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Fosteris užsigina 
komunizmo'i

Sakosi nepriklausąs politinėms 
partijoms.

. 1---------
S r. JOSEPI Mieli., kovo 

29. — Teisiamas už peržengi
mą Michigano kriminalinio 
siiidikalizmo įstatymų, Wm. Z. 
Fostbr, sekretorius komunisli- 
nes< l’nijų švietimo Lygos, tei-
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15,000 Ruhr anglia
kasių sustreikavo

Jungt. Valstijos maldauja 
pasigailėjimo kunigauk

Chicago, DL, Penktadienis, Kovas-March 30 d., 1923 
nn^ ) mrT^T—■■anng g—

Rusija svarsto kunigų likimą

Didelis angliakasių strei
kas Ruhr distrikte

15,000 angliakasių sustreikavo 
protesUip*5rfieš^Jcareivių už- 
ėmimą kasyklų^/

CiFiSENKUICHEN, kovo 29
Vokiečiai apskaito, kad 15,- 

009 angliakasių streikuoja Gel- 
senkirchen distrikte. Streikas 
prasidėjo kareiviams užėmus 
kasyklas. Streikieriai paskelbė, 
kad jie negrįš į darbą iki iš 
kasyklų nebus ištraukti visi 
kareiviai. Iš Rheinbadcn pra
nešama, kad dirbtuvių švilpi
nės tiek ilgai švilpė protestui 
prieš kareivių okupaciją, kad 
belgai prigrūmojo šauti, jei ne
bus sustabdytas triukšmas.

Vokiečiai pusiau oficialiniai 
skelbia, kad okupantai turi 
bėdos su ojM-j-aviiriu kruiiuii- 
mųjų aparatų tošie kasyklose ir 
dabar jie Įstengia prikrauti 
anglių tik 3?ar 4 mažus trau
kinius į dieną, kuomet prieš 
.okupaciją traukiniai su angli
mis būdavo prikraunami kas 
10 minučių.
Belgai dalyvaus konfiskavime.

BRUSSEL1S, kovo 29. — 
Belgijos valdžia įsakė Belgijos 
kareiviams Pareiny ir Ruhr 
distrikte veikliai dalyvauti kon
fiskavime ir gabenime anglių 
iš valdžios kasyklų okupuoto
je teritorijoje.

Vokietija vėl protestuoja.
BERlIJNAS, kovo 29. — Vo

kietijos komisionierius oku
puotųjų teritorijų vėl iižpro- 
testavo prieš talkininkų Parei- 
nio komisijos nutarimą nusta
tyti ir koHektuoti taksus už an
glis. Koniisionierius sako, kad 
Vokietijas valdžia uždraudė 
mokėti kokius-nors taksus sve
timoms valstybėms ir prigrū
mojo prasižengiantiems didelė
mis bausmėmis.

Rusija svarsto arcivy- 
skypo likimą

Teismo nuosprendžio prieš ka
talikų kunigus vykinimas su- 
ktjkytas. Jungtinės Valstijos 
protestuoja.

MASKVA, kovo 29. — Mal
davimas pasigailėjimo katalikų 
kunigams ir arcivyskupui, ku
riuos nuteista pereitą pirma- 
diepį, bus svarstoma pirmame 
susirinkime cen tralinio pildo
mojo komiteto, kuris įvyks ar 
penktadieny, ar ateinančią sa
vaitę. Tai paskelbė valdžios 
amnestijos departamento ko
mitetas. Tuo tarpu vykiųima<
* i.'.u. v*—jį.a i. n

ftjandie — giedra ir šalčiau.
Saulė teka 5:38 v., leidžia

si 6:12 v. MfcnVo leidžiasi 4:29
vai. ryto.

teismo nuopsrendžio liko su
laikytas ir laikinai jie pasiliks 
kalėjime.

Jungt. Valstijos maldauja 
pasigailėjimo.

