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Lietuvos Klaipėdos 
siena panaikinta

) ________________

Darbiečiai nori tveri koaliciją
Ruhr komunistai veikia

Lietuva gilins Klaipėdos uostą

Komunistu suvažiavimas 
Essene

Organizuos savo batalionus ko
vai su nacionalistais Ruhr 
distrikte.

Atnaujins taikos derybas 
su Turkija

Talkininkai nori derybas lai
kyti Lausannoje.

Lietuvos - Klaipėdos muitų 
siena panaikinta

surašyti užduota tam tikriems 
žmonėms. (Pr. Liet. Balsas 
vas, 27).

Siena nukeliama įWokietijos 
parubežį. Muitinių \viršinin' 
k u paskirtas P. Norkaitis.

Šaukia politinę darbininku 
konvenciją

Karaliaus Dovydo Namuose

KLAIPĖDA. — Prūsų Li^ 
tuvią Balsas vas. 28 d rašo:

“Iš tikrų šaltinių sužinojo
me, kad nuo šios dienos pa^ 
naikinama yra siena (rube- 
žius) tarp Lietuvos ir Klaipė
dos krašto. Pagalios nugriau
tas chiniškasis rubežius, sky-' 
ręs (Lietuvą į dalis per 600 me
tų. Muitinės nukeliamos prie 
Nemuno imt Vokietijos sienos. 
Muitinių viršininku paskirtas 
P. Norkaitis, buvusis Kibartų 
muitinės virš liniukas.

Nutarė šaukti ją Farmer-Labor 
partija, kad padarius politi

nę koalicijąprezidentin- 
niams rinkimams.

Lietuva gilins Klaipėdos 
uostą

Nuties naujus geležinkelius.

KLAIPĖDA. — ‘<Ljb. Ztng.” 
žiniomis iš Kaimo, viena žy
mi uzrubežine firma Lietuvos 
valdžiai įteikė sumanymą Klai
pėdos uostą žymiai pailginti 
ir pertaisyti, idant ir dideb 
okeano laivai galėtų įplaukti. 
Taipjau ir Klaipėdos krašto 
geležinkeliai bus praplečia ini,, 
patobulinarni ir tiesesniais ke
bais su Lietuva ir Kaunu su
rišami Visas šiš išvedimas at- 
seis apie 15 mibonų dolerių. 
Apie artesnes to sumanymo 
smulkmenas dar nėra žinių, 
bet mes iš savo pusės galime 
pranešti, kad valdžioj apie 
KJaiįjėdos uosto ir geležinke-į 
bų pataisymą jau labai rupi- 
namąsi, (Pr. Liet. Balsas).

Grąžinama lietuviy kalbi 
Klaipėdos mokyklose

KLAIPĖDA. — Krašto Di
rektorijos sušaukta iš moky
tojų ir mokinimo žinovų ko
misija savo posėdyje praėjusį 
subatos vakarą nutarė pradi
nėse mokyklose • lietuvių kal
bos pamokoms vartoti skaity
mo ir rašymo vadovėlį Kairio 
ir Brako rašytąjį. Viduriniam 
ir augštutiniam skyriui bus 
išleista nauja skaitymo knyga, 
taipjau vadovėlių įvairioms 
mokslo dalims, šitas knygas

šiandie giedra ię ftiskį 
šalčiau.

Saulė teką 5:41 v., hrf^žia- 
si 6:10 v. Mintie feidžiaKi 3:02 
vai. ryto., ’

CHICAGO. — Farmer-Labor 
partijos nacioiialini>*komitetas 
nutarė autorizuoti sušaukimą 
nacionalinės konvencijos Chica- 
goje liepos 3 d., kad padarius 
pastangų suorganizuoti koalici
ją iš Visų darbininkų, farmerių, 
socialistų ir kitų nepriklausomų 
politinių grupių.

Pakvietimai bus pasiųsti mo
terų partijai, moterų balsuotojų 
lygai, Nonpartisan lygai, Sociali
stų partijai, komitetui 48, vi- 
soms valstijų Darbo Federaci
joms, visoms internacionalinėms 
darbininkų unijoms, Darbo par
tijai įvairiose valstijose ir šim
tams kitų atskirų organizacijų. 
Jos bus kviečiamos prisiųsti <le- 
legatus, pilnai įgaliotus daryti 
tokių žingsnių, kurie bus reika
lingi įvykinimui politinės koali
cijos 1924 m. prezidentiniams 
rinkimams. į

Sušaudys arcivyskupą 
ketverge

RYMAS, kovo 27. — Vati
kanas pusiau oficia.lin.ia i pa
skelbė, kad gautomis nuo <Lo- 
renzo Lauri, papos nuncijaus 
Varšuvoje, žiniomis, Rusijos 
valdžia yra nuskyrasi ketverge 
sušaudyti arcivyskupą Zcpliak, 
galvą Rymo katalikų Rusijoje, 
ir generalinį vikarą Bučkevi- 
čių. Vatikanas yra labai tuo- 
mi susirūpinęs ir pape Pins 
bando panaudoti savo asmeni
nę įtaką, kad išgelbėjus tuos 
du bažnyčios viršininkus.

Lenkija sujudusi.
VARŠAVA, kovo 27. — Len

kijos kunigija ir premieras Si
korskis yra labai sujudinti ži
niomis, kad arcivyskupas Zep- 
liak (lenkas) kartu su kitais 
16 kunigu (liko nuteisti. Si
korskis pasišaukė Rusijos, pa
siuntinį Varšuvoje Obolenski 
ir pranešė jam, kad Lenkijos 
valdžia su susirūpinimu žiuri 
į Rusijos valdžios nusistatymą 
linkui katalikų bažnyčios ir 
lenkų mažumų.

DESk MOINES, Iowa, kovo 
26. Dar du žmonės iŠ su
žaistųjų Randolph bortely nu
kritus elevatoriui 8 augŠtus, 
pasimirė. Tokiu budu toje ne
laimėje žuVo 4 žmonės ir ke
li kiti liko sunkiai sužeisti.

ESSENAS, kovo 27. — Vie
nas iš didžiausių komunistų 
suvažiavimų, kokių lik buvo 
Vokietijoje, įvyko vakar Es- 
šėiie. Tapo priimtos rezoliuci
jos, pasmeikiančios judnagau- 
das ir 10 n uos. taksų ant algų, 
.protestuojančios prieš grūmo
jančią bedarbę' ir reikalaujan
čios pakelinio algų. *

'Bezobucijos taipjau reika
lauja, kad Cuno valdžia re
zignuotų, pasmerkia augantį 
fašizmą, Francijos imperializ
mą ir Ruhr okupaciją, kuomet 
tuo pačiu laiku užgyriama su
darymą “šiiinl'iiniių grupių,” 
arba komunistų batalionų 
ir “Ruhr proletariato fraterai- 
zavimąsi su į uniformą įvilk
tais Francijos darbininkais.” '

Daug svetimšalių dalyvavo 
tame komunistų suvažiavime 
Jų tarpe buvo ir gen. Thomp
son, kuris atstovauja Anglijoj 
Darbo partiją ir Glara Zetkin, 
Vokietijos komunistė ir rcichs- 
ago narė.

Komunistai organizuoja sa
vo “šimtinių grupes” — bata- 
ionus kovai su gręsiančiu na

cionalistų sukilimu Ruhr dis
trikte ir didėjančiu tame dis- 
rikte fašistų judėjimu. Nesant 

apsaugos podicįįjlos, konnin'is- 
ams yra lengva vykinti savo 
jlcnųs.

Komunistai sakosi neprita
ria nė Vokietijos, nė Francijos 
valdžioms. Tai esanti tik kova 
arp Vokietijos ir Francijos 
anglių baronų, bet reikale jie 
greitai siiĮsivicnys prieš ko
munizmą. .

Jie sako, ka<\jei franeuzai 
iasiliks Ruhr distrikte ir ims 
iš darbininkų 10 nuoš. taksų 
nuo jų algų, tai bus pradėta 
propaganda tarp Francijos ka
reivių. O sukurstyti juos bu
sią lengva, nes jie yra sveti
moj šaly, negauna laiku algų, 
neturi kur pasilinksminti.

Ruhr distrikte esą 30,000 ko
munistų. Jiems pritaria daug 
darbininkų, kurie gauna labai 
menkas alĮgas. Ruhr distriktas 
ir pirmiau buvo komunistų 
tvirtovė ir laike Kappo sukili
mo jie ilgiausia čia laikėsi.'

LONDONAS, kovo 27. — 
Tikimąsi, kad talkininkai ryto 
pasiųs notą Turkijos valdžiai, 
kad Turkijos taikos pasiūlymai 
sudaro pamatą tolimesniems 
svarstymams ir todėl talkinin
kai siūlo atnaujinti taikos de-

Spėjama, kad nota siūlys 
laikyti derybas Lausannoje 
apie vidurį balandžio mūn.

Grūmoja išsprogdinti japo 
iių karinį laivą

TOKIO, kovo 27. — Sovietų 
valdžia Vladivostoke prig-rumo- 
jo išprogdinti Japonijos kruize- 
rį Nisšin, kuris dabar yra Vla
divostoko uoste, jei jo kapitonas 
nesustos siuntinėjęs bevielinius 
pranešimus Japonijos pirkliams, 
sako gautosios žinios.

Sprendžiama, kad po sovietų 
kaltinimų prieš kapitoną ir pri- 
grumojimo išsprogdinti laivą, 
Japonijos admiraltija įsakė lai
vui tuojaus sugrįžti į Japoniją, 
išvengimui tolimesnių susikirti
mų.

Užmušė lietuviy vaiką
tHIGAGO. — Prie Sawyer 

mokyklos, kurią jis kartu su 
savo sesute ląpkė, automobilio 
liko veik ant vietos užmuštas 
14 m. Kazys Matejauskas, gy
venęs prie 5243 Whipple St.

Tltcodoire Ilvitmaii, 37(M) W. 
61 St-, kurio automobilius Ka
zį suvažinėjo, tapo areštuotas 
iki koronerio teismo, kuris bus 
šiandie. z

Kazį Matejauską 
inunešti pas Dr. 

S. Spaulding Avė., 
r mirė. Uobolys,. ku-

dar spėta 
Tate, 5150 
kur jis ir 
rį vaikas turėjo kišeniųje, bu
vo sutrintas į košę.

ALBANY, kovo 27. — New 
Yorko senatas pijiėmė bilių, ku
riuo atšaukiama dalis valstijos 
prohibicijos įstatymų. Komite
tas vis dar svarsto bilių apie at
šaukimą visų prohibicijos vyki- 
nimo įstatymų.

DR. CH. VAILLANT — RADIOGRAFIJOS KANKINYS
m

Nesenai Paryžiuje buvo surengtas apvaikšČiojimas d-ro Ch. 
Vaillanto pagerbimui už jo nuopelnus mokslui tyrinėjant spindu
lių veikimą? šiame paveikslėly j dr. Vaillant parodytas kaip jis 
laike apvaikščiojimo jo garbei pasirašė Auksinėje Knygoje Pa
ryžiaus rotužėje, kada Amerikos ambasadorius Herrick apteikė 
jf Camegie Fondo aulčso medaliu. Su dideliu pasišventimu be
tyrinėdamas radiografiją, dr. Vaillant neteko savo pirštų, Savo 
dešinės rankos, paskui kairės; pagalios nesenai jam tapo nupjau
tas kairy spetys.

Tolimesnis ponios Wurth liudi
jimas. Purnell parinkdavo vi
soms mergaitėms vyrus. “Ka
ralius” betgi bijosi valdžios 
ir jos agentų.

ch. -ę- 
viena- 

me dideliame KamųjH’yjeT” liu
dijo toliau ponia Hazel Wurth, 
buvusi “karaliaus” Benjamin 
Purnell haremo užži urėto ja 
(Apie jos pirmeshį liudijimą 
žr. vakaiykščias Naujienas). 
Jis (Purnell) beveik visuomet 
naktį ateidavo pas mus. Jis sa
ke. man, kad aš išradau į seną 
indionę ir kad aš ]>asakysiu 
kas dedasi kolonijoj, jei aš ją 
apleisiu. Kada aš sirgau sme
genų uždegimu, tuoj |m> mo
tinos mirties, jis įsakė man ap
sivesti, nes mano tėvas gali 
mane atsiimti, jei aš neištekė
siu.

“Aš pasakiau jam, kad aš ne
noriu tekėti. Jis atsakė, kad aš 
turiu tai padaryti, bet kad aš 
buvau po jo įtaka, aš atsakiau: 
‘gerai, bet už ko aš tekėsiu?’ 

.Jis atsakė: ‘Well, tu 
rinkti Williamą Fry 
Smith’.

GILINI) RAPIDįS, ]
Visos mergaitės gyve 

didęliame kamb>ryje,'

Jis tai padare ir ji neužilgo pa
simirė. Jis tankiai sakyitavo: 
‘Aš iširenisiu kiekvieną, kas ei
na priAš mane’ ”.

“Kięralius” buvo įsteigus ir 
savo teismą, bet ne tam, kad 
teisti, bet mokinti mergaites 
kaip jos turi 
valdžia pa£au

Apsivertimai
Po AVurth

Socialisty susitaikimas 
kontribucijų klausime.

Vokietijos nacionalistai šėlsta.

Irving

liudyti, jei j 
tų.
paga
sekė

re- 
ie- 

Ji prisipRžino

I

užsakymą.
H i Ida Pri- 

Ji kartu su 
savo motina atvyko į koloniją 
iš Australijos. Per trejus 
tos ji gyveno skirtingose, 
tose kolonijoj.
turėjusi nemoralių ryš?ų su 
Purnell, bet ji nepaisiusi Pur
nell įsakymų ir pasisakiusi 
apie tai savo motinai.

Kada valdžia prigrūmojo pa
daryti tyrinėjimus, ji kaip il
ki tos 24 mergaitės buvo pri
verstos ant greitųjų ištekėti 
už tokių vyrų, kuriuos joms

gali pasi- 
ar Irving

aš imsiuatsakiau: ‘Tai
Smith, jei jis manęs ne
mačiau tą žmogų pirm 
porą kartų Jie nuvedė 
Jeruzolimą, uždėjo ma-

to tik 
mus į 
žą šydrą man ant galvos ir pa
siuntė mus į St. Joe apsivesti 
pas taikos teisėją.”

Baudžia už pasibučiavimą.
Taip lai eilgėąį pats “kara

lius” Purnell savo hareme. Bet 
visai kitaip jis atsinešdavo ka
da koloiiijiKS nariai nors kiek 
nusideda, štai ta įkiti Wurth sa
ko, kad neužilgo po to ji su 
Purnell jiarinktu savo vyrii iš
važiavo keturiems metams mi
sijas laikyti. Ji kelionėje “nusi
dėjusi,” nes porą kartų leidusi 
savo vyrui ją pabučiuorti (Pur
nell įsakymu, “izraelitai” vyrai 
su paliomis turi gyventi pilno
je nekalltybėjeh Ji apie tą pa
pildymą “iiiioi<e(mė|s” parašiu
si Pumedilui..

“Ir kada aš sugrįžau iš tos 
kelionės,” pasakojo toliau 
Wurth, “jis (Purnell) niane ’ 
mano vyrą nutempė į visuotiną 
susirinkimą ir pasakė susirin
kusiems ką aš padariau ir pa
vadino tai nuodėmė. Visa tai 
įv^yko ]x> to, kai aš dirbau dėl 
karalystės, pasiunčiau kiekvie
ną centą, kurį ■ uždirbome ke
lyje, ir nieko negavome už tą. 
Tas privertė mane pradėti mąs
tyti.”

išdrįsusi atmesti vieną vyrą, 
kurį jai Pu/iiell buvo parinkęs 
ir tasis turėjo su j ieškoti jai ki
ta vyrą.

Ji taipjau papasakojo, k^kią 
rolę ji sulose klastoj, kuri bu
vo sugalvota prieš Harriet 
Bauseher (kurią laikyta , “ka
lėjime” Chicagos bolely), nes 
Purnell norėjo pasigriebti ją į 
savo nagus, kadangi jis jautė, 
jog yra jam pavojinga išleisti

“Karaliaus” bai
• A’aldžios agentai linkiai už
klupdavo “Dovydo | Namiis.” 
Kad išvengus atsĄkomybės, 
Purnell kardais apvesdindavo 
mergaites, J>et kainais griebda
vosi ir kitokių piĮiemonių. P-lė 
Prichard liiujjo: k

“Kada buvo prigrūmota iš
tirti koloniją, aš buvau viena 
iš 30 .mergaičių, kurias Ben
jamin išvijo iš lovos 3 vai. ry
te, susodino mus į Dovydo Na
mų laivą ir išsiuntė ant High 
salos.

