, “Portage 
Park”, “Westfield”, “Westwood”, ir 
taip toliau. Padaryti savo gyveni
mą taip gražiu yra labai lengva.

Mes priim-me labai mažus {mokė
jimus ir mėnesines sųskaitas suren
giame Ipe jokių kliučiu. Gaunate 
“deed” ir evarantuotą “title policy” 
su gvaraneiia viso i Amerikoj žinomas 
Chieagos Title & 
Duodame namus 
širdis trokšsta — 
jų pagyvenimų, 
me statyti daug namų.

Kas norite pasinaudoti abelnais 
nelnais atsišaukite pas nvane ypatiš- 
kni. nes tokiu budu sučėdysi daug 
pinigų.

Trust kompanijos, 
kokių tik Tamstos 
vieno, dviejų ir tri- 
Dabar jau pradėjo-

Rašvk arba telofonuo — 
ADAM MARKŪNAS 

Sales Manarer
£56 Fir^t National Bank Bldg., 

68 W. Monron St., 
Chicago. PI 

Telenhone: Randolph 7900

BARGENAS
Už pusę kainos parsiduoda farma 

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

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

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

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS, 
2 flatų po 5 kambarius; elektra, ga
sas, vanos, cementuotas baizmentas. 
Namas randasi Brighton Parke. Sa
vininkas eina į biznį, parduosiu pigiai.

4325 So. Artesian Avė.

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS
2 flatij naujas mūrinis namas su 

visais intaisymais ,garu apšildomas. 
Parsiduoda labai pigai, arba išsmaino 
ant nvažo namo ar eni kokio biznio. 
Namas randasi Roseland, III. labai 
gražioj vietoj.

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

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 
naujų budinkų. 2 arkliai, 7 karvės, 
t didelė pjovimui mašina, 301 vištų. 
Visos farmų mašinos. 150 kordų 
malki] pečiui ir daug mažesnių daly
kų. Kaina prienama. Delei plates
nių informacijų ateikite arba rašykite

>WM. GRTNKIEWICH 
141 N. Ridgeiand Avė. 

Oak Park, UI.
Mane galima matyt nedėlioj visą 

dieną, o šiaip vakarais nuo 5 vai. | 
EXTRA BARGENAS

Pardavimui naujas mūrinis namas 
—4 krautuvės ir 5 pragyvenimai. Ga- 
rago, baimė, vertės $35.000. Turi būt 
parduotas greitai tik už $27,000, įmo- 
kėt reikia $8,000, likusius kaip ren
da išmokit.

W. WAISHWELL,
23 Av. & Lake St., Melrose Park. III.

PARDAVIMUI NAMAS COTTA- 
ge, 4 kambarių, augštas skiepas. Vis
kas modemiškai įrengta. Puiki ša«- 
dė dėl vištų. Gražioj vietoj. Savi
ninkas.

4202 S. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI 5 FLATŲ 
muro namas, barne, krautuve 

Atsišaukit^a, biznis išdirbtas per daug metų, H* groserio stakas.
Atsiša’ikit.n:

307 Kensington Avė 
Kensington, III.

prie savininko.
2857 Emerald Avė.

---------—........  *--------1---------------------L....... .........w ■■ ... .... .. ............ k... '■......... ........ . M

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

3249 S. Halsted St. 
po 6 vai. vakare 

Phone Yards 5693
PARDAVIMUI NAUJAS MURI- 

nis namas, 2-jų pagyvenimų po 4 
kambarius. Elektros šviesa, maudy
nės, aukštas cimentuotas skiepas ir 
viskas įtaisyta pagal naujausios ma
dos. Parduosiu ant labai lengvų 
išlygų, arba mainysiu ant loto, auto
mobilio, arba kokio biznio. F. J. Sze- 
met, 4217 Archer Avė.

PARDAVIMUI MŪRINIS NA- 
mas ir lotus didumo 37x125 prie 2034 
Ruble S&, beveik paaukausime už 
$4500.00. Delei platesnių informaci
jų atsišaukit.

1702 So. Halsted St.

PARDAVIMUI namas ir bu- 
černė. Pigiai. Turi būti par
duota į 10 dienų.

2462 W. 46 PI.

FARMOS! FARMOS!
Didžiojoj Lietuvių Ūkininkų kolo

nijoj turiu 108 farmas pardavimui, su 
budingais, gyvuliais, padarais ir ap
sėtas laukais. Geriausios žemės pri
einančios prie ežerų, upių ir upelių.

J. A. ŽEMAITIS,
R. 1 Box 17, Fountain, Mich.

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

Kreipkitės:
5532 So. Oakley Avq»

NEPRALEISKIT ŠIO BARGENO 
bo savininkas išvažiuoja ant ūkės, 
nupirkti gerą namą už pusę kainos, 
kiek vertas ir su mažai pinigų. Atei
kite po 5 valandos vakare arba ne
dėlioję, 920 W. 84 St., Imas flatas iš 
fomto.

Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6%
Galite išmokėti mėnesiniais mokes
čiais.
kontraktus.

LOUIS STERN & CO., 
5 North La Šalie Street, 
kampas Madison St. Tel. Main 484.>

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

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

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

1 Mokinkis dressmaking 
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

240T Madison Street,
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

MOKINKITĖS MADŲ 1 
PELNINGO AMATO

P-les E. Kazlauskaitės
Lietuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO 
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evelyn Academy of 
Gown Designing

Room 1531 Kimball Hali Bldg.
25 E. Jackson Blvd.

Chicago, III.