VVASJIINGTON, kovo 29. — 
Valstybes departamentas per 

Jungt. Valstijų ambasadą Ber
ti ne padavė maldavimą sovie
tų valdžiai, kad pastaroji pasi
gailėtų arcivyskupo Zepliak ir 
kitų kunigų, ir jų nežudytų.

Oficiajinis paskelbimas sa
ko, kad Jungt. Valstijos grie
bėsi to žingsnio “išreiškinuii 
humanitarinių interesų Ameri
kos žmonių’’ likimu tų kuni
gų. Jau pirmiau Valstybės de
partamentas * buvo _ išreiškęs, 
kad nuteisimas tų kunigų esąs 
baisiausias nusidėjimas prieš 
žmoniją, kuris sukelsiąs di- 
jdžiausį pasibjaurėjimą Jungtu 

Valstijose.
Tikisi piiliuosavimo.

RYMAS, kovo 29. - Bažny- 
tiniai rateliaVnekanIriai laukia 
žinios apie kiimgu paliuosavi- 
mą. Jie tikisi, kurkto vietų val
džia, kuri atidėjo nuteistųjų 
nužudymą, iškalusys paipos 
maldavimo visai visus nuteis
tuosius kunigus paliuosuoti.

Papą prašė jų paliuosavimo, 
tvirtiiulamas, kad jie būdami 
bažnyčios > viršininkais, prik
lauso Rymo katalikų hierarchi
jai ir todėl nėra Rusijos ar ku
rios kitos šallies piliečiai, bet 
paties papus pavaldiniai. 
Telegramos iš | Varšuvos sako, 
kad Lenkijos žmonės yra la
bai sujudę tų kunigų nuteisi
mu. Tūkstančiai žmonių daly
vavę specialiuose mišiose kar
dinolo Kayvoski ir paskui nu
ėję pas premjerą Sikorski. 
Premjeras pasakęs miniai, kad 
jis tikisi, jog Lenkijos, Jungt. 
Valstijų ir papos protestai pa
veiks į Rusiją.

Pajamų mokesčiai Rusijoje
. , v f

Uždirbąs $100 į mėnesį turi 
atiduoti 80 nuoš.

MASKVA, kovo 29. — Nau
jaisiais Rusijos mokesčiais nuo 
pajamų, žmoguj, kuris uždir
ba daugiau kaip $100 į mėne
sį turi atiduoti valdžiai 80 
nuok

Tie žmones, kurie uždirba 
mažiau 1,350,000,000 r u b. ($27) 
į mėnesį, taksų nemoka; už
dirbantys daugiau moka nuo 
0 iki 80 nuoš. Nieko neatskai- 
toma pačios ir vaikų užlaiky
mui, kaip kad daroma Ame
rikoje. Valdžios duodamos por
cijos ir butas kaipo uždarbis.

Vasario mėnesy maximum 
.alga sovietų valdininkams bu
vo 2,600,000,000 rub. ($52) į 
mėnesį. Tokią algą gaudavo 
Leninas, Trockis ir kiti aug- 
šti valdininkai.

Tyrinės 6 mėnesius.
WASHINGT()N, kovo 28. — 

^rezidentui Hardingui prašant, 
tarifo komisija rengiasi pada
ryti cukraus tyrinėjimus — 
apie cukraus trusto kėlimą 
minų. Bet kaip ($ati komisija 
prisipažįsta, tie tyrinėjimai tę
sis kokius šešius mėnesius. 
Per visą tą laiką gi Irusias ga
lės kelti kainas kiek tik jam 
tinka ir lupti nuo žmonių pi
nigus, kaip kad jis lupte ikišiol.

GIJICAGO. —Pereitais me
tais Chicagos federaliniuose 
teismuose 12,431 žmonės jilšsi- 
ėmė pilietiškas popieras. Iš jų 
9,845 buvo lenkai, 1,640 rusų
ir 1,434 italai. musulmanai traukia Jeruzolimos miestan.

mus. Prasideda kaltinamųjų 
liudijimai.