“Kada mes sugrįžome, jie iš
sodino mus South Ikivene ir iš
gabeno į koloniją automobi
liais, ka<langi valdininkai jieš- 
kojo laivo ir “karalius Benja
minas” bijojosi 1 įstatymų. 
Mums tada visą laiką nebuvo 
teista kalbėtis vienai su kita.”

BERLINAS, kovo 27.—Tai- ► 
kininkų šalių ir Vokietijos so
cialistai susitaikė kontribucijų 
klausiniu. Jų išrišimas to klau
simo bus paduotas talkininkų 
socialistų konvencijai Paryžiu
je kovo 29 d. Jei ta konvencijai 
tų išrišimų užgirs, tai socialis
tai spirs savo valdžias taikintis 
tais pamatais.

Susitaikymo sąlygos dar nė
ra skelbiamos, bet iš ištikimų 
šaltinių patirta, kad socialistai 
reikalauja, jog kontribucijų 
susna bhžų nustatyta sulig 
to, kiekfkainuos atstatymas 
Įteigi j^Įs ir Francijos nuterio- 
tųjų plotų, neskaitant pensijų 
ir panašių dalykų. Sumą nu
statys specialius. komisija. Kad 
butų išfišitas talkininkų skolų 
klausimas, įskaitant ir skolas 
Jungt. Valstijoms. Kad angli
ja ir Italija, Ir galbūt Jungi. 
ValsĄjos, gvaira rot uotų. Frandi- 
jos saugumų < nuo Vokietijos 
puolimų. To ypač reikalavo 
Franci jos ir Belgijos socialis
tai, kurie tvirtino, kad jų val
džios niekad nesutiks taikin
tis, j<\i nebus duota tikrų gva- 
rantijų Franci jos saugumo.

Socialistai griežia? pasmer
kė Francijos pienų internacio
nalizuoti Pareinį Jie sake, kad 
tai visuomet grupinių pasaulio 
taikai.

Vokietijos nacionalistu laik
raščiai šėlsta ant Vokietijos so
cialistų. Esą/jie sulaužę bendra 
frontų ir reikalauja iš valdžios 
pasiaiškinti kad ji leido talki
ninkų šalių socialistams atvyk
ti į Vokietijų, kur rejichsfego 
natriai veda tokias dervbas, ko-, 
kias gali vesti tik kancleris.

Du apkaltinti?
WAUKEGAN, 111., kovo 27. 

— Eina gandų, kad du žmo
nės, Chicagos mušeikos, liko, 
apkaltinti sąryšy su pasipilsi
mais jury, kuris išteisino gu
bernatorių Small. Liudyti prieš 
grdnd jury, kuris tyrinėja tuos 
indui mus pa pirk imtis, pašauk
ta [daug žinomų darbininkų va
dovų ir politikierių iš Chica- 
i^os ir net gubernatoriaus su
miš. Tyrinėjimai vedami prie 
uždarytų durų. «
>_______

v

žudo ir kankina mergaites.
Wurth toliau liudijo, kad 

viena mergaite, Harriet Baus- 
cher, buvo išgabenta Clue^gon 
ir išlaikyta kebas ^Vaites ho- 
tedy kaip kalinė dėlto, kad ji 
pnigrurtiojo pasakyti savo mo
tinai ką su ja yra padaręs “'ka
ralius” Benjamin.

“Karią jis (Purnell) pasakė 
man,” liudijo Wurth: “ ‘Aš tu
riu atsikratyti Ebzos Murpry, 
nes ji mane išduos’. Jis sakė, 
kad jis pasiusiąs ją ant salos.

PINIGŲ KURSAS
Vakar kovo 27 dieną, užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 26,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais iltaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.70
Austrijos 100 kronų.................  to c
Belgijos 100 markių .............. $5.80
Danijos 100 markių..............$19.14
Finų 100 markių...................... $2.71
Francijos 100 frankų .......... $6.65
Italijos 100 litų ..........    $4.96
Lietuvos 100 Litų................ $10.00
Lenkų 100 markių .......... U c
Norvegijos 100 kronų .......... $18.08
Olandų 100 guldfinų....... ......$39.44
Šveicarų 100 mariau ........  $18.47
Švedijos 100 kronų ............... $26.62
Vokietijos 1QQ marikių —~

Jau Eina
Pinigai Rusijon y
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriui 

šiuo praneša, jog jau priima 
pinigus pasiuntimui į Rusiją;

Siuntimas maisto draftų tapo panai
kintas, ir dabar Rusijon pagelbą galima 
pasiusti tik pasiunčiant ten pinigus per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių. Pini
gų išmokėjimas Rusijoj pasidarė gali
mas, kada ten įsisteigė bankai senovi
niais pamatais. ( >

Pinigai Rusijon yra siunčiami dole
riais. . X'

Kas norite Ulbėti savo gimines irjjažį- 
stamus Rusijoj, siųskite pinigijš Rusijon 
per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

1739 So. Halsted St. Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, DL

PURYCKJS NETINKA KLAI
PĖDAI.

“D-ras Puryckia atvyko Klai- 
pėdon darbuotis, kai prasidėjo 
sukilimas, o koki* jo darbai ir 
kieno naudai,, visi gerai žino. 
Yra didelio pavojaus susikom
promituoti iš vidaus”.

(A. Voldemaras, “Kr. Bals.” 
Nr. 42).

Iš neitrales zonos
[Buvusio amerikiečio laiškas 

“Naujienoms”]

M1ZARAI, III. 4. 23 
^Noriu ir vėl pasidalyti su 

“Naujienomis” ir su Amerikos 
lietuviais tomis ‘žinutėmis apie 
atsitikimus, kokiu mes pergy
vename Lietuvoj, ypatingai čia 

Neitralėj

čia verda 
but.‘ Gal

prisivogė arklių, ir tuo budu gali 
greičiau ir toliau nukeliauti ir 
apiplėšę, greičiau pabėgt?. Už
puolę žmones reikalaujanitų ir 
dolerių — “duok greičiau, ba 
kai šunį užmušiu!” O toliau jau 
patys viską ima -*■ arklius, kar
ves, kiaules, šieną, javus, dra
bužius, dagi siulus — žodžiu, 
visa, kas tik jiems po ranka pa
kliūva. Kiek jie atima pinigų 
—litų ar dolerių — Ui jau jų, 
valdžia to nekontroliuoja, bet ki
tus daiktus tai jau pasiima val
džia sau, ir net siunčia kai ką 
Varšuvon.

Mes, neitralės zonos lietuviai, 
nesiskubinom organizuotis, ra
šytis į šaulius; vis bijojo. Bet 
kada pamatė, kad nesusiorgani- 
ząvus nieko nebus, tai ėmė orga
nizuotis. Pradžią padarė Didžia- 
sališkiai: iškarto susirašė visas 
kaimas. Bet vėl bėda: gerų gink
lų trūksta, šovinių. Pavyzdžiui, 
kai Didžiasalį buvo užpuolę len 
kų plėšikai, žmonės šoko gintie

kokį šautuvą kas tureda'nuis. 
Trakšt! — nešauna... O čia mir
tis į akis žiurk Tai su drūtga
liais, Smė plekt. Šiij metų vasario 

į 26 d., per užpuolimą buvo trys 
1 mūsiškių užmušti — du nušau
ti, o trečias kardu perkirstas ir 
peršautas. Bet vis tik lenkų 
gaujas išvijo, nesidavė apiplėšti. 

Į Na, o šiandie jau visi aplinki
niai kaimai apsiginklavę ir “pro- 
šepanų” suima ir gyvų ir nu
kautų. Užpuolimų esti nuolatos. 
Kova verda dieną ir naktį, šū
vių balsai visur girdėt, arti ir

toli. Vasario H diejių netikėtai 
buvo užpolę ir Mizarus. Plėšė, 
atėmė pinigus, litus ir dolerius, 
jei kas jų turėjo; baisiai sumu
šė žmones —vyrų beveik n§ 
vieno neliko nesumušto. Mane 
pati irgi1 buvo užpuolę — “lity 
dajjj prendzaj!” — bet aš nesi
skubinau, tai... pabudau ir 
žiūriu, kad aš nuogas —• mat 
Šalta buvo; o netoliese guli tė
vas ir kriokia visas kraujuose 
paplukęs... Ne gana kad nufė- 
dė, bet dar sumušė iki be są
monės, paėmė mano fotografinę

.. . ...... - 1 1
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kamerą ; mėsa/ kiek į-
vairius dokumentus — pasį ir 
mainieriškaa poperas, registra
cijos kortą, pirmuosius Ameri
kos pilietybės popie^us ir kilus 
mažmožius. Nuostolių padarė 
apie 200 dolerių vertės.

Daug daug butų kas rašyti, 
bet maniu, kad ir iš šito trumpo 
aprašymo suprasite, kaip 
mums tenka gyventi šioj neitra- 
linėj zonoj. Ir galo tam visam 
nematyt. Matyt, pasaulis neži
no apie tuos nuožmius lenkų dar
bus.

Trečiadienis, Kovas 28,1923
TT

P; BARSKIS
4644 So. Paulina SI.

I PERĖDAMI
I PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- 
INYTI VISADOS KREIPKITftS
I PAS MUS. TAS JUMS BUS į 

ANT NAUDOS^

S. L FMIONAS CO.A

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Dabar jums laikas pirkti 

rakandai, kada nu-

šitoj nelaimingoj 
juostoj arba “zonoj”.

Šiuo tarp pas mus 
baisi kova dėl žūt ar
jau girdėjote, kad Varviškė tai 
patapo antroji lenkų Varšuva. 
Priplūdo ten visokio plauko len
kų — senų ir jaunų, dagi vai
kiščių, kareivių ir civilių. Tarp 
jų yra ir lietuvių, tik jie lietu
viais nebesivadina, sakosi esą 
lenkai. Daugiausiai susibūrė 
Varviškėn jauni vyrai nuo Drus
kininkų, bet yra,daug nuo pačios 
Varšuvos, ką parodė nukautieji 
ir rasti pas juos 
Druskininkų yra 
mų lietuvių, kaip 
kai, du broliai 
Kazonai ir gyva t 

užsiima plėšii

poperiai. Iš 
daug pažįsta- 
antai Kieru- 
Krisiukai, du 

Lala kitų. Visi 
jie užsiima plėSįmais Lietuvos 
gyventojų Suvalkų pusėj ir Nei- 
tralinčj juostoj. Iš pradžių jie 
siautė tik kaimuose arti Nemu
no, bet . dabar jau ateina ir už 
4—5 varstų nuo Nemuno. Len
kų milicija ir kareiviai ir lenkų 
valdžia jiems padeda šitame plė
šiny, ^darbe. aprūpina juos šau
tuvais, šoviniais, bombomis, 
brauningais ir dagi kulkasvai- 
džiais. Pirmiaus jie pė^ti eida
vo plėšti, o dabar jau raiti, nes

V-

urkonis.
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Dienų 19c.-27c.-86c. (ir taksai) 
Vakarai* 10c.-31c.-45c. (ir taksai

Monroe gat. arti State bepersto- 
giniš Vodevilius šeštad., Sekm., 
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). Šeirn. rateliams 10c (išski- 
riąnt šeštad. sekmad. ir šventes. 8 Dideli komediniai aktai ir 

krut. paveikslai.
“Kur gauni pilną ’ igų verte.'

mažintos kainos
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CIGARETTE

Antra Kalba į
Lietuves Moti 
nas Šioje Šalyj

buvo

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

LUCKY
STRIKE

Geriausi 
Cigaretai

M AU ES T ir 
i IMtheatre W

riiiiitiiiHiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiii.iniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii^

| 1

i

I

i I
i

i

£j‘

Kada Amerikonai mąsto apie pieną, jie 
nejučiomis mąsto apie Borden’s.

Per tris bertainius šimtmečio Borden’s Ęagle Pienas 
buvo vardas stovintis už viską kas yra geriausio 
gryniausio Piene. Daugelis moterų, kurioj šiandien 
yra senelės, pačios buvo išauklėtos Eagle Pienu. Jos 
savu keliu išaugino savo vaikus šituo patikėtinus Pie
nu. Ir taip dėjosi gentkarte po gentkartės.
Borden’s Eagle Pienas išauklėjo tūkstančius ir tūk
stančius lietuvių vaikų, kaip čia, taip Europoje, į stip
rius vyrus bei moteris. Mes kasdien gauname laiškų 
m- fotografijų iš Lietuvių motinų iš visos šalieh liudi
jančių vertę Eagle Pieno kūdikių maitinimui. *
Eagle Pienas šiandien yra vartopamas tūkstančių 
sų draugų ir tautiečių. Jei negali žindyti savo kūdikio,, 
jei maistas netinka jam, jei jis piktas, pabandyk Eagle 
I*ieną. » |
Idant žinotumėte kaip vaitoti Borden’s Eagle Pieną 
savo kūdikio penėjime, mes esame atsjfcauzdinę jūsų 
kalboje pamokinimų kaip penėti kūdikius visų amžių. 
Jei nori gauti šitų pamokinimų, išpildyk žemiau esan
tį kuponą ir pasiųsk jį mums šiandien. Eagle Pieną 
parduoda visos goresniosios grosernės ir delikatesų 
krautuvė

Seklyčios setai pirmiau 

$105, dabar....-----------  $85
Kurie buvo $165, dabar $14$ 
Player Piauai buvo $650, da- 

bar.. ....... ......$450
Kuris buvo $475, dabar $275 

f
Dining rūmo Setai buvo $125,

dahar -............. - $90
Kuris buvo $75, dabar .... $45 

’ t

Pečiai anglims ir gazinis kartu 

buvo $120, dabar . $80
»

Combination balto enama! gasi- 
nis ir anglinis buvo $150, dabar 
tiktai ....  $115
Didelį gasinį balto enamai, buvo 
$105, dabar...... $69

f

Mažesnis pečius, buvo $35, da

bar tiktai ....... !..  $25
Mažų vaikų vežimukai buvo $45, 
dabar .... ...................... $$$

Kurie buvo $25, dabar tik $8 
Kimball Victrolaš buvo $150, 

dabar tiktai__  ..........$85
Linerphone Victrolas buvo $75, 

dabar....... .............  *$45
Columbia Victrolas buvo $125, 

dabar..... .................... $90
Su višokiais lietuviškai rekordais 
Karpctos, kur buvo $90, dabar 

tiktai........ ............ $50
Kurios buvo $75, dabar.... $50 
Klijonkinės karpetos, kurios bu

vo $18 dabar ___ $16
Coiigolenum karpetos buvo $17, 

dabar ...:........................ r- $ 1 2
amodos buvo $105 dabar $85 

Kamodos buvo $95 dabar $75 
Kamodos buvo $85 dabar $65 
Kamodos buvo $35 dabar $25

Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abetraktus. Padaro kon* 
traktus ir kitus raštus, prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, fer
mų ir biznių, ar užtraukiant mer
gišius. <-s, \

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. HalstelTKL
Telef. Roosevelt 8500

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt SL 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus 
perkant arba parduodant Lotus, 
Nantas, Farfnas ir Biznius. Skoli
na ' Pinigus ant pirmo morgičiau®

lengvomis išlygomis.

KUPONAS
Pažymėki! kokios literatūros norit
MAITINIMO KŪDIKIŲ

KNYGA KNYGA
*

VARDJrft

ADRESAS

Tek

L*th

IMPORTANT
Jei jus manote permainyti savo rezi
dencijos ar biznio adresą šį pavasarį, 
prirengiate dabar, kad jūsų telefoną 
perkėlus. Iš priežasties daugelio per
sikraustymų kurie bus padaryti šia
me metų laike.

Thirty Days Notice
Yra reikalaujama prie kiekvieno te
lefono perkėlimo užsakyto tarpe ba
landžio 15 ir birželio 15.

Telephone Your Order Now
Ir išvengsite suvėlinto įrengimo tele
fono jūsų naujoj vietoj.

Call OFF icial 9100 (Free ofCharge)

& ILLINOIS BELL TELEPHONE
■ COMPANY

I

g 
s
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CUKIERKOS - SALDAINIAI - KENDES
Mes darome saldainius iš geriausia cukraus, kiaušinio baltimo^ 

čokolado ir grynų vaisių, «* ‘ ‘ (
Paragaukit vieną ir seiles varvės, kad gavus kitą.
Velykoms paleidom už pusęaklinos, pavizdžiui: 5 svarai už $2.10.

r r -J ' *7^Galima gauti pas: ' N

VENUS CANDY COMPANY
4209 So. Kedzie Avė. ir

K. MONTVIDO APTIEKOJ

1824 Wabansia Avė.

M — - L —
of Tmb'BOROE*

PRe90lht..'-nafx “R
Jrr'posundfor additionąl P|| 

'•UpA I veltinu Inhp.l V"'P°sition. each label

YORK. U.S.A

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMB1NG & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milvvaukee A v., 461 N. Halsted St. 
Telephone Haymarket 1018

Phone Yards 0994.
Utarninkais, sefedomis, ketvergais ir 
subatomis vakarais. Nedaliomis pa
gal sutarimą. >

ANNA M.’BONDZINSKI 
BEAUTY SHOP

Veido ir galvos gydymas. Marcell su- 
garbiniavimas. Plauku šukavimas ir 
dažymas. Cohimbia Kolegijos metodu. 
Manicuring. 4631 So. AshlajuPAve.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
t SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
liuą jaunuoliains, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
temų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms, v ir 2 kelnių siutai 
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50, 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
overkautų jūsų kaina. Parduosime vi«kq..

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. iv 739 W, 14th Stį, 

tik biskį i rytus nuo Halsted St.
. Atdara kasdien, vakarais ir nedeliomis

a

/ ■ - /
THE BORDEN COMPANY

Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG

19 So. La Šalie St. 
. Re o m 1803

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681
i........... ...............    ■

Tel. Brunswick 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 

Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 
7 iki 9 vakare.

Ofiso Telefonas tat> tt a T>T> A A A Busto Telefonas
Central 4104 ŲE* BKUAU Armitage 32<9

VIDLRMIESCIO SPECIALISTAS
ApskSta Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., kai
Ofiso valandos: Nuo 8 iki

1202. Kapfpas State gat. 
o pietų ir pagal sutarimą.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

79

*

JEIGU JUS SERGATE
Nevartokite pilių ir patentuotų medicinų. Jąs gal būt 

gydote ne tą Itgį. ,
PASITARKITE SŲ SPECIALISTU! KURIS TURI PATA
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasididuniteios kraujo gyslas, si|t>- 
nui^as, nervingumas, šlapumas nuo inkstu ir pūsles, gali būt, kad 

tai paeina nuo nuodų kune^
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pažiniihp ligos. Tikras 
ištyrimas slapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu, (gy
dome radiumu,, serumu -ir elektriką, špecialis gydymas lytiškų ligų 

vyrų ir moterų. Taipgi gydau.
Akie, ausis, nosį ir gerklę.

DR. J. VAN PAING,
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St.,' Phone Yards 1119 

Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

Kamodos buvo $20 dabar $16 
Misinginės 'lovos buvo $45 dabar 

tiktai................................. 525
J 

Misinginėj lovos buvo $32 dabar 

tiktai........................... J f g
Geležinė storos lovos, kur buvo

$25

Herjnan P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerca
183 W. Washington SL, 

Phone Main 1308 
Chicago, UI.

$39, dabar

Geležinės storos lovos, kur buvo 
i

$12, dabar tiktai .................$9

JOSEPH. C. WOLON 
LIETUVI# ADVOKATAS 

309 So. La Šalie St. Room 706 
Telephone Harrison 0421 

utaminkais ketvergais ir subatomis 
1612 West 46th Street 

Telephone Boulevard 8172

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORTELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, l’res.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
i

Prieg to daug kitų reikalingų 
tlajltių dėl gryvenitno.

Telefonai:
Randolph 2675 ir Dearborn 6272
Res. Telefonas Park Ridge 2252

I. Wesley Baker
Advokatas ir teisių patarėjas

> Kambarys 1317 Ashland Block,
155 N. CTlai-k St. •

Ved6ja.s pensijų bilų. Vertėjas lic
tuvių kalbon. Tyrinėtojas.

Notary Public.
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Prakalbos ir girtų gaivalų
• “revoliucija.”

milžinas, kurį genis 
įsidėtų — ėmė

ietoj nutilti 
s grasindami 

Tik kada pagrūmota

Kcwo 23 dieną, 8 v. v., įvyko 
dideles prakalbos surengtos tiks
lu išaiškinti žmonėms dabartinį 
Lietuvos padėjimą, klerikalų šei
mininkavimą ir parinkti aukų 
politinei agitacijai ateinančiais 
rinkimais į Lietuvos Seimą. Pub- 
likos susirinko pilna Lietuvių 
Svetainė ir žmonės ramiai klau
sės kalbėtojų — J. Navicko, K. 
Norkaus (kątik atvykęs iš Lie
tuvos) ir F. J. Bągočiaus. Pas
tarajam baigus kalbėt buvo ren
kamos aukos Lietuvos Socialde
mokratams ir surinkta viso 120 
dolerių.

Po to pakviesta kalbėt St. 
Michelsonas, “Keleivio” redak- 
toinuH. Jam tik pi-adejus kal
bėt, tuojau palei duris iš tarpo 
stovinčiųjų ėmė keli triukšma
dariai švilpti. Vienas, regis 
sau dari škių pirmininkas Jan
kauskas
vyras kišenėn 
šaukti: “meluoji, meluoji!” ir 
panašiai. J. Raulinaitis ir J. 
Naveckas bandė triukšmadarius 
raminti, bet tie 
šoko su kumščii 
muštis.
jiems, kad bus pašaukta polici
ja, triukšmadariai (girti san- 

darieeiai nurimo. Bet publika 
jau buvo visa sukilus eiti na
mo, tat susirinkimas bwvo užda- 
iytas, nes jau ir vėlus laikas bu
vo (15 min. po 10), aukos buvo 
surinktos ir suskaitytos. Taigi 
triukšpiadariai nieko neatsiekė, 
tik patys pasirodė publikai, kad 
jie girti ir nesižino ką darą- Prie
žastis to sandariškių pykčio yra 
ta, kad “Keleivis” jų organą 
“Sandarą”, jo redaktorių šlekį 
ir visą jų štabą gerokai išpėrė 
dėl to lenkų laikraščio, tat varg
šai pritrukę geresnių argumen
tų bando kumščiomis argumen
tuoti. . Antra vėl, “Keleivis” 
nepašlovino pono Ivaškevičiaus 
už jo “revoliucingumą” Klaipė
doj, taigi kam nors rupėjo ir už 

„tai atsilyginti: pagirdė munšai- 
au apie dešimtį vaikėzų ir pa
siuntė prakalbų ardyti, nežiū
rint, kad čia buvo kalbama apie 
rėndmą progresyvaus judėjimo 
Lietuvoj irSbendrą veikimą so- 
eiaktornokraty su valstiečiais 
liaudininkais prieš klerikalus, ir 
kur kalbėtoju buvo sandarįetis 
K. Norkus, buvusia “Sandaros” 
redaktorius. Taigi keldami pra
kalbose triukšmą jie, tie sanda- 
riečiai, pasitarnavo tik Lietuvos 
juodajai klikai, šmugelninkama, 
Lietuvos tamsybės apaštalams 
ktorikaiams.

O nelaimč! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite RuSles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuoiaus pranyks. Naudokite 
Bufilas nuolatos ir po to, ir 
tuo budo užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kala* 65*. *pti*ko«*, arba prisiųs- 
kite 75«. tiaslal į labaratorija.
. F. AD. RICHTBR & CO.

104-114 So. 4tb St.
Brooklyo, N. Y.

patarnauju knegeriacurfnl, 
ML Vuška,

W. 88th 8t„ CMcaga IU.

*
Įdomu pastebėti, kad ponas 

Aivas” (Ivaškevičius) atėjęs 
prieš prakalbas pas Eagočių ofi- 
san, pats pasisakė, kad busią 
triukšmadarių, kurie prakalbas 
išardysią. Tuo tarpu ten buvo 
ir K. Norkus, kurio Ivaškevičius 
nematė, nes Norkus buvo už 
pravirų durių kitam kambary 
ir viską girdėjo, ką Ivaškevičius 
pasakojo Bagočiui. Mat Ivaške
vičius giriasi, kad jam pasisekę 
Klatyėdoj revoliuciją padaryti ir 
jai vadovauti ir dabar parvažia
vęs į So. Bostoną dedasi esąs ne 
bet kaš,—Rau—tis.

Sveikatos Dalykai
* AKIŲ SAUGOJIMAS.

ra musų brangiausias 
(eigų mes netektumeturtas 

rankos, galėtume apsieiti be jos 
arba nusipirkti netikrą; jeigu 
netek t tune kojos, galėtume šlu
buoti su kojuku; jiedgu ir ne
tektume dantų, galime įsitaisy
ti kitus, kurie pagelbės mums 
kramtyti maistą; bet akis yra 
akis, ir neturi jokio užvaduoto
jo. Stiklinė akis gali būt gera 
tik pasižiūrėti į ją, bet neturi 
vertės žiūrėt su ja.

Bet ištikro nedaug kas musų 
rūpinamės savo akimis. Yra 
daug netikėtų nelaimingų atsi- 
tikjmų, kur žmogus netenka 
regėjimo. Vandeninė šmirkšlė 
prisemta nieko nebojančio vaiko 
purvino vandens gatvėj ir pa
leisto į mažos mergaitės akį, bu
vo priežastis kad mergaitė ap
ako. Vandens smakumaa pa
žeidė akį, prilėkto purvino van
dens, pilno piktų bakterijų, ir 
užnuodijo akį. Ir ta mergaitė 
niekuomet nebegales matyti.

Daug nelaimių akims atsitin
ka fabrikuose, dėlto kad nors 
darbdavis pristato sargų prie 
mašinų ir suteikia akinius, neat
sargus žmonės jų nevartoja.

Jeigu norime kad musų akys 
mums gerai tarnautų, turime su 
jomis gerai pasielgti.

Turime žinoti kaip tinkamai 
vartoti šviesą. Visokia šviesa 
gera; bet reikia žinoti kaip var
toti. Jeigu mes turime gazo 
šviesą, yra gera šviesa jeigu už
dedame vaiktelį (mantle) lieps
nai sulaikyti. Elektrinė švies*! 
gera, jeigu valioj ame apdengtą. 
Neapdengta peraštriai žiba, o 
toks žibėjimas yra akių nuovar-

gia priežastis ir tas liečia visą 
kuna. . . .

Nereikia taip sėdėti kad švie
sa tiesiog į akis muštų, geriau
sia kad ji butų užpakalyje ir 
šviestų per petį.

Stenografės ir taip ofisų dar
bininkai turi padėti savo kopi
jas priešais save, tokiu budu 
nevargintų akių muskulų taip, 
kaip kad kopija šone padėta.

Yra keturios akių vargo prie
žastys: akių trukumai, akių li< 
gos, akių užgavimas ir akių į- 
tempimas. Tarp svarbiausių 
akies trukumu yru akies obuo
lio klaidinga forma. Modernis 
mokslas akių trukumus pašali
na tam tyčia pritaikytais aki
niais, bet tik akių specialistas 
gali pritaikyti tinkamus akinius. 
Geriaus be akinių būti negu var
toti netinkamus. Yra kelios for
mos akių ligų, ir beveik visuo
met reikalauja akių gydytojo 
patarimų. Kaliais akių ligos 
priežastis yra kūno ar kraujo 
ligos, kas turi būti visų pirma 
išgydyta.

Akies užgarinus yra rimtas 
dalykas, ir reikalauja greitos 
priežiūros.

Yra daug sunkiau gydyti akių 
įtempimą, nes gali būti daugelis 
priežasčių. Bet visuose atsiti
kimuose reikia surasti ir praša
linti priežastį.

Daugelis akių ligų ’yra užkre
čiamos. Keli metai atgal pasi
rodė akių uždegimas ir išsiplė
tojo per ivisą mokyklą ar darbo 
vietą, bet šiomis dienomis jei 
tik kur pasirodo tokia užkrečia
ma akių liga, bandoma ja tuo
jau sulaikyti ir išnaikinti.

Viešas rankšluostis platina 
akių ir odos ligas. Trachoma yra 
viena iA baisiausių akies li
gų ir kartais aklumas pasekmė.

Ji yra užkrečiama liga. Ja 
iriausiai užsikrečia žmonės var
todami tuos pačius rankšluosr 
čius, kuriuos vartojo kas nors 
kitas turįs trachomą. Ilgą laiką 
ima gydyti trachomą, bet jeigu 
tinkamai gydyti kai tik pasiro
do, ji tuoj išgydoma. Bet vis- 
tiek lengviau apsisaugoti nuo 
užkrėtimo negu išsigydyti.

Šiomis dienomis influenza vėl 
pasirodė visur, žinome, jog kū
nas serga; neturime užmiršti ir 
akių. Jos reikalauja pailsio ir 
priežiūros. Akių įtempimas, 
kuomet akys silpnos, gali pasi
baigti amžina liga.

Ar Jus Vartojate Eleveitorj 
Du syk Dienoje?

$133 pirksi $133 
“JIFFY BŪ1LT’

Visas plieninis gar adžius 
Miera 10 pėdų 23/į colių per 12 pė

dų 7% colių.

Žemos kainos vaiku važinėjimuisi

nygutės bus parduodamos parodžius bile mokyklos

18 — kitų inierų pasirinkimui — 18
Mes taipgi parduodame visą rei

kalingą materijolą mediniams ga- 
radžiams, suteikiame lentas ir 
taipgi dirbsime prie mūrinio gara- 
džiaus.

Mes esame išdirbėjai dideles ver
tės metlžio materijolo.

Pasimatykit su mumis pirm ne
gu jus pirksit ar budavosit.

Uouglas Produkcts Ce.
2510-16 Archer Avė.
Phone Victory 6545

■*>*11 r r t-

A. E. STASULANI 
Advokatas

Peržiūri abstraktus Ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybių 
Ofisas didmiesty, kambarys 1104 

Chamber of Commerce Bldg.

VAKARAIS
9236 So. Halsted Stteat. 

(Eagle Musm Co.) 
Telef. Boulevard 6737

TURPO Padeda Apsi
saugoti nuo Posargų

Vienas geriausių apsisaugojimų, vartotų epidemijos laiku pernai, buvo 
Turpo, kuris yra sudarytas iš senojo laiko vaistų, taryutyao, mentoUa ir 
kamparo tepuklo pavidale. Daugelis gydytojų vartoja ir pataria vartoti 
Turpo.

įtrauk truputį Turpo į nosį kelis kartus į dieną apsisaugojimui.
Laukutinis tepimas išvarinėja sutenėjimą podaromą posargų. įtrink 

Turpo į krutinę, kaklą, po pažąstėmis ir tarppetėj. Tas suatinruliuos odą iš 
varydamas kraują į pavirš; ir taip padės išvarinėti kraują. Tas taipgi pa
galbia apsaugoti nuo pneumonijos. Nusipirk Turpo siojuMį pas savo aptie- 
kininką.

D RO KHMERO SWAMP--ROOT 
SILPNIEMS INKSTAMS

Tūkstančiai vyrą ir motery turi inkstu kliūtį ir to 
nežino. Ar jums nereikia Swamp-Rooto?

Daugumas žmonių nežino baisaus 
didėjimo ir didelio iisiplatinimo ink
stų ligos. Nors inkstų ligos dažniau
siai atsitinka, tačiau jas beveik pa
skiausiai pastebi ligonis ir gydytojai, 
kurie pasitenkina gydymu sėkmių, 
kuomet, pradinė liga naikina sveika
tą-

Sugedę inkstai gali pagimdyti dieg
lį ’ klubą, raumatismą -puslla katarą, 
skausmą ar uitirpusi sopėjimą strė
nose, sąnariuose ar raumenyse, kar
tais galvos skaudijiteą, ar nevirškini
mą, o ilgainiui būva vaido pagelti- 
mas, papurtę ar pamllynavę poakiai, 
kartais jaučiama lyg kad butų širdies 
kliūtis, gali būti užtenkamai ambici
jos, bet stinga pajiegą, sveikata eina

Tokioms sąlygoms laidus tąstis to
liau, gali būti tikrai rūsčių sėkmių; 
gali įvykti inkstų liga savo aršiau
sioje formoje.