MARION, Ilk, kovo 29.
Valstija užbaigė savo liudiji
mus antroje llerriuo angliaka
siu/ byloje dėl buvusiu parei
tais metais streiklaužių skerdi
mų. Beveik visi liudytojai bu
vo tie patys, kų ir pirmoj by-

sme užsigynė komunizmo. Jis 
liudijo, kad nepriklausąs jokiai 
politinei partijai — nė komu
nistų, nė pastarųjų sutvertai, 
Am. Darbininkų partijai. Pir
miau priklausęs prie I. W. W., 
bet juos pametęs, nes negalė- 
jęsįiuįįkti su jų programų ir 
nusistatymu.

Koiqun.istų gi konvencijoje 
Michigano raistuose jis daly
vavęs tik tam,' kad pasakius 
ten kalbą, bet nebuvęs dele
gatas. Betgi valstijos prokuro
ras sakosi turįs jo atkilaUsinė- 
jimų lakštą, kurį turėjo išpil- 
dyti kiekvienas delegatas, taip
jau gavęs ir portfelį su rei
kalingais dokumentais. Atklau- 
siinėjiino lakšte jiis prisipažįs- 
tąs, kad jis priklausąs komu
nistų partijai.

Laisvė sau, bet ne kitiems.
Komunistų vadas Buthen- 

jerg išbuvo liudytojų kėdėje 
tris dienas. Jis liudijo dau
giausia apie komunistų veiki- 
msj. ČL>t» i ulytlamns' jį teisinti. 
3et kartais jam »■ pasitaikydavo 
ir nesmagumų. Taip jis parei
škė, kad komunistai griežtai 
reikalauja žodžių,, spaudos ir 
susirinkimų 'laisvės. Bet tuo 
pačiu kartu jis turėjo prisi
lažinti, kad Rusijoj, iš kurios 
iomunistai semia sau įkvėpi
mą, jokios laisvės, nė žodžio, 
spaudos ar susirinkimų, kl
onis partijoms nėra, išėmus 

vienus komunistus. Ir čia pat 
is patvirtino, kad išimtinuose 
atsitikimuose būna reikalinga 
civilines -laisves suspenduoti, 
nors komunistai sau visuomet 
ų laisvių reikalauja, nepaisy

dami tų “išimtinų atsitikimų’’.

loj, kurioj angliakasiai liko iš
teisiu i i. Ir jų liudijimai buvo 
veik lie patys. Teisiamieji irgi 
yra didžiumoj tie patys anglia
kasiai, kuriuos teista, bet iš
teisinta pirmu kartu. Juos da
bar teisiama už užmušimą vie
no streiklaužio, kuris liko už
muštas kartu su tuo streiklau
žiu, už kurio užmušimą ang
liakasiai pirmu kartu buvo tei
siami. • .

Valstija nieko naujo, neįro
dė. Tik vienas liudytojas atsi
rado, kuris liudijo, kad/jis ma
lęs kaip streiklaužiai ^nivo už
mušti ir pažinęs -vieną užmu
šėją. Bet tas liudytojas yra j&- 
s i gc ?!lb e j es s t re,i k įiužli s-i n iršerka. 
Visi kili liudytojai neinate už
mušant streiklaužius, tik matę 
juos vedant ir minioj pažinę 
vieną kitą kaltinamųjų. Jie bu
vę ginkluoti.

Dabar prasidės kaltinamo
sios puses liudijimai. Manoma, 
kad liudijimai bus panašus 
tiems, kokius duota pereitoj 
Byloj, t. y. Imsi kali inama, lemi 
streiklaužių skerdynes iššaukė 
patys mušeikos savo 'nedoru 
elgesiu, nuolatiniu gminoj imu 
gyventojams ir visišku nepai
symu gyventojų teisių. Kadan
gi veik visi iš dabar šešių tei
siamųjų buvo teisti pirmiau 
lygiai tokioj pat byloj (tiž už
mušimą vieno iš šešių streik
laužiu ant kapinių), tai jr da
bar bus įrodyta, kaip ir pirmo
je byloje, kad teisiamieji \visai 
nebuvo arti tos vietos, 
streiklaužius užmušta, ir 
s t re i k 1 a u ž i 11Į s k e r d y n ė j
vau t i negalėjo.