Jei manote, kad jūsų inkstai yra jū
sų ligos ar sunykimo priežastinri, tai 
pradėkite vartoti Dro Kilmero Sw«mp- 
Rootą, garsų inkstų, kepenų ir puslše 
ligoms vaiste, nes kaip tik jūsų ink
stai bus sveiki, tuoj jie padės kitiems 
organams pasveikti.

Jei esate jau įsitikinę, kad Swamp- 
Root yra jums reikalingas, nusipirki
te paprasto vidutinio dydžio, ar dide
lę bonką kurioj nors aptiekoj. Nepada
rykite klaidos ir atminkite vardą. Dro

kiekvienos bonkce.
Speciali Pastaba. — Pavyadlnio dydžio bonką Swamp-Rooto galite gau

ti, pasiųsdami 10 centą Dr. Kilmer A Co., Binghamton, N. Y. Jie taipgi pri- 
aiųe tamstai naudingų informacijų knygą, turinčią daugeli tukstančlą dė
kingų laiškų, apturėtų nuo vyrą ir moterų, kurie pasako atradę, kad Swamp- 
Root yra pats tas vaistas nuo Inkstų, kepenų ir pūslės U

pąsiųetUmi jjavįądinio aydžio bonkos. Adaesąs: Dr. Kj 
toa, N. Y. Rašydamas nepamiršk paminėti lite laikea;

&

Ta nustatyta kaina už 3 važiavimus 25c., jus mokat* $1 už 
Havaltee vnžinejiirui j bizni ir i6 biznio.
U4 «xtr» 25c. kur savaitini* paeae kainuoja jums, jus galit

— važiuoti bažnyčieą
— važiuoti į jūsų mSgiamf? teatrą
— važiuoti pirkinių pirkti
— atlankyti klijentus ir kitus netikėtus žmonės
— atlankyti savo draugus
— paskolinti savo pasą kitiems nariams savo šeimynos

arba draugams
— valiokite pasą liuosai visiems važinėjimams kur tik

jus norite laike savaitės.
Ar tai neapsimoka pirkti L pasą? Tas gali tai parodyti!

Vaikai jaunesni negu septynių metų, kuomet važiuoja sy
kiu su suaugusiais, gali važiuoti dykai. Vaikai tai’pe 7 ir 
12 metų amžiaus važiuoja už 3c. Vaikai senesni negu 
J2 metų moka paprastą kainą — jjįi bent jie eina į nie

kią. Visi mokyklų vaikai kurie da turi 17 metą, va
žiuoja už 5c., kurie nusiperka knygutę 50 tikietų už $2.50.
Tos 
certifikatą, kad kinko mokyklą. Certifikatų blankas gali
ma gauti nuo elevaitorių agentų.

&

Vartokit Savo L” Pasą
Chicago Elevated itailroads

~,

Telefonai!

MBS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St„ kampas 81 gaL 
Telefoną^ Yards 1119

Baigusi
Akušeri

us kolegi
ją; ilgai 
s praktika
ms! Penn- 
silvanijos 
hospitalš- 

<e. Pasek- 
nipgai .pa1

UNITED AMERICAN LINES 
JOINT SERVICE WITH 

HAMBBBGAHEPICAN LINE 
TrumbĮitisias kelias į 

visas dalis 
Lietuvos 

laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86, 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli Valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės luboti tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. I^aivai:. “Mount Clay”, 
“Hansa , “Bayern”, Mount 
CarrolI” ir “Thuryngya” 
taipgi specihlės kajutos.

Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resolute”, “Relian- 
ce” ir “Alhert Ballin” veža 
1. 2 ir 3 klesos pasažierius 
United American 

Lines.
154 W. Randolph St., 

Chicago, 111.
arba įgaliotieji agenai.

Pinigai
iš

Bridgepor t o

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS 
3210 So. Halsted St, 
Tel. Boulevard 9663.

orie gira- 
lymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

<^DR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir Kitokias 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Labaratorfja: IttB V.
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet jk nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. NedėJihnus nuo 10 valan

dos ryte iki ‘r vai. po piet.
Telefonas Dresel 2880

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERIU

h.
................ ................................................. .................................................. ............ ............... " ■■ ....................... ..................

L’ietuvisM ♦
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. RERTASHK
PHYSICIAN IR 8URGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Bouleyaid 6913

Renktencija, 3159 So. limta Avė.
Tel. Yards 1699

Telephone Yards 1532

DŪKUOS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted SU Chicago, III.

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pešti ngai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. Štate St.

Chicago, III.

e

„ • V • ’ A
y

Z

• *"

DR. S. RĖŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisu 2291 W. 22nd StM kampas

Leevitt 8t. TeL Canal 62M
Mdeadja 8114 W. 42nd St.

Tel. Lafayette 4988

DR. A. MGNTV1D
Liet avis Gydytojai ir Chinfrgae

25 E. Wasbington St.
Valandos; nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 8362
1824 Wabapaia Avė, 

Valandos: nuo &4ki 8 vakaro 
Keaideneijoe tąl. Kedsie 7715

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas

A. L DAVIDONIS, M. D.
Tel. Kąnirood 5117

Tol Viotory 9982 
lu 1 iki 8 vaL po piet.

TatophMM Boulevard 6168

DR. A. JUOZAITIS
DBNTISTA8 

Imama X-api»duUų pavefkalaJL 
Duodama Nitroua Oxid ir 

Oxygen (“getas*) 
Valandas: nuo 9 iki • vai. vaka-

M. G. L SUAUGA
kMpab IR-th Sht* 

Phone Ganai 0257

rs m.

■W8F

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

■ -■ į ■■

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

• Tel. Canal 2118

DR. A. LYUSKJL
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZAL ATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandoj: 11 Iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halated St.

DR. V. A. RIMKUS
Gydytajam Chirurgas ir AkaMs

Nad. 10—12 A. M.
Reeidence Canal 2118

M. WAITKIEWICZ
(Banienė)

Akušerka

3113 S. Halsted et
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak

tika vi mo t tune
ištyrimo. Paiek- 
<iingai patarna*- 
>urprie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
apatišką 
'■ėjimą, 
patarimus 
Nerims ir 
noms veltui.

teikia 
prižte- 
Duodi

Dr. Maurice Kabo
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryte, 1 Iki 8 
ir 7 iki 9 v., nedfildieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po, pietų.

Tel. Austin 0787

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison SL

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

s

Rezidencijos tel. Van Burtu 0224 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chlrargea 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3835 So. Halated SU, Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 3—3 po pM 
7—8 vak. Nedaliomis 19—12 dieną 
Res. 1139 Independenoe BJvd. Chicago
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n>ą. Naujam Seinus pasak alistų atstovų ir jie • taip 
to lenkų laikraščio, tikimasi griežtai pasipriešino tam su- 
matyt daugumų, stojančių už manyipui, kad jisai nepraė- 
taiką su lenkais. jo. Ir Wiscorisino valstijo-

Mes nežinome, kiek yra je šiandie komunistai nega-
“STRATEGIŠKAS PA

SITRAUKIMAS”.1789 South Halsted Street 
Chicago, 111.

Telephone Roosevelt 850fl
aiM.iHi. ■m. p..........................m m ■>-

Subscriptipn Katėsi
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

Entered as Second Clau Matter 
March 17th. 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., andar the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujianii Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefodasi Rooserelt 8500.

Užsimokijimo kainai
Chicagoje — paltui

Metams ---------------------------
Pusei metų ---------------------
Trims mėnesiams —.......—
Dviem mėnesiam----- ---------
Vienm mėnesiui __ —-------

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija--------------------
Savaitei ..................................

Mėnesiui________ __________

$8.00
4.90
2.00
1.50
.75

8c 
18c 

__________________    75c 
••vienytose VabtijoM na Chicagoje

-------------------- $7.00 
Paari metq__________________8.59
Trim» minėdami 1.76
Dviem mėnesiam------------------- l-‘;b
Vienam mėnesiui -----  .75

Lietuvon inkitur užsieniuoie: • 
(Atpiginta) 

Metame _____i---------- ...------- $8.80
Pusė! rnetq ...L—------ - 4.M5
Trims minesiamh------------- ----  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymą.
■________ !_____

Smetona buvo 
premieru?

ministerių - kabi
au p. Smetona

Chicagos lenkų laikraštis, 
“Dziennik Narodowy”, pa
duoda iš Londono žinių (ku
rios mums neteko matyt ki
tuose laikraščiuose), kad 
Lietufvoje įvykęs naujas val
džios pervartas. Ęo Galva
nausko kabineto pasitraukU 
mo, būtent, susidaręs lai
kinas 
netas 
priešakyje, bet ir šis kabine
tas turėjęs rezignuoti, nes 
valstybes prezidentas nepri
taręs perdaug karingam jo 
nusistatymui sulig lenkų.

Smetona, girdi, pasirem
damas socialistais liaudinin
kais, kuriems vadauja Šle
ževičius, veržęsis į karų su 
lenkais, nepaisydamas pa
sekmių. Bet prezidentas 
pabūgęs tokios katastrofos 
ir nutaręs geriaus pakeisti 
ministerių kabinetų ir palei
sti Seimų, negu duoti iškilti 
karui. Vietoje Smetonos 
kabineto, dabar busiąs teuda- 
rytas—kitas laikinas kabine
tas, kuris tarnausiųs iki Sei-

tiesos šitoje žinioje, bet yra 
įdomu pastebėti, kad lenkai 
dabartinį Lietu/o§. /“prezi
dentų”, p. Stulginskųį skaitą 
savo prieteliu. Jie mano, 
kad Lenkijai nebūtų bėdos 
susitarti su Lietuva, jęigu 
krikščionių demokratų par
tija turėtų daugumų Seime. 
Ir jie, veikiausia, neklysta, 
nes Lietuvos klerikalai yra 
Romos agentai, o Romos pa- 
pa nori, kad “katalikiškoji” 
Lietuva susijungtų su “kata- 
likiškųja” Lenkija.

Palyginimas.
Michigano valstijoje šian

die yra teidami komunistų 
vadai, kuriuos policija suga
vo belaikant slaptų konven
cijų. Juos valdžia kaltina 
nusižengimu valstijos įsta
tymui apie kriminalį sindi- 
kalizmų.*

Kodėl Michigano valstija 
turi tokį įstatymų? Todėl, 
kad tenai nebuvo kam pasi
priešinti tąkio įstatymo iš
leidimui.

Michigano valstijoje ne
trūksta radikalinio elemen
to, kuris butų galėjęs sukel
ti visuomenę prieš atžaga
reivių užmačias suvaržyti 
žmonių judėjimų; bet, deja, 
tasai radikalinis elementas 
išeikvojo sąvo energijų kito- 
kiehis tikslams.

y919 m. Michigano valsti
ja buvotg^ntras “kairiaspar- 
nių” judėjimo, iš kurio išsi
vystė komunistų partija. Tie 
“kairiaspasniai” buvo taip 
smarkus r-r-revoliucionie- 
riai, kad Socialistų Partija 
pasirodė jiems esanti per
daug oportunistinė, ir jie 
nutarė atsižadėt politinės 
kovos ir rengtis tiesiog prie 
kapitalizmo sistemos nuver
timo. Kuomet jie taip da
rė ir skaldė Socialistų Parti
jų, tai reakcionieriai Michi
gano legislaturoje ir prave
dė įstatymų apie • kriminalį 
sįndikalizmų.

Panašuą įstatymas buvo 
norėta pravesti ir Wisconsi- 
no valstijoje. Bet tenai le- 
gislaturoje buvo būrys soci-

lėtų būt teisiami už dalyva
vimų savo partijos konVen

ecijoje. /
Wisconsino socialistus bol- 

ševikuojantys elementai su
siriesdami keikia, kaipo 
“darbininkų išdavikus’', o 
betgi tie socialistai savo tak
tika, pasiekė daug gerėsnių 
rezultatų, negu “kairiaspar- 
niai” Michigane.

Sodžiaus darbi- < 
ninku streikas 
Anglijoje,

Norfolko kauntėjkj, Angli- 
joje, prasidėjo generalis so
džiaus darbininkų streikas, 
į kurį stojo 20,000 žmonių.

Nors streiko . priežastis 
yra tiktai algų klausftnas, 
bet, neveizint to, jisai turi 
nepriprastai didelės reikš
mės. Tokių didelių masinių 
judėjimų Anglijos sodžiaus 
darbininkuose iki šiol nebu- 
vo.4 Organizuodavosi, strei
kus keldavo ir kitokiais bu
dais kovodavo su savo iš
naudotojais iki šiol tiktai 
pramonės darbininkų masės, 
o sodžiuje darpo žmonės 
kantriai vilkdaviksavo jun-

Ir taip buvo iki paskutinio 
laiko ne vien tiktai Anglijo
je. Kitose šalyse sodžiaus 
darbininkai taip pat ėmė tik
tai dabar pabusti. Iki di
džiojo karo žemės savininkai 
visur buvo neapriboti so
džiaus valdytojai ir sodžius 
sudarydavo neįveikiamų re
akcijos atramų pramonės 
centrų judėjimui.

Dabar tečiaus sujudo ir 
žemės ūkio darbininkai. Jų 
prisidėjimas prie miestų 
proletariato kovos žymiai 
palengvins darbininkų kla
sės pažangų ir laimėjimus.

Ir vėl traukiniu nelaimė.
Vasario 28 d. Vainodeno stoty 

(Latvijos teritorijoj) Latvijos 
traukinys susidūrė su kartu at
vykusiu Lietuvos traukiniu. Lie
tuvos traukinio garvežis ir vie
nas Latvijos vagonas sudužo. 
Nelaimių su žmonėmis nebuvo.

— Koresp.

Kuomet atėjo žinia apie 
Lietuvos Seimo paleidimą, tai 
“'Draugas” atkartotinai tvirti
no, kad “Socialistai, žydai ir 
bolševikai” sudarė “bloką” val
džiai sugriauti. Bet dabar jau 
jisai pripažįstą, kad jokio blo
ko nebuvo^ nčs sako:

“Tiesa, kad vienas tik 
balsavima&^lems teišėjo kar
tu.” 'Į *

^Drat^as”?A l*3 1°, dabar 
jau nedrįsta įrodinėti, kad tar
pe opozicijos partijų buvo ko
kia nors įšahksto padaryta su
tartis. Bet jtigį los partijos ne 
tiktai nebuVo sudariusios blo
ko, bet ir/nebfcvo susitarusios 
dėl to vieno .balsavimo, kuria
me jų balsui supuolė daiktai!, 
tai negalima kalbėt &pie jokį 
“socialistų, žydų ir bolševikų 
susidėjimų”., ' /

Vadinasi, ^Draugui” teko 
prisipažint vprie dvisjųr savo 
melagysčių.

Dabar jam pristina apleisti 
pirmesniasias savo pozicijas ir 
mėgint kitAilp sutvarkyt savo 
frontų, arba, kaip bolševikai 
sako, įvykini “strategišką pa
sitraukimų”.? )

Kariuomene, kurią priešas 
išmuša iš pozicijų ir priverčia 
trauktis atgal, paprastai var
toja visokių priemonių, kad tą 
savo pasitraukimą pridengus. 
Taigi ir “Draugas” mano, kad 
su pagalba šitokios taktikos, ji
sai galės sėkmingai pasitrauk
ti į naujas pozicijas.

Jo nauja policija yra tokia: 
Lietuvos “kufkščionys” turėjo 
teisės ne titftai paimti į savo 
rankas Emisijos Banko direk
toriaus vietą, ScfilKKj)irmin i li
ko ir valstybes prezidento vi<b 
tas, bet ir reikalauti, kad Sei
mas patvirtintų tokį ministe
rių kabinetą, kokį jie pasiū
lys. Kadangi “krikščionių^ prie
šai Seime šitą reikalavimą at
metė, tai Seimas turėjo būt pa
leistas.

Kalte dėl valdžios krizio ir 
dėl Seimo paleidimo tuo bil
du, girdi, puola ant “socialis
tų, žydų ir bolševikų”, nes jie 
pasipriešino krikščionims de
mokratams. z

‘Draugas”, kuris pradžioje 
stengėsi parodyt, kad “valdžią 
sugriovė” Lietuvoje koks tai 
pragaištingų elementų “blo
kas”, dabar jau yra priverstas 
pripažinti, kad “griovimą” įvy
kino patys jo vienminčiai Lic-

tavoje^ klerikalai, — Lik ji£, 
mat, negalėję kitaip pasielg
ti dėl neapsakomo “bedievių” 
atkaklumo. t

O kad geri katalikai, ku
riuos “šviečia” “Draugas”, ne
pastebėtų, kaip jisai negarbin
gai maino savo frontą, tai ji
sai atidaro ugnį iš visų savo 
kanuolių į “bedievius”. Kleri
kalų priešai, sako jisai, turė
jo nusileisti jo partijai, —

“Nes kariuomenės <lau- 
guiųa yra ktrtalikai, nes vi
si savanoriai k buvo katali
kai, nesx ••^kapuose žuvusieji 
už Tėvų ž<Wię guli visi ka-^ 
talikai, Nė vieno savanorio 
žuvusio už Tėvynę nėra nė 
socialisto, nė žydo. O taip, 
kur reikėjo^ darbo Tėvynei, 
ten rasi mažne vien tik ka
talikus...”
Šitaip “Draugas” mėgina pa

teisint Lietuvos klerikalų norą 
visą valdžią pasiimti į savo 
rankas! Šitaip jisai mėgina pa
smerkti opozicines partijas, ku
rios pasipriešino jiems kleri
kalų apetitams!

Bet mes manome, kad joks 
sąžiningas žmogus nebus įti
kintas taisiais jo žodžiais. JiČ 
yra begėdiška* melas ar šmeiž-

Į Niekas netikės ‘Draugui”, 
kad visi savanoriai, gynusieji 
LįCTHvų, buvo katalikai, nes 
gėrai žinomieji faktai sako vi
sai kųkkita. Mes atsimename, 
kaip/ripąmet Šiauliuose ir kito
se Lietuvos vietose ėjo kovos 
su bermontininkais; ir visi 

gerai žino, kad savanorių bū
rius, kurie tose kovose daly
vavo, pirm utiniai ėmė organi
zuot socialistai; tarpe jų bu
vo vardai tokių įžymių socia
listų, kaip Bielinis, Požėla ir 
kiti.,

Kad galėjus lengviaus ap- 
monyti akis neprotaujantiems 
žmonėms, “Draugas” yisiir kal
ba apie “katalikus”, tikrenybė
je turėdamas omenėje krikš
čionis demokratus arba kleri
kalus. “Kataliku” gali juk va
dint kiekvieną žmogų, kuris 
yra užrašytuose metrikuose, 
kaipo gimęs iš katalikų tėvų. 
Ir jeigu šitokioje prašinėjo 
vartoti tą žodį, tai Lietuvoje 
ne tiktai klerikalų partija, bet 
ir liaudininkų ir socialdemo
kratų partijos' pasirodys, kai
po ‘‘katalikiškos”, nes daugu
ma žmonių visose lietuvių par
tijose oficialiai skaitosi “kata
likais”.

Taip kalbant, “Draugas” ga
li priskajityt prie ‘^katalikų” 

nuopelnų beveik viską, kas yra 
gero padaryta Lietuvoje. Bet 
kiekvienas supranta, kad tai 
bus tikta/ jėzuitiškas “triksas” 
ir dauginus nieko. Nes čia ei

na kalba apię politines parti
jas, o ne apie religijas arba 
žmonių metrikus. Jeigu kleri
kalai nori pasakyt, kad jų par
tijai priklauso pirmenybė. Lie
tuvos valstybėje dėlto, kad tos 
partijos žinonėĮs ,esą daugiau
sia pasidarbavę Lietuvos gyni
mui ir kitiems Lietuvos reika
lams, — tai jie turi parodyt, 
kur ir ką yra nuveikę krikš
čionys demokratai arba jų rė
mėjai.

Mes jau minėjome, kad 
partizanams, kurie išmušė ber
montininkus iš Lietuvos, vada
vo daugiausia socialistai. Bet 
mes manome, kad ir regulia
cinėje Lietuvos kariuomenėje 
socialistai ir šiaip jKUŽpngieji 
elementai turi daugiaus šali
ninkų, negu “krikščionys”. 
Kuomet jiereitą rudenį įvyko 
rinkimai į Lietuvos Seimą, tai 
iš įvairių pusių buvo girdėt, 
kad kareiviai daugumoje bal
savo už socialdemokratu* ir už 
liaudininkus, o ne už klerika
lus. r

Taigi tiktai begalinis “Drau
go” begėdiškumas leidžia jam 
skelbti tokius melus, kad jo 
vienminčiai Lietuvoje atlikę 
visą valstybes gynimo ir sta
tymo darbą, kuomet “bedie
viai” vien ardę ir dykaduonia
vę.

Lietuvos žmones tečiaus, 
matyt,' tokioms melagingoms 
klerikališkoms pasakoms visai 
netiki, nes štai ir pats “Drau
gas” yra priverstas pripažint, 
kati jie pasiuntė į Seimą dau
gumą tokių atstovų, kurie yra 
priešingi klerikalams. Neduo
dami klerikalams daugumos 
Seime, Lietuvos žmonės pasa
kė, kad jie nenori klerikalinės 
valdžios!

Jeigu gi <šitoik\ia yra žmo
nių valia, tai kaip klerikalai 
gali pateisinti savo reikalavi
mą, kad visos partijos jiems 
nusilenktų? ATr jie nori pa

mėgdžioti /bolševikiškus Rusi
jos diktatorius?

Kasyrakapitalas?
Atsakymas į klausimą. 
(Žr. vakarykštį nu m )

šitokia keista mihtis galėjo 
gimti pas kai kuriuos ekonomi
jos mokslo dėstytojus tiktai dėl
to, kad jiems rūpėjo idealizuot 
dabartinę visuomenės sistemą, 
parodant, jogei ji esanti “natiX 
ralė” sistema, gyvavusi visuo
met ir sutinkanti su tvarka, 
esančia pačidje gamtoje. Jeigu 
kapitaiąs yra amžinds- ir jeigu 
visa gamta yra .“kapitalistinė”, 
tai kapitalistinė visuomenės si- 
sitema, žinoma, negali būt pa
šalinta.

Bet kapitalas nėra taip p^t ir 
kiekvienas daiktas, kurį mes 
randame pas žmones. Batai, ku
riais žmogus avi; rubus, kuriuo 
jisai dėvi; pypkė, jisai 
ruko, — nėra kapr&Ias. žmonės 
vartojo avalinę, ruptie ir pyp
kes daug seninus, negu atsirado 
kapitalas ir kapitalizmo siste
ma. O ir tai sistemai atsiradus, 
todi gražu ne visi žmonės pata
po kapitalistais.

NqL ir elgeta, gyvenantis iš
maniomis, turi šį tą (pav. krep
šius išmaldoms susidėti, lazdą 
atsiginei npo šunies, rudinę ap
sivilkti ir t.t.); bet niekas elgė- 
tos rimtai nevadins kapitalistu. 
Rankpelnis žmogus, kuriam jo 
darbas yra ^vienintelis jo gyve
ninio šaltinis, taip pat nėra 
kapitalistas, kad ir jisai turė
tų net savus darbo įrankius.

Taigi kapitalas yra ne visi 
daiktai, kuriuos turi žmogus, o 
tiktai tam tikri daiktai. Kokie? 
Drg. J. J. Čeponis visai teisingai 
pasakė, kad pinigai, nešantys 
pelną, yra kapitalas. O pinigai, 
kurie neneša pelno (pav. “kvo- 
teris” kišenėje), nėra kapitalas.

Tai yra tečiaus tiktai sutrum
pintas i|’ nepilnai išplėtotas ka
pitalo prasmės apsklembimas. 
Viena, pinigai kartais gali būt 

•kapitalas, nors jie ir neneštų 
pelno. Miliardai frankų, ku
riuos Franci jos bankininkai pa
skolino Rusijai tam tikrais 
nuošimčiai, jau senai neneša 
jiems jokio pelno, bet tie pini
gai visviena" sudaro tam tikrą 
sumą kapitalo; jeigu Rusija ne 
tiktai visai nemokės nuošimčių 
Franci jos bankininkams, bet ir 
niekuomet . nesugrąžins pasko
los, tai skolintojai vietoje pelno 
turės gryną nuostolį. Vienok ir 
tai nereikš, kad tie pinigai ne
buvo kapitalas.

Pinigus daro kapitalu ne re
zultatas, kurio pasiekiama tam 
tikru jų vrirtojinni, bet ypatin
gas tikslas, kuriam jie yra var
tojami, būtent: tikslas padidin
ti pinigus, gayti priedą prie tos 
sumos, kun yra rankose, žo
džiu sakant tikslas padaryti 
pelną. Todėl tiksliai kalbant, 
reikia pasakyti, kad kapitalas 
yra pinigai, skiriami pelno dary
mui.

Antra vertus, už pinigus ga
lima pasistatyti fabriką, nusi
pirkt medžiagos ir pasisamdyt 
darbininkus, kad/jie gamintų 
kokias nors preke£. Fabrikas, 
medžiagos ir pasamdytųjų dar
bininkų jiega čia bus kapitalas; 
prekės, kurias tie darbininkai 
pagamins, taip pat bus kapita
las. Čia mes mdtome, kad ka
pitalas* gali būt ne tiktai for
moje pinigų, bet ir priimti kito
kias formas/— fabriko trobos, 
mašinų, žmdgaus jiegos, prekės 
ir t.t.

(Tąsa ant 5-ro pusi.)

FRANK HARRIS Vertė AL.

Judėjos Prokuratorius.
[Skaitydamas Tacitą, vieno skyriaus pa- 

• baigoj radau jo parašyta šitaip: “Tuo 
metu Romą pasiekė žinia, kad Sira
kūzų gatvėse tapę išskersta apie pen
kiasdešimt tuksančių žydų —1 vjyrų, 
moterų ir vaikų.” Ir vienintele didžio
jo istorininko pastaba dėl to atsitiki
mo tokia: “Vili damnum” “men
kas nuostolis.” Apie Jėzų jis atsilie
pia išailkšto, vadindamas jį “ąuidam 
Jesus” — “kažinkoks žmogelis' vardu 
Jėzus.” Iš tų pastabėlių man pasidarė 
aišku, su kokiu išdidumu, su kokiu 
paniekinimų romiečiai žiurėjo į žy
dus, — ir tuomet mano minty siside- 
jo šis pasakojimčlis apie Pontių Pi
lotą. — Frank H ar r i s.]’

VIENĄ dieną — o lai buvo pat musų 
eros pradžioj — vienas ) romietis, 

vardu Licinius, apleidęs Bajas ir jų pirtis 
išėjo pasivaikščioti keliu, kur eina į Romą.. 
Su shvim turėjo pasiėmęs Vergiliaus “bu- 
kolikų” rutulėlį, tat pasilipęs kalvon, nuo 
kurios buvo matyt visas saulės spinduliuos 
paskendęs Amžinasai Miestas, jis atsisė
do platano pavėsy ir ėmė sklaidyti rutulį.

Susidomėjęs Vergiliaus artizmu jis 
ištisą pusvalandį skaitė gėrėdamasis, kuo- 
piet staigu pažadino jį pasigirdęs žemai 

nuo kelio riksmas:
—-Kelią duokit, kelią!
žvilgterėjęs žemeli jie išvydo keturis 

liktorius, kurie prMgę prie vežančio mal
kų v«limą kaimiečio varė jį sukti iŠ kelio. 
Įdurmu netoliese l)ėgo kiti du liktoriai, 
taipjau rėkdami:

—šalin iš kelio! Judėjos Prokurato
rius keliauja! Duokit kelią Pontiui Pilo
tui!

Liciniiii kažkas smelktelėjo galvoj. 
Jis atsistojo, užsikišo chitono antin Ver
giliaus rutulėlį ir skubiu žingsniu nuėjo 
šlaitu žemyn — kaip tik tuo laiku kai ke
liu šeši vergai buvo benešą pro šalį naščius, 
kuriuose pusiau gulėdamas pusiau sėdėda
mas vartėsi kažinkoks didelis nutukęs vy
ras.

Licinius mostelėjoi ranka vergams, 
kad sustotų, ir tie sustojo. Dičkis naščiuo
se kilstelėjo galvą ir piktai atsiliepė:

—Kas tu toks? Kam dabar mane su
laikei?

—Aš maniau, kad tu, Pontiau Pilote, 
vis tik nebusi dar manęs užmiršęs, — at
sakė jaunesnysis. —• Aš esu Litinius, tas 
pats, kuriam tu tiek viešlumo ir malonu
mo parodei savo namuose Jeruzolime.

—O! žinoma, kad atsimenu! — su
šuko storulis:—Imperatoriaus brolėnas! 
Arčiau įsižiūrėjęs matau, kad metai ne
daug tau pakenkė, gerai juos išvilkai — 
geriau ne kaip aš, — ir jis perbėgo akimis 
saw nutukusį stuomenį.

—Tu turbut keliauji į pirtis, — tarė 
šypsodamos Litinius., — Gerai, ten galėsi
me susitikti. Aš čia norėjau tik prisiminti

tau, taip kad paskui galėtume pasišneku
čiuoti atsimindami praeituosius laikus.

—Seni tai laikai, ištikrųjų, — pakar
tojo Pontius Pilotas, v- Jau dvylika melų 
kaip aš aplaidžiau Jeruzolimą. Tu tu r būt 
žinai, dėl kurių aplinkybių?

—Ne, nežinau, — atsake Licinius 
pamojęs ranka. — Nežinau. Aš, regis, gy
venu visai idiotišką gyvenimą, žiūrėdamas 
tik savo privačių reikalų. Visuomenes da
lykai man nuobodu,

—Matau, kad tu nė kiek neatsimai
nęs, — pastebėjo Pontius Pilotas., — Aš 
taipjau norėčiau su tavim pasišnekėti, to
dėl prašau būtinai šį vakarą užeiti pas ma
ne Bajose vakarieniauti. Turiu parsisiųs
dinęs austerių iš Britanijos ir ypatingai 
ungurių iš to ežero Graikuose — aš vis už
mirštu jo vardą, nors tos žuvies skonies aš 
niekados negalėčiau užmiršti ar dėl jos 
pasitikti. Išanksto prižadu, kad turėsi šau
nią vakarienę, nes> be kita, turiu ne tik 
Italijos faleraiškojo nuplauti, bet ir gau
saus ir stipraus Sicilijos vyno!,u kurio nore
čiau, kad tu paragautum.

—O-o! — sušuko jaunesnysis, Įiakel- 
dąmas ranką. — Tiesa, valgymas ir gčry- 
mas maiiyinažabrupi, bet yistik reikia pri- sų imperatorių, Tiberiu, kad tą guberna- 
siipažiiip; kad velyk geriau pavalgyli, ne- lorybę pavestų man. Sicilija — mano tč- 
kad-blogai. Deltoigi man ištikrųjų bus ma- viškė. žinau tos salos kiekvieną pėdą. Tu 
lomi su tavim pavakarieniauti. Vien tavo ,gali suprasti, kaip aš nustebau gavęs iš 
vardas sukelia many daug daug atšipini- jiipcratoriaus trumpą riestą atsakymą, 
mų, — pridūrė ji lyg ko gailėdamos. / kad, girdi, aš (galįs keliauti į Siciliją, jei 

—Gerai gi, mano; mielas Litinįau. Šį norįs, bet gyventi tai Jau turėsiąs sava 
vakarą pasimatysim. Lik sveikas dievų manta, nes mano tarnybos jis daugiau ne
malonėj. I besąs reikalingas...

Litinius šypsodamos piisilrau'kč į ša- —Aš niekaip negalėjau suprasti, koks

lį ir visa svita, paskui kurią sekė dar apie 
pustuzinis tarnų, keliavo toliau.
\ —-Ta pati iškilme ir pompa, kaip kad 

būdavo pirmiau, — tarė sau Litiniu# mo
juodamos nuo sukeltų kely dulkių. Po to 
palengva grįžo atgal į Bajas nusitaręs, kad 
šiai dienai skaitymas pabaigia.

‘ i '
, * . *

■■f ' ❖ Z
Vėlai tą vakarą abudu vyru sėdėjo 

pusgulsčiai minkštose išilginėse kėdėse 
prieš kits kitą, siurbčiodami atšaldytą fa- 
lerniškąjį, ir tuo> tarpu Pontius Pilotas tę
sė toliau savo ilgą pasakojimą apie pra
eituosius dalykus.