2 žuvo eksplozijoj
FREEPORT, III., kovo 29. 

— HazeI Wemickc ir jos 4 
m. sūnūs liko už*mušli eksplo
zijoj acetilino aparato ant jų 
farmos netoli Lena, III. Trys 
žmones liko sunkiai sunkiai 

t ^sužeisti.
Eksplozija l^uvo taip smar

ki, kad buvo jaučiama per ke
lias mylias. Be to ji uždegė na
mus.

JERUZOLIMOS VARTAI.

kur 
todėl 
daly-

Velykoms ateinant žmonių mintįs krypsta į šventąją žemę, 
šiame paveikslėlyje švento Stepono vardai Jeruzolimos mieste;

Valdžia ginkluojasi su
laužymui streiko

Mobilizuoja miliciją tikėdamo
si didelio streiko.

HAILIFAN, N. S., kovo 29.
N< > va S c<) t ia prei n i e ras 

Armstrong paskelbė, bus or
ganizuojama valstijos milicija 
iš 1,(XM) žmonių, kad užmau- 
gus sumišimus, kurių esą li- 
kimąsi iškilsiant sąryšy su ge
ležies daf-bininkų ir angliaka
sių streikais, kurie iškils ba
landžio 1 d.

Derybos su turkais bus, 
tęsiamos Lausaiinoje

Jos atsinaujins apie vidurį atei
nančio menesio.

GENEVA, kovo 29. — Tai
kos derybos tarp talkininkų ir 
Turkijos atsinaujins Lausan- 
noje, tarp 15 ir 20 d. balandžio. 
Tai paskelbė sekretoriatas, ku- 
vį talkininkai paliko Lausan- 
noje pasibaigus pirmesnei kon
ferencijai. Paskelbimas sako, 
kad cdrybos atsinaujins vei
kiausia apie balandfeįo 20 d.

Kadangi nesenai ^sekretoria
tui buvo įsakyta prisirengti 
važiuoti i Konstantinopolį, 
u mus perma jiiiynias konferen
cijos vietos rodo, kad turkai 
darosi taikesni.

“Dievingoji Sarah” 
palaidota

PARYŽIUS, kovo 29. — 
“Dievingoji Sarah” Bernhardt 
šiandie tapo palaidota. Didelių 
ceremonijų nebuvo, kadangi 
ji to prašiusi. Taipjau jai dar 
gyvai esant prašant, kad pra
kalbų ant kapinių nebūtų, bet 
butų daug gėlių, kurias ji taip 
mylėjo, jokių prakalbų irgi ne
buvo. Manoma, kad gatyese, 
kuriomis jos Jųvonas buvo ve
žamas, .subrinko apie milio- 
nas žmonių atiduoti jai pas
kutinę pagarbą) Nuo mirties 
dienos tos didžiausios aktorės 
pasauly iki laidotuvių jos na
mai buvo apgulti žmonių, o 
pats namas užpildytas gėlė
mis. iPalaidota ją karste, kurį 
pasidirbo 30 metų atgal ir ku
rį ji visur su savim vežiojos.

Visas judėjimas gatvėse, ku
riomis ėjo laidotuvių procesi
ja buvo sustabdytas. Daugelis 
žmonių nualpo, megalėdami at
laikyti trijų valandų eisenos. 
Gatvės, šalygatviai, net ir na
mų langai, viskas buvo už
tvenkta žmonių. Daugelis, ku
rie negalėjo sudėti gėlių jos 
namuose, nunešė jas tiesiai į 
kapines. Gal dar niekad laido
tuvėse liek gėlių nesunešta, 
kiek Francijos numylėtai “Die- 
vingąjai Sarabai”.