—Man regis, ir tu pripažinsi, — tę
sė jis, kad iš visų keturių prokuratorių, 
kurie pirm manęs buvo Judėjoj, nė vie
nas jų neturėjo tokio pasisekimo, kaip aš. 
Aš valdžiau tris provincijas: Judėją, Sa- 
mariją ir Idumeją, l>et mano viešpatavi
mo laiku nė vienoj jų nebuvo ne vieno 
maišto. Aš ne tik sujungiau ir sustiprinau 
Romos galybę, bet ir padariau ją popu- 
laringą. Dagi pats Ilerodas man garbės gies
mes giedojo.. Ir ve, kada Sicilijos guberna-
toriaus vieta patuštėjo, aš kreipiaus į mu-
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nikis įlindo į tavo dėdę; bet kas beliko da
ryt? Reikėjo nusilenkti, ir gana. Ir aš iš
vykau į Siciliją, — padžiautas, taip sakant, 
ant lentynos sukakęs vos trisdešimt penk
tus metus amžiaus.

—Ir tu niekados daugiau nebeprisi
minei mano dėdei? — paklausė Licinius.

—Niekados, — atsakė Pontius Pilo
tas. — Niekados nebeprisiminiau Kiek vė
liau jis darė pirmąsias t.savo aplankas į 
Kapriją, ir (įrangai man pasakojo, kad jo 
ūpas pasidaręs taip įtariamas, kad jau ge
riau bebūti jo užmirštam, nekad atmena
mam. O kadangi aš ir šiaip neblogai gy
venu, tai raminaus bent tais gyvenimo 
smagumais, kokie man buvo prieinami.

—O tų smagumų tau, atrodo, nieka
dos nestigo, — pastebėjo šypsodamos Li
cinius. — Jei'tavo va išė>--visados tokios 
puikios ir gausios iyrfp kad šios, kuriomis 
mane dabar vatšimCi, tai ištikrųjų gyvenai 
neblogai. Turiu pripažint, kad jjasirinkti 
gerų dalykų tu sugebi kaip tikras meninin
kas.

—(Pasirinkimas geros vakarienės yra 
taipjau menas, kaip kad ir pasirinkimas 
gerų žemesniųjų valdininkų valdžioj, — 
tarė Pontius' Pilotas. — Kiekviena/ daik
tas turi būt geras patsai savy ir tuopat 
kartu turi jungtis su kitais, kad sudarytų 
gerą visa.

--Man patinka tie unguriai virti rau
donam vyne, — tarė Licinius.. — Tik aš 
niekaip nesuprantu, kaip vibėjas sugebėjo 
išimti iš jų miriadu® kaulų, ašakų, ir vis- 
tik tąip bukliai įskoninti žuvį.

(Bus daugiau)
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Kas yra kapitalas?
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Nežinomas luimirėlis bus 
palaidotas surinktais $85, ku
rie buvo skiriami gyvenančio 
Stone’o laidotuvėms.

IŠ NAUJŲ MADŲ Valstijos bankų egzaminuoto* 
jas busiąs Logan"Sqūare 

banko prezidentas.

Ekonomijos mokslas turi vie
ną žodį visų šitų daiktų pažymė
jimui, būtent, “vertę” (arba 
“vertybę”). Tuo budu kapitalą 
galima charąkterizuot, kaipo 
tam tikrą sumą verčių (arba 
vertybių), skiriamų tarnai kad 
jos atneštų dauginus vefŽi^ ar
ba trumpai sakant: kapitalas 
yra priedą nešančių verčių su
ma.

Augščiau mes pastebėjome, 
/kad ne Viskas yra kapitalas, ką 

žmogus turi. Jeigu ir knyga, 
kurią žmogus skaito, ir briežu- 

\kas, kuriuo jisai užsidega pyp
kę, butų kapitalas, tai tuomet 

nebūtų jokio skirtumo tarpe 
. kapitalistų ir nekapitalistų;

“Mirusieji tyli’
Liudytojas sako, kad moterys 

nužudžlusios M’Ginnisą.

Užvakar George Clement, 
5927 S., Rockvvell Avė., papa
sakojo policijai, kaip moterys 
planavusios dvigubą žmogžu
dystę, kad išgelbėjus savo var* 

dą- cClement pasidavė policijai 
imi vardu “Joe” ir dabar yra 
vyriausias liudytojas žmogžu
dystės, kuri įvyko 5611 So. 
Fairfield Avė., ir kur liko nu
žudytas ugniagesį s Michael Mc 
Ginnis. Ugniagesį nužudė vie-

Valstijos bankų egzaminuos 
tojas Henry S, Savage eis Lo- 
gan Sųuare Trust and $av- 
ings banko prezidento parei
gas. Kaip žinia, to banko pre- 
ztidenltas, Popp, prieš porų 
savaičių papildė saužudystę. 
Dabar bankas busiąs reorga
nizuotas ir pastatytas ant tvir
tų kojų.

Plėšikai mirtinai sužeidė res
torano patarnautojų.

sargu. Hgą laiką buvo ligjtmi- Į trinių su sutriuškintu koja. 
'Hčjj kur jai daryta operaci-' 
jos, gydyta, bet be pasek
mių. Dabar guli namie, iš lo* 
vos negalėdama pasijudinti.

Bėda viena bėda, bet prisi
dėjo kita. Andais gatvekaris 
sunkiai sužeidė jos vyrą, M. 
J. Damijonaitį: nulaužė jam 
koją. Jis nugabenta ligoninėn 
ir ten, be abejo, teks jaan _pa< 
gulėti bent pora mėnesių..

Žmona vienų viena namie 
prikalta lovoj. Vyras ligo-

Turtingam žmogui ir sirgti 
lengviau — 
ri tinkamą priežiūrą 'gydyto
jų, nursių; 
ir draugų.
žmonės labai suvargę, be tur
to: suvargino juos ne tik gy
venimo nepasisekimai, bet ir 
ilga, sunki žmonos liga.

Jie labai reikalingi paramos 
-U^nia toriaiinės paramos ir ge-

bent tuo, kad tu-

lankomi giminių
Damijonaičiai gi

(Seka ant 6-to pusi.)

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
Bank

Street, Chicago.

$7,000,000.00.
1112 W.

Turtas

klasių skirtumai dabartinėje vi- na iš dviejų — jo žmona ar- 
suomenėje išnyktų. Negana to. 
Išnyktų ir skirtumas tarpe šių 
dienų visuomenės tvarkos ir pir
mesnių jų visuomenės sistemų: 
išnyktų visuomenės evoliucija, 
istorija.

Tos mintys, kurias išreiškė di
skusijose d. B, Kubilius, matyt,

• yra paimtos iš tų ekonomijos 
mokslo dėstymų, kurie sten
giasi užginčyti klasių kovos bu
vimo faktą ir stengiasi j 
kad šių dieiių visuomenės tvar* 
ka, kaipo gyvavuši visuolnet, ne
galės būt pakeista kitokia tvar
ka (toks mokslas šiandie viešpa
tauja universitetuose.) Jeigu 
tie dėstymai butų teisingi, tai 
ant socializmo reikėtų pastatyt 
kryžių. Bet jie yra., ne tiktai 
klaidingi, bet stačiai naivus.

ba jo žmonos sesuo, Myna 
Pioch. Abj moteri suimtos.

Prasitarė apie “palaidas 
. / moteris”.

“Kartą”, n imi sako ji o Clement, 
“aš prasitariau McGinn/is’ui, 
kad aš žinau porą ‘palaith] 
fterų’, kurios gyvena 561i 

Fairfield Avė. Tąsyk aš ne- 
ojau, kad tai jo namai, tik- 

t__ ii sakant,, kad tos moterys
buvo jo žmona ir žmonos se-

Tai yra viena iš dabar nešio
jamų puikių suknių su smart 
baltu kalnierium.

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

Susitiko su žmogum, už 
kuri^palaitjojinią už- 

. mokėjo $85
rjžoYw»o graboriaus ir sutiko 
žmogų, kuriuo palaidojimui 
jis rūpinosi.

“Prieš dvi savaiti jis( pasi
kvietė mane pas save. Įėjęs į 
kambarį, aš pamačiau abi mo
terį. Jis parodė į jas ir užklau
sė manęs, aę tai jos esančios 
niano ‘palaidos moterįs*. Mc 
Ginniso žmona pasitvėrė revol
verį ir ėmė šaudyti į mudu. 
Jos -vyras sugriuvo asloje, o 
aš pabėgau.

Norėjusios elementą 
nužudyti.

“Kai aš bėga u pro du ris, 
aš girdėjau šauksmą:

“ ‘Nušauk Joe; nušauk Joe; 
mirusieji tyli’., Po vardu Joe 
jiedvi suprato mane. Bet aš 
pasprukau sveikas.”

Kiek yėliau Clement tą pa
ti papasakojo prokuroro padė
jėjui William A. Rittenhouse.

Clement figūruos kaipo žy
driausias valstijos liudytojas, 
kai prasidės kaltinamųjų mo
terų tardymas.

bilių ir bandė pasprukti. Ir 
jeigu nebūtų buvę stulpų, tai 
gal jam tatai ir butų pasise
kę padaryti. Bet nelaimei jo 
automobilius užkliuvo už stul
po, — ir jis su savo girtais 
“kamaradais” atsidūrė Adam- 
so teisme.

Larsomo bičiuoliai — Gust 
Andei’son ir George Hoeder. — 
gavo užsimokėti po $100 
teismo išlaidas.

Vakar du plėšiku įėjo į res
toraną, kuris randasi prie 659 
S. Harding Avė., ir pareikala
vo pinigų.’ Restorano patar
nautojas Henry Kanlan, 42 
metų, norėjo pasipriešinti. Vie
nas plėšikų smogė jam į gal
vą revolveriu. Kanlan pagriu- 
vo ant žemes. Plėšikai, pasi
ėmę iš registorio $380, pasi
šalino. ;

Kanlan tuoj liko nugaben
tas j ligoninę,. Vargu hepasveik- 
siąs.

\NAUJŲ M 
Pradšt Naujus MetUs kaip 
džio medžiaga. I vieus ui 
kuo didžiauaio* domia.
džio

Te!. Beverly 0897

ant, statydamas dabar. Višaki* sss-
l visus uftmsakyinus, didslius ar malus atkreipiame 

domis. p

Morgan Park Lumber Co.,
Kokybis k Patarnavimo Kiemas 
:* i 1955 Wsst 111 St.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tol. Kod»i« 8902 '

AKYS
Yra jums brangesnės už visk*. Neapleis

kite jų. Jeigu turi koki* akių kliutj, tuo
met ateik pas mane pasitart).

- DR. 8ERNER, ŠERNAS
Lietuvi* akių daktaras (OptometrUt)

M1G Se. Ualsted St., Chicago, IK.
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki • 

Nedaliomis aus t* iki 1. Tol. Tarda MM 
. ..................................... , ... .... ..

JUS

ir

Sumušė moterį ir at
ėmė $300,

W.P-ia Cecilia Ruth, 1658 
Chicago Avė., tik spėjo išeiti 
gatvėn, kaip liko dviejų plė
šikų užpulta. Kai ji ėmė rėk
li, vienas plėšikų smogė re
volveriu jai į galvą. Pagavę 
$300 pinigais ir čekiais plėši
kai paspruko.

Aplinkui buvo apie pustu
zinis vyrų, bet niekas, neban- 

ginkhiotų plėšikų'st^'bdy-

Munšainininkų partija 
pateko bėdon.

—------ t
Pasimirė knygyne.

3514-16 Roesevelt ReL 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisym* mene

Vakar miesto knygyne stai
ga pasimirė Henry Žili, 45 me
tų amžiaus, 1430 N. Clark St. 
Jis pasimirė beskaitydamas 
knygą. < .'

Išmokėti Lietuvoje
GIMIMAI

Chicago® Sveikatos Depar
tamente įregistruota gimę:

Elem Apkevičia,
19 Place.

Franciu Beilis, 
St „ kovo 3.

JLęon Dūda, 2223
Place, kovo 8.

Arthur Detmeris,
Central Park, kovo

Jos. Paskauskis, 712 W.
Svt.» kovo 22.

v ■ .......... ..

Lietuvių Rateliuose

909 West

1432 Ohio

We|t 18tli

331 South
14. ♦

120

Skaudi Damijonaičiy 
nelaimė

Naujieną Pinigo Siuntimo Skyrius gavo 
pranešim* iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
Milinavičiene16137—V. 

16140-4*. 
16148—J.
16151—B. 
16167—

Gyvenime pasitaiko įvairiau
sių kurjozų. Štai užvakar p. 
Charles Mace nuvyko pas .gra- 
borių Frank Kinstrey, 422 S. 
Clark St., ir paprašė jo/palai
doti žmogų, kurio lavonas bu
vo rastas greitą penktadienį 
prie 822 S. State St. Mace pib 

• reiškė grabo r i ui, kad nabaš-
rtinkas ęsąsj VVi’lliam Stone, 
darbininkas, kuris nežinia kur 
prapuolęs kovo 17 <1. Tuo įvy
kiu Miacc buvo ‘ labai sujudin
tas ir pasirūpino surinkti $85, 
kad žmoniškai palaidojus 
Stone’ą. Pinigus jis atidavė 
graboiTiui.

Bet nespėjo Mace apleisti 
grabprių, kaip jis sutiko p. 
Stonr ir ką tik nenualpo.

“Jeigu aš nebūčiau sutikęs 
Stone’ą, aš bučiau siekęs, kad 
rastas negyvėlis yra niekas 
daugiau kai tik Stone. Juodu 
taip panašus viens į kitą, kaip 
du žirųiu,” kalbėjo Mace.

Pasiuntė girtą automobi 
list| trims mėnesiams 

kalėjimai!

P-ia Margaret Elinger, 6520 
S. Halsted St* turėjo pas.sa
ve . mažą “pokyliuką”. Kas be 
ko — o įsigerti juk reikia. 
Nelaimei atvyko policija ir vi
są “sikstetą” nutarabanijo int 
teisėją Adaiusą pasiaiškinti, 
kuriuo 
c

žmona sunkiai serga namie, 
vyras ilgam paguldytas ligo
ninėj^ z

ampanija prieš girtus 
mobilrštus prasidėjo.

uto-

Teisėjas Adams parodė, jog 
ne juokais buvo skelbiama, 
kad girti automobilistai bus 
siunčiami kalėjimam ^pagi
rioti.. Užvakar buvo teisiamas 
Fred Larson, 32 metų |unžiaus, 
591^ S. Morgan St. Larson 
gavo iki šiol negirdėtų baus
mę — užsimokėti $200 ir tei
smo išlaidas, o prie to viso 
dar “atpakutavoti” kalėjime 00 
dienų. -

Larson įvažiavo į La Por- 
te’os automobilių, bet sustoto 
nesustojo. Bevažiuodamas to
liau, jis smogė į kita automo-

budu galima “bone 
kontrėje gerti alkoholių. 

/ Syčtingąjai šeimininkei pa
liepta iškloti $25, o nuo sve
telių pareikalauta Jpo $5 ir 
teismo išlaidas.

—---------1---- - ------

Kad įkartais nelaimė ką kliu
do, tai pakliudo taip, kad nė 
bėgt nė rėkt —< nežinai žmo
gus nei kur dėtis.

Tokia nelaimės rykšte užga
vo štai žinomų Damijonaičių 
šeimyną,

Mare Damijonaitienė jau 
metai ar daugiau kaip sunkiai

Blauzda 
Steradumskienė 
Norkus 

16173—AGhidžiumenS 
16191—K.. Bračiua 
16192—A, švanienė * 
16205—L. Julevičionei 
16211—J. Vitkauskas 
16217—M. Augustinavičienė 
16237-4L 
16245—0.
16250—V. Norkičia 
16253—A.. Tiliškiene 
16254—P. Rimkus 
16255—A. Juodsnukis 
16257-4. švedas

švedukė ‘ 
Vaitekūnas 
Balčiūnas 
Gintutaa

Bcliauškicnė
Arlauskiene

Cunnea klausia savo oponen 
tų, iš kur jie gauna pini
gų rinkimų kampanijai. CLAY AWAY THE YEARS

16331—E. Jusienė 
16332—M. Verikienė 
16333—D. Stankienė 
163?7—M. Vaišvilienė

Vaškiene 
Reliunat 
Miliauskas 
Urlakis

Šlavikas
Šlavikas
Žukauskienė
Slavickas
Petraitis

Kazelitė
Bagušis 
Ruseckiute

Daktaraitimė 
Jarutis 
Kamičaitis 
Golažis

16259—K.
16262—A.
16266—A.
16270—4„ Žukauskiene
16274—E. Kalątinskienė
16275—A. Jagminaitė 
16276—D. Borusas , 
16280—J.
16285-J.
16286—P.
16(289—IL.
16290—J.
16297—N. Labokaitė
16302 -J. Žilinkevičiui
16304—K.
16305—J.
16314—A.
16315—P.
16316—J. Mikolaičiui
16317—J. Jonikaitė
16320—M. Kutrienė
16323—A. Kiaunė

Taskunui 
Skraideraitė 
Rudgalvis 
Rupšis 
Šulskis

Socialistų kandidatas į ma
jorus parašė republikonų ir 
demokratų kandidatams laiš
kus, kur jis (klausia jųdviejų 
paaiškinti viešai įkas finansuo
ja jųdviejų rinkimų kampa
nijas. Toms kampai) i joms lei
džiama milžiniškos/pinigų su
mos, tat visuomenei butų įdo
mu sužinoti, iš kur jie gau
nama.

Apply Boncilla Bcautifier casmic clay to 
your face, and ręst while it dries, tnen 
remove and see and feel the vvonderful 
difference in the color and iexture of the 
skin $
Guaranteed to do these defimte thingsfor 
the face or money refunded. Clear the 
comp!exion and give it color. Lift out the 
lines Remove blackneads and pimples. 
CIosp enlarged pores. Rebuild facial tis* 
sues and museles. Make the skin soft 
and smooth $
You can obtain regular sizes from your 
favorite toilet counter • If not, send this 
ad. vvith 10 cents to Boncilla Laboratories, 
lnd:anapolis, Indiana, for ą trial tube. 4

♦ . ...».....  ■ - . - - — . į ■ -i.-, - •

Mikulskis 
Vošbutienė 
Stanišauskis 
Jencevičienė

Raising the Family- Aftcr Pa s bI u ff w e not yoinęj i

6CHN' SCO 6onn(X 
C(XV-L_ OM 

TVA(XV 
wov

3 OO <VxQt_V’UL UON' 
N<\ KNOW LVLCN timL 
OPEH MOU'tU ^OX . 
fljT Nf\ f'OOr »K' iT‘ \

wtiL oyos

TV\tVAt£ FOO'T' 
lh 6ONN6* < 

M^SSo^e* VAI s 

t VAVbU. \AllWA V

16342— R 
16353—J. 
16356—1.
16357—P. Jurgelionis 
16362—F.
16363—S. 
16364—A. 
16365—J.
16366—P., 
16391—S.

' 16394—K.
16408—A.
16411—I. Jaqh.insk.as
16412—A.
16416—F.
16423—A
16423—S.,
16429—G. Šileika
51170—0. Balčiunaičiuke 
51214—B. Barsdauskas 
51222—J. Kerpė 
51224-44.
51246—K. 
51291—S. 
51297—4., 
51301—L.
51314—’V. 
51316—V.
51317—J.

Dangis 
Dargis 

Razbadauskas 
Margerienė 
Juogelieaė 
Trinka 
Trinka ’ 
RutkeviČiui 
Karbauskas 
Jurgutienė 
Aulgustauskiiemė

O13L&—d. 
51321—0. 
51326—4J.
51327—<B. Plaukšienė 
51329—V.
51335—M. 
51366- 0.

Petravičius
Masclskiutė
Darači uinien ė

Kvitai su paėmėju parašais randasi aKJnuitn'niil’ A-fuaiA

Chn landsT
HE 5 
^<oou FE.e v O^v, 

~7 DCkUu^'j

biMiptomai pareiškiu 
akių Ilgas .

Ar jnmiB skauda galvą? 
Ar justa akys aiarojaT* 
Ar yra ušdegtos ? 
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta!?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukanČhn tal

kus?
Ar atmintis po truput} mafija?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmi ant vokų ?
Ar turit kataraktą?
Ar turit žvairas akis?

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvčs

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
;iekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare, 
^eptintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Dr. Natalija Žukauskas 
Naprapath

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir. chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialisti mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktini 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St?

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m.

Tel. Y arda 1138

MAŽEIKA
JRABORIU8 IR 
Babamuotojas 
Turiu automo- 

>ilius visokiems 
eikalams. Kaina 

prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

Roosevelt 7532
S. M. Skudas

Graborius ir Italam uoto  jas 
Automobilius ttfriu visokiems rei

kalams; prieinamos kainos. 
1911 Canalport Avė.

Fishėr

______ . _____
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Lietuviu Rateliuose PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo o-to pusi.)

ro žodžio paguodos.
Bent atsižvelgiant į tai, kad 

tie žmones, kol sveiki buvo ir 
jiegų turėjo, stropiai dalyvavo 
lietuvių visuomenės judėjime, 
dirbo jų organizacijose, ypa
tingai S. L. A ir T. M. D., vi
suomenei nereikėtų dabar jų 
užmiršti — dabar, kada juos 
tokia nelaimė ir sunkus var
gas prispaudė.

Žmogus trokšta turėti drau
gų sveikas būdamas. Dar la
biau jis reikalingas draugų — 
nelaimės ištiktas.

M. J. Daunijonaiitis guli 
Cook County Hospital, \Vard 
34, Bed 78, Chicago, III?

Chicagiškiai draugai ir 
žįstami gali jį atlankyti —•

T. M. D. ..28-tos kuopos susirinki
mas {vyks trečiadienį kovo 28 d., Mel- 
dažio svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 v. 
vakare. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti ir atsiimti savo knygas, kurios 
tik aplaikėme. Kuopa suteiks apsčiai 
knygų dovanai naujiem-s nariams pri
sirašiusiems prie šios kuopos.

— Valdyba.

Brigton Park. — Keistučio Pašalpos 
Kliubo dramos skyriaus visuotinas su
sirinkimas įvyks penktadienį, kovo 
30 d., 7:30 vai. v., McKinley Parko 
svetainėje.

Privalo visi narai atsilankyti, nes 
bus svarstoma kokju parengimu baig
ti šį sezoną. Praeito vakarėlio ti- 
kietų pardavinėtojai malones Siamo 
susirinkime atsiteisti. —Valdyba.

L. D. L. D. Chicagoa Rajono Komi- 
teteo susirinkimas įvyks ketverge, ko
vo 29 d., 8 v. v., Naujienų name. Vi
si nariai prašomi susirinkti.

— Sekr. K. Baronas.

pa- 
jis

a^itrad|ieidaūs ir kotv’Hrtadie: 
Dliais juio 2—3 vai. dieną ir 
nuo 7—8 vai. vakarais, šešta
dieniais nuo 7—8 v. v., o sek
madieniai® nuo 2 iki 4 po pie
tų.

“Žemaitijos” narių susirinkimas 
jvyk pėtnyČioje, kovo 30 d., A. J. 
Mosgerio name, 3108 S. Halsted St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi na
riai malonėkite susirinkti paskirtu 
laiku. — Sekretorius.

ASMENĮIJIESK0JIMA1

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėj^ iš Euro

pos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertised 
VVindo w” lobe j nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU- 
VIERĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas lai
to tik keturioliką dienų 
paskelbimo.

“Lietuvių Biuras, ' Foreign 
Language Information Service, 
119 Wcst 41st St., New York 
City, nori gaut žinių arba da
bartinį adresą Emilijos Pieme
nės, jos vyr6 Kazimiero Pielio, 
ir Antano r^omachevskio, iki 
1917 metų gyveno 659 West 18th 
St., Chicago, III.

JIEŠKAU saVo tikrų brolių Juo
zapo, Tamošiaus, Vladislovo ir 
Kazimiero ir pusbrolio Kazi
miero Lekavičiaus, Vilniaus redybos. 
Broliai paeina Telšhj apskričio, Lau
kuvos miestelio. Turiu svarbų reika
lą, meldžiu mieli broliai atsišaukiti, 
arba kas nors kitas praneškite man, 
busiu dėkingas. Jonas Navardauskas, 
4725 S. Springfield Avė., Chicago, III.

nuo

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA VYRŲ

Kalvių, 65c. į valandą. Karpente- 
rių į dirbtuvę, 65c. iki 75c. j valandą. 
Kabinet dirbėjų gali uždirbti 75 
ir 80c. Anglių pilstytojų, 45 iki 50c. 
į valandą. Inžinierių, $40 į savaitę. 
Pečkuiių, $30 iki $35 į savaitę, Dar
bininkų į dirbtuvę, 45 iki 50c. į vai. 
Mašinistų 70 iki 75c. į vai. Punch 
press pagelbininkų ir gręžimo mašinos 
pagelbininkų, 60 iki 65c, į vai. Sargų 
$25 į savaitę.

REIKIA MOTERŲ
V

Moterų ląndrSs darbui, $20 į savai
tę. Indų plovėjų, $15 iki $17 į sa
vaitę ir valgis. Janitorkų, trumpos 
darbo valandos, naktimis. 88c. į vai. 
Merginų į dirbtuvę $15 iki $18 į sa- 
VĮlitG

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4193 So. Halsted St.

REIKIA VYRO ARBA Mo
teries už virėją į restaiiraną.

M. PUL1KAITIS,
2559 So, Halsted St.

RE1KAIJNGA senyva mote
ris dėl prižiūrėjimo vienų motų 
senumo ^udykio, gera mokestis. 
Atsišaukite po No. 5159 South 
Morgan St., klauskite štore.

REIKIA lOrpatyrusių moterų 
sortavimuu skudurų ir popierų, 
$25 į savaitę.

P. GOLDMAN,
1017 S, Fairtield Aye. x

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ VYRŲ

ŠVARUS, ŠVIESUS IR MALONUS 
DARBAS.

Vienoje Chicagos geriausiai už
laikomu dirbtuvių. Darbas mergi
noms tarpe 15 ir 25 metų am
žiaus, kurios kalba angliškai. Paty
rimas nereikalingas. Kaip išmok
sit darbą, darbas nuo štukų. Yra 
kafeterija, pigus valgis.

ILLINOIS M1NIATURE LAMP 
DIVISION, 

2243 W. Harrisort St.

REIKALINGAS 
BUČERIS.

CHICAGO MEAT MARKET 
1845 W. 47th Street 

Chicago, III.

REIKIA —
DARBININKŲ.

~ ROSENBAUM BROS. FEED 
MILLS

87 St. and Stewart Avė.
REIKIA MERGINŲ

PRIE AIORB4M-
CIRKUILIOIUŲ.
820 W. 35th St. I REIKALINGAS antrarankis virė-
\Wzy1; UMiilatA/1 St Ha3 dirbti naktimis. Su alga antMetoli Hailsted M. vietos 8Usltarsim. Taipgi vyras ar 

.J moteris plauti indus ir pagelbėti prie 
virimo; taipgi naktimis, v

LIETUVIŠKAS RESTAURANAS
1745 So. Halsted St.REIKIA DARBININKU

VYRŲ

DIRBTUVES DARBININKŲ 
Trukerių ir pagelbininkų prie 
mašinų. Daugumas darbų yra 
nuo štukų. Patyrimas nereika
lingas.

DARBAS DIENOMIS ARBA 
NAKTIMIS.

ATEIKITE PASIRENGĘ 
DARBAN.

ACME STEEL GOOD8 CO.
2840 Archer Ate.

REIKIA molderių, pagelbi- 
ninkų molderių, grinderių,’ sor- 
tuotojų ir darbininkų. Nuolat 
darbas, gera alga.

1760 Diversey Parkway

REIKIA tuoj vaikino virš 16 
metų senumo, mokintis už bu- 
čerį, arba mokantį bučeriau- 
ti. Geros sąlygos.

219 E. 115tll St.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽĖME
PARDAVIMUI saliunas, ge

roj vietoj, 5 kambariai iš užpa
kalio.

1822 S. Peoria St. 
kampas 18th PI.

DELIKATESEN, grosernė ir bu- 
čemė, sena įstaiga, daromas didelis 
biznis, randasi rooming namų distrik- 
te ,aukštos klesos apieiinkė. Geriau
si įrengimai, puikus stakas, 1850 už 
viską, vęrta dvigubai.

4200 Cottage Grove Avė.
i------------------------------------------------- --

KENDĖS, cigarai, delikatesen, be- 
kemė, tarpe didelių apartamentų, pui
ki biznio vieta, pigi, renda dėl kampi
nės krautuvės, su gyvenimui kamba
riais, $950 už viską. Gera vieta mo
terims arba jaunai porai.

2058 Seminary Avė.

NORIU parenduoti Barber Shop 
2 krėslai, biznis išdirbtas tarp lietu
viu ir svetimtaučių per 5 metus. Už
pakalyje yra dideli pulruimdai. Dar
bo įkvaliai. Randa pigi. Platesnes 
informacijas suteiksiu per laišką.

P. J. KUTRA, 
1012 So. Main St., Rockford, 111.

PARDAVIMUI pigiai, už pirmą pa
siūlymą saliunas, visokių tautų apgy
venta, biznis išdirbtas, arti Pullmano 
ir kitų dirbtuvių. Yra kambariai gy
venimui. Pigi renda. Priežastį pa
tirsite ant vietos.

10556 Corlies Avė., 
Pullman, III.

SUSTOK IR KLAUSYK!
Turim Šimtais namų, dides

nių ir možų, visose dalyse Chi- 
cagos; tarp tų randasi ir barge- 
nų. Kam reikia namą pirkti 
arba mainyti: biznius, lotus, far- 
mas; kreipkitės pas mus, mes vi
suomet sutiksim jums patar
nauti.

C. P. SUROMSKI, 
3346 So. Halsted St.

Chicago, 111.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 2 flatų, po 6 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas, garadžius dėl 2 
mašinų. Parduosiu ir rakandus kartu 
už prieinamą kainą, bo aš turiu-aplei- 
sti šią šalį. Kas norit bargeno, atei
kit. Savininkas ant 1 augšto, 1608 S. 
50 Avė., Cicero, 111.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, su 
gasu, elektra, vana. Netoli nuo Na
tional Malable Co., Richardson Co., 
Sturgers & Bums ir Proviso Yards 6 
blokai iki kanj ar gelžkelio stoties. Pi
giai jei pirksite tuojau $4350, kitus 
pagal sutartj. Henry G. Glos, 126 S. 
19 Avė., Maywood, III. Phone May- 
wood 1182 M.?agal sutartj. Hen 

9 Avė., Maywood,

901 Augis Antanas
902 Aantanavic Aleksandrus
90-1 vi j ei 1.1dkas P'rcm'K.
906 Baltadonis Stanislovas
907 Bagdonas Jonas
909 ...........................
911
916
922
931
942
943
944
961
962 _..

t68 Karpu
96 Kazlau

970 Kasperas Zenon
971 Kenderis George
985 Kunigą Rozalija
986 Kunpikevice Petras
987 "
996
999

1002
1004
1010 Paprockiui Ig
1021 “ ....... “

, 1022
1024
1030
1032
1041 _____ ____________ _
1048 Simanavičiui Stanislovas
1044 Simonatis Petrą
1048
1049
1051
1061
1065
1066
1067
1079
<080
1083

Barisiiri Aleksandre 
Barauskas M 
Berzinskis Pranas 
Cheplike Alzbieta 
Eidrigaite Klemuse 
Genis J 
Geguzue Kazimeru 
Gillis Adalphs 
Janusewic Kari 
Juzaitis Jozapas 

i W P 
Kazlauskas Jozaph

Kuzmitskas Pettrui 
Miksys Antanas 
Tdilieskai 1) 
Molis Stanislavas 
Navakui Jonui

Povilaitis Povil 
Puplauskas Ozą ras 
Ramonavice Seimon 
Ragauskas Jonas 
Tamošauskui Jonui 
Skruzdžių Stanislavas

Steponaitis Roząlije 
Straždauskene Eva 
Stokus Clemins 
Taucizy Jonas 
Varniškis Vincenta 
Venckus Jurgis 
Varnas Daminik 
Zalskis John 
Zemeckis W ai te r 
Zvirdis John

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

L. S. S. 4-tos kuopos susirinkimas 
bus laikomas seredo 28 kovos 8 v. v. 
Aušros svetainėj po No. 3001 South 
Halsted St. Draugės ir draugai ma
lonėkite pribut visi ir ant paskirto 
laiko, nes turim užsilikusių reikalų 
apsvarstymui.

Org. J. M. Vainauckaa.

Town of Lake. — Draugystės šv. 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjimo 
apvaikščiojimas Paradise darže, prie 
51 ir S. Robey tiatv. tapo nukeltas 
iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 m., 
iŠ priežasties rengimo tą dieną kitų 
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d. 
Liepos nieko nerengti. 