Trys munšaineriai nušauti
HARILAN, Ky., kovo 29. — 

Didėlis būrys šerifo jpaigelbi)- 
ninkų ir savanorių piliečių nu
vyko į kalnus suimti Isaac 
Strong už dirbimą niunšaino. 
Bet šerifo pa geibi n ink u i Kelly 
Wa'lkcT priėjus prie namų pa
sigirdo šūvis ir jis krito negy
vas. Prasidėjo visuotinas per- 
sišaudymas. Bet po ilgo persi- 
šaadymo šūviai iš namų pra
dėjo aptilti, o galiaus ir visai 
nutilo. Kada įeita į namą, ras
ta Isaac, jo pačią ir brolį ne
gyvus. Moteris savo sustingu
siose arnikose dar laikė šautu
vą. Iš po palovio išlindo penki 
vaikai. Užpakaly namo rasta 

du munšaino varytuvus.
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Karaliaus Dovydo Namuose
Naujos priemones prigauti val

džią. Kuo mergaitė užmokėjo 
už drabužius.

GRAND BAP1DS, Mieli. — 
“Dovydo Namo” karalius Pur- 
nell bijosi valdžios. Jis žino, 
kad už tvirkavimą su jaunomis 
mergaitėmis jis gali jiakliuti, 
ir kad valdžia nepaisys jo “ka
rališkosios” padėties, bet nu
baus kaip kiekvieną paprastą 
piktadarį. Todcl jis griebiasi 
įvairių priemonių apgauli val- 
džj/is agentus, kurie retkarčiais 

/rtpsilanko ištirti gandus apie 
burhell tvirkavimą kolonijoj. 
Jau pirmiau buvo liudyta, kad 
viena iš tų priemonių yra sku
bus apvesdinimas burių mer
gaičių su tokiais vyrais, kurių 

Sgal jos nū nematė pirmiau. 
Taipjau išgabenimą mcrĮgaičių 
iš kolonijos laivais iki nepra
eis tyrinėjimai. , Bet kariais 
griebiasi jis ir kitokių priemo
nių. r* z

HazeI Wurth liudi jo apie vie
ną tokį atsitikimą:

“Benjamin labai nusigando 
patyręs, kad valdžia rengiasi 
pūdan ti tyrinėjimus. Jis suva
rė mus krūvon ir nuvarė į Shi- 
loh rūmų palūpį, kur mus lai
kė uždarytas iki pasibaigė ty
rinėjimai. Sesuo Marė stovėjo 
ant1 sargybos ir mus dabojo.

“Benjamin visas savo alaus 
ir- vyno Ijoijkns i>nwlop»c it- žka- 
da valdininkai atvyko, viskas 
išrodė švariai. Jis taipjau pa
kabino vyrų drapanas į mer
gaičių ke< ^ lain kad vaidi
ninkai manytų, jog mes gyve
name su vyrais.

“Kada įgalios mus galino- 
savo iš palėpės, Benjamin. atėjo 
linksmai šypsodamasis ir pra
tarė: ‘Well, mes šį kartą juos 
prigavome’ ”.

Ji be >o liudijo, kad “kara
lius” BeĄjamin mėgdavo pasi
puošti kolonijos narių sudė
tais deimantais ir ištisas va
landas prasėdėdavo prie veid
rodžio grožėdamasis deiman
tais ir taisydamas savo ilgus 
kaip pas moterį plaukus ir di
delę barzdą.

Mrs. Augusta Felty sukėlė 
visų ipasipirk tinimą teisme 
prieš Purnell, kada ji pasakęs 
kad jis atsisakė duoti jai dra
bužius iki ji “neužmokėjo ųž 
juos, kaip jis reikalavo.”

Jau £ina?
Pinigai Rusijon
Naujienų Pinigą Siuntimo Skyrius 

šiuo praneša, jog jau priima 
pinigus pasiuntimui į Rusiją.