4

Laisvės Jaunuomenės Vyrų Choras, 
rengia koncertą Velykų vakare, balan
džio 1 dieną, Meldažio salėj, pradžia 
7:3fi vai. vakare bus danuojama daug 
naujų dainuo Kviečiame visuomenę 
atidi ankyti

Laisv. Jaun. Vyrų Choras.

Kensmgton. D. L. K. Gedemino 
draugijos bertaininis susirinkimas 
įvyks penktadienį kovo 80 d., 7:30 v. v. 
F. Shadvila svetainėje, 341 E. Ken- 
slngton Avė. — Raštininkas.

Bridgeport. — L. P. M. Sus'v. Am. 
2-ros kp. organizatyvis susirinkimas 
įvvks penktadienį, kovo 80 d.. 8 v. v., 
3223 Parnell Avė., ant antrų lubų. Vi

riai moksleiviai ir norintieji pri- 
i; maibnfctate pribūti laikut. ■ 

Užrašų rašt. K. J. S.
h:

PAJIEŠKAU švogerio Jono Sima
naičio, paeina iš GaiHunų kaimo, Lin
kuvos valsč., Panevėžio apskr. 1906 
metuose atvažiavo Amerikon, į Balti- 
more, M. D. Dabar nežinau J 
jis ra.vicia.sl. A tslSakilci te, art>a Jcžvs
apie j j žinote, rrvalon^kite pranešti, nž 
tai busiu dėkingas, nes aš turiu labai 
svarbii reikalą. Juozapas Povilonis, 
819 N. Camac St., Philadelphia, Pa.

JIEŠKAU pusbrolio Antano Budzi- 
nauskio, pirma gyveno Scranton, Pa. 
Meldžiu kitų pranešti, kurie žinote 
apie jį.

FFANK BUDZINAUSKJS, 
718 W. 17th Pkice, 
< pChicago, III.

REIKIA —'
Merginų klerkų j grosemę, 

$14 į savaitę. I
Kreipkitės

1749 W. 35th St.

REIKIA — z
Vyrų 'langų plovėjų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO.

62 W. Washington St.
Room 21

REIKIA patyrusio boilerio į 
junk šapą, $30 į savaitę, nuo
lat darbas.

P. GOLDMAN
1017 S. Fairfie Avė.

1 FINIŠERIŲ 
MEDŽIŲ.

NUOLAT DARBAS.
MOKAMA DIDELĖ

DiAVIS FHONOGRABHZCO
314 W. 43rd Sf.

REIKIA merginų operatorių
kame' su viena adata spėką siuvamų

1 “ mašinų. Nuolat dai-bcus,

alga.

WESTERN GARMENT GQ.
900 W. Van Buren St.

7 fl.

DIRBTUVES DARBININKŲ 
Trukerių ir pagelbininkų prie 
mašinų. Daugumas darbų yra 
nuo štukų. Patyrimas nereika
lingas.

DAKBAS DIENOMIS ARBA

NAKTIMIS. ■
ATEIKITE PASIRENGĘ 

DARBAN.
ACME STEEL GOODS CO. 

135th St. & I. C. Tracks 
Riverdale, III.

RAKANDAI
JAUNA pora parduoda 4 

kambariu rakandkus. Vartoti tik. ‘2. mesiesiu.
357 S. Gravvford’ Avė, 

Pilone Ncvada 0336.

PARDAVIMUI
REIKALINGA veiterka j Re

staurants. Geras užmokesnis ir 
neblogos sąlygos.

Kreipkitės
3208 So. Halsted St.ISRENOA VOJIMUI

IŠRENDAVOJIMUI. 51st
St. ir Marshfield Avė. Gali- e^S_“o±^Sn8lg0- 
ma bus gyventi nuo gegužio 
1 d. Penkios krautuves ir 
ofisai. Gera vieta aptiekai. ’ 
Viena krautuvė su garadžiu 
dviem karams.

Pasimatykite su
DR. THORPE, , 

Phone Prospect 1157.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKIA molderių, faundrės 
darbininkų, asemblerių, truke
rių,

PARDAVIMUI saliunas pir
mos klesos. Geroj vietoj, pigiai. 
Ateikite pirm 3 vai po pietų.

S. RHOME, 
6500 S. State St.

REIKIA moterų skirstymui popierų 
. Atei

kite pasirengusios darban.
Kreipkitės
REPUBLIC. WAĮSTE PAPER CO. 

1039 Congress St. 
netoli Morgan St.

karų kuoduotoj ų.
Atsišaukite:
DEERING WORKS, 
1734 Fullerton Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
smulkmenų. Parduosiu pigiai, 
nes išeinu riš biznio.

Atsišaukite
28594^3 Union Avė.

MERGINŲ

REIKIA stipraus vyro nuo 25 
iki 50 metų amžiaus, prie šlapio 
darbo J garbarnę. Nuolat darbas, 
gera mokestis. Ateikit pasirengę 
darban prieš 7 vai. ryto. The 
.Griess-Pflegcr Tanning Co., 884 
Fįorth Halsted St. Vienas blokas 
į šiaurę nuo Chicago Avė.

PARDAVIMUI saliunas gero
je vietoje, visokių tautų 'apgy
venta. Priežastis — apleidžiam 
miestą. Parduosim pigiai.

I 4536 S. Paulina St. z
»

GROSERN® ir bučernė, visuomet 
daro gerą bizni. Tai yra maža vie
ta, turi būt parduota tuojau, jei jus 
norite bargeno, ateikite ir pasimatykit 
su manim. Priimsiu ir dalį pinigų, 
kitus mėnesiniais išmokėjimais, 

154 W. 59th St.
Telephone Wentworth 2639

BUČERNE ir ęrosemė parsiduoda 
už teisingą pasiulimą. Kas pirks tas 
nesigailės. Nemokantį to amato pa- 
mokinsim. Pardavimo priežastis du 
bizniai.

Kreipkitės
3500 $o. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė, už mažai 
pinigų ir galima padaryti gerą pra 
gyvenama. Parduosiu už $425. I? 
priežasties ligos. Atsišaukit greitai, 
nes bus parduota į tris dienas.

Kreipkitės 
JOSEPH BRUŽAS 
3122 So. Halsted St.'

SAJJ1A1NIAI, cigarai, rašy
mui popiera, mokyklą krautu
vė, groscris. Pigi renda su 4 
gyvenimui kambariais. Paau
kausiu už $850 viską.

637 Wilkxw St.

TURIU parduoti gerai ap
mokamą .grosernę ir bucernę. 
naujoj lietuvių kolonijoj..

E. GORMAN, 
5013 S. Halsted St.

saliiŲias su 
luinais, stalais ir kitais įpeni
mais. Kaip saliunas toj vieto: 
22 metai. Gera proįga kas mė
gote tokį biznį. 3200 F<xlerail 
St, kampas 32-ros.\

SAVININKAS nužemino kainą ant 
Halated St. biznio prapertės, 2 augš- 
tų » frame, tarpe 34 ir 85 gatvės, 
įplaukų $152 į mėnesį. Mes turime 
ir daugiau gerų bargenų ant Halsted 
St. biznio praperčių.

STANDARD REALTY CO., 
736 W. 35th St.

ANT IŠMAINYMO mūrinis, kampi
nis namas; du bizniai: saliunas, bu- 
Čemė ir grosernė. 6 flatai gyvenimui, 
no 5 ir 4 kambarius. Garadžius mū
rinis dėl 3 karu. Yra elektra, gasas, 
maudynės. Mainysim ant geros far- 

Atsilankykit arba rašykit lai-

M. ABROMAVIČIUS 
2015 So. Robey St.

mos. 
šką.

PARDAVIMUI geras frante mūri
nis namas ir flatas 7 kambarių. Yra 
gasas, maudynė ir toiletas. Vertas 
iaugiau pinigų negu mes reikalauja
me.

F. L. LANGRIDGE, 
4654 S. State St.

4 pagyvenimų mhrinis na 
mas
Mau ant grosemės, ar saliuno.
Tai yra gera proga.
nepraleisti. Kreipkitės;

3828 So. Lowe Avė

pardavimui arba maany-

MOKYKLOS

Meldžiu

KAMBARYS ant renetas, dėl 
merginų arba moteries su vai
ku. Yra elektros šviesa, mau
dyne ir visi parankamai. Ran
dasi Bnigliton Parko apietin- 

kėj. 4430 S. Mozart ^t.

Didelės vertės darbai 
dėl 

ambitingų moterų 
yra laukiami 

pas 
WESTERN ELECTRIC QQ.

Reikia

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYST®

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
lirrkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndaie 0114.

UŽKVIETIMAS
šiuomi pranešu Tęwn of ledkie- 

čiams, kati aš atidariau Dry Goods ir 
čeverykų krautuvę. ^Užkvieėiam, atsi
lankyti ir pamatyt musų prekes.

F. URBELIS, 
1800 W. 46th St

REIKIA atsukančių kontraktorių 
ir karpenterių. kurie norėtų akty- 
viški^r prisidėti prie didelio namu 
korporacijoe bisnio, $1000 reikia 
įn< uty pasiūlyme galit ittir* 
ti.

•x M®, Pittsfenrghi Pa.Builder,

vartoti jus prieMes gailime
Coun 
luspecfinimo 

Špūlių vyniojime 
Punch Preso darbo 
Lengvo mašinų darbo

Naktinis ir dieninis šiftas

Patyrimas nereikalingas

Turi suprasti angliškai

WESTERN ELECTRIC CO., Inę. 
/ 48

-
(Cicero) Avė. ir 24th S t.

REIKIA merginų operator
ių prie spėka varomų siuva* 
mų mašinų. Darbas naktimis,PRANEŠIMAS

STEPONAS GUSTAS turi už gar
bę pranešti, kad yra Susidėjęs su B. Gera .alfža. Atsišaukite: 
VELLENGA IR CO., 11247 Michigan |Ji<v\T?i\jQrryr(''T7NJ 'VTi'jTTiT'MYIl r*Cl Avė. Real Estatę, kur maloniai pa- IU^mENSUEIN VEEIMjR CO., 
tarnausiu visokiais reikalais, jeigu < 3440 N. Kimball Avė,
norite pirkti ar parduoti namą ar lo- j 
tą, Insurance arba paskolą, ant na-^ 
mo. Matykite mane, aš patarnausiu 
kuoteisingiausiai savo tautiečiams.

Su pagarba,
Steponas Gustas, 

K VELLENGA &

Tel. Pullman 0439

REIKIA moterų ar merginų 
dirbti bekernėje dienomis, $16 
savaitėje pradžiai.

KELLER BROS., 
361^9 \V. Hamštyn St.

Mašinistų, 
Boilerių dirbijų, 
Karpenterių, 
Riggorių ir stutionąry
Inžinierių.

BY PRODUCTS COKE 
CORP. Y ' .

112 St. & Torrence Avė.

So. Chicero, III.

REIKALINGAS virėjas kaipo 
pagelbinlnkas prie pirmojo. At
sišaukite.

NATIONAL RESTAURANT 
1841 S. Halsted St.

REIKIA — , 
BUOERld.

Atsišaukite:
12300 Enierald Avė

W. Pullman, III.

er. Jaunam, energiniam vai
kinui, gera ateitis. Atsišau
kite ypatiškai.

Universal State Bank 
52 So. Halsted St.

■ ................. ...... ............ —.............. .... .......................... .......................... ...

Ų REIKIA. Nuolatinis 
vidui darbas, 45c. į valandą.

Atsišaukite.

J

PARDAVIMUI buČeme ir grosernė. 
geroj vietoj, biznis išdirbtas. Par
duosiu mažiaus kaip už pusę kainos. 
Nauji įrengimai, fbetures, turi būti 
parduota į trumpą laiką.

Kreipkitės
5744 So. Union Avė.

PARSIDUODA pieno dasta- 
tymo biznis. Distriktas apgy
ventas lietuvių. Biznis senas ir 
išdirbtas. Priežastis pardavimo 
patirsite ant vietos. Joe Dtavi- 
donis, 2241 W. 23rd PI.

VALENTINES DRESSMAKLNG 
COLLEGE.

2407 West Madiaon Street 
Tel Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų A dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
dalis namų kursas ■ moterims ir 
merginoms, atsinešldt audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti mu 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipkitės, Kpjšykit, 
arba telefonuoklt klausdamos in
formacijų. -

Sara Patek, pirmininkė.

DIDELIS BARGENAS IR PROGA 
gerą bizni įgyti. Parsiduoda Expre- 
so ir anglių pristatymo biznis, su nau
jais trokais, vienatinis lietuvis North 
West Sidėj. Pardavimo pirožastį pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite po nr. 
1645 Wabansia Avė. Tel. Brunswick 
2545.

PARSIDUODA puse salaimo. 
Gali pirkti moteris ar vyras ir 
būti partneriu. Kita pusė sa
vininko.

936 W. 18th St.

NAMAI-ZEME

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, m.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, (Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Lhiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi-. 
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra-’ 
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.
........—....... i?., m i .. i »■ —

PARDAVIMUI 2 saliunal Reikia 
greit parduoti, nes turiu 8 biznius. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą. Biz
nis gerai išdirbtas, visokių tautų ap
gyventa.

F. RUZELLO,
5853 S. Morgan St.

Phone Boulevard 4078

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatvės, naujausios mados 
apereiting room. Puiki prga dėl 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti i trumpą laiką, priežastis 
pardavimo liga. Kreipkitės i Nau
jienų Skyrių, 8210 So'. Halsted St

PARDAVIMUI saliunas, ge
roje vietoje, apgyventa viso
kių tautų. Priežastis pardavi
mo — labai svarbi.

4328 So. Hermitage Avė. 
Pilone Boulevard 4443.

FARMA.
Ūkė pardavimui, arba mai

nysiu ant miesto namo, 43 ak
rai. Budinkai geri, stuba 8 kam 
barių, beizmentas, vanduo, di
delė barnė ir kitos mažesnės 
triobos. Visi ūkės padargai, 2 
arkliai, 7 karvės, 5 kiaulės, 50 
vištų, sodnas 5 akrų. Obelės, 
grušios, vyšnios. Žemė visa dir
bama, 8 akrai šieno, alfalfa su 
dobilais. Ru^dų pasėta 13 akrų. 
Priežastis pardavimo — turiu 
kitą biznį. Dėl atsakymo pla
tesnių žinių malonėkite įdėti 
krasos ženklelį. P. Karneckas, 
R. 4, Hart, Midi.

PRIVATUS AUTOMOBILIU 
$20 Initrąkcijoe IM

Jei nori turit gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyt eu mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budo, 
visokio ildirbimo automobilius. Lti* 
<iius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais tiesos.
JfUNBON 8CHOOL OF MOTORING

1507 W. MądisoD St

PARSIDUODA
SALIUNAS.

Kreipkitės:
3000 S. Union Avė,

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas su bizniu JShoe Repairing). 
Viskas gerame je. Parduosiu 
labai pį^ai. žastis pardavimo
labai s

Kreipkitės
510 W. 79th St.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar Sėhool, High Schuol ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsla 
kyklas. Dienomis. 12:00 vai./dien. 
Iki 5:00 v. p. p. Vak.;z7:30 
Nedėldieniais: nuo 10 
12:00 dieną mokina Ii vių kal
bos gramatikos ir įaiyboi 
3301 So. Halsted St\ CHeaga. 
(kampas 33-Čios gat., 2-ros lubos)

9:80. 
iki

PARSIDUODA SALIUNAS, 
geroj vietoj.

Ateį^ąujkite: r
1005 W. 6&h St.

PARDAVIMUI bizniavus na
mas su salaunu. Geroj, vietoj. 
Yra 4 kambariai • gyvenimui. 
Priežastis pardavimo — nes 
tikimus partnerių. Ataį
122 E. 105 gatve, Ra nde.1

AMERIKOS MOKYKLA ETIKOS 
GRAŽUMO KŪRYBOS

Geriausiai apmokama profesija Šian
dien yra Graiumo Kūryba. Ar jus gy
vinate mieste ar kaime, jųa visuomet 
esate užsiėmę. M<^ i&mokinsime jus 
Marcei waving, Water waving ir plau
kų dabinimo. Uždirbsite pinigus kol nu>- 
kinsitBs.

Pabaigusios tlg mokyklą yra gerai 
apmokamos ir yra išmokinamos kaip 
veeti savo šapų. Trumpas ir pilnas kur
sas. Labai prieinama mokestis. Phone 
Dearborn 4323, kambarys 018-62(k 190 
N. Statei St, Stata-Laka BIdg., Chtea- 
go, III. <

\__