Siuntimas maisto draftų tapo panai- 
/kiritas, ir dabar Rusijon pagelbą galima 
.pasiųsti tik pasiunčiant ten pinigus per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių. Pini
gų išmokėjimas Rusijoj pasidarė gali
mas, kada ten įsisteige bankai senovi- 

' niais pamatais.
Pinigai Rusijon yra Siunčiami dole

riais.
. Kas norite gelbėti savo gimines ir pažį

stamus Rusijoj, siųskite pinigus Rusijon 
' per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

“Aš buvau nuskurusi. Mano 
drabužiai buvo pavirtę į sku
durus. Aš neturėjau paričekai- 
čių. Mano čeverykai. buvo nu
plyšę. Aš paprašiau penjamino 
duoti drabužių. Jis nusijuokė 
ir atsakė: ‘Ateik šiąnakt mano 
kanibarin ir aš pažiūrėsiu apie 
tai’.

“Bet aš bijojausi. Aš buvau 
buvus tame kambaryje ir ži
nojau kas ten dedasi. Aš nejąfi.

“Bet pagalios aš nusiminiau. 
Aš turėjau gauti drabužius ir 
lodei j aš turėjau nueiti pas 
Benjaminą ir užmokėti už juos 
kaip jis reikalavo.”

Ji taipjau papasakojo kaip 
vieną kartą ji nuvykusi su 
Purnell į Cbicago, kur jis lai
kė misijas, Vieną rytą jis pa
žadino ją ir kitaą/7 mergaites 
ir privertė jas pozuoti prieš 
(kamerą nak|liniuose drabu
žiuose.

“Niekurios mergaitės 'nė tol 
(naktinių drabužių) neturėjo,” 
sakė ji. “Benjamin gi skaitė z 
tą kaipo didelį juoką.”

Mrs. Isabel Britchąrd sukė
lė teisme juoko, kada ji liudijo, 
kad Purnell pasiskolino iš^ jos 
drabužius ir korsetą. <

• Tuos drabužius jis pasiskoli
no tam, kad persirėdęs į mote
rį jis galėtų pabėgti kada .bus 
reikalas.

(Bus daugiau)

Reikalauja panaikinti auti- 
f Įi!lka!i> įstatymus

• LANSlNdjMfžk, kovo 29.— 
Valstijos legislatiirojc įnešta 

bilius, atšaukiantis Michigano 
kriminalinio sin<tikaliznio įsta
tymus, užkurių paržengimą da
bar yra teisiami {komunistai,

Bilių remiami Michigano 
Darbo Federaci/a.

PINIGŲ KURSAS
Vakar kovo 29 dieną, užsienio pi

nigų ne mažiai kaip už 25,000 dolerių 
•Jankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais iitaipj

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.70
Austrijos lOOTojbnų ..................
Belgijos 100 markių ............... $5.70
Danijos 100 markių . ............. $19.20 'j
Finų 100 markių .................. $2.75/
Francijos 100 frankų ........... $6.60
Italijos 100 lirų .... .................. $5.04
Lietuvos 100 Litų ................... $10.00
Lenkų 100 markių ................... y'c
Nbrvegijos 100 kronų ........... $18'08
Olandų 100 guldenų ................ £89.44
Šveicarų 100 markių ........... $18.47
Švedijos 100 kronų ............... $26.62
Vnkipfijos 100 markiu ....... .. *6c
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IC MONTVIDO APTIEKOJ
1824 Wabansia Avė.

VENUS GANDY COMPANY
4209 So. Kedzie Avė. ir

Nieko Nėra
Perdaug Gero Del

, Kūdikių. Duokite Geriausį
Geras maistas ir geras prižiūrėjimas padarys 
kiekvieną kūdikį sveiku ir tvirtu. Jeigu jūs 
negalite žindyt savo kūdikio, jums pirmutine 
pagelba turi būti

EAGLE BRAND z
X ęCONDiiNSED MLK)

Motinos per tris gontkartes vartojo ji, jos ne
galėjo žindyti savo kūdikių. Kiekvienas kūdikis Pada
rė greitą ir pastebėtina augimą kaip tik tapo pradėtas 
maitint su EĄGLE BRAND.

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

tuviu kalbųj visai veltui, 
taipgi ir puikią kūdikių 

knygą.

ENGLEVVOOD BALIUS VELYKŲ VAKARE 
Rengia S. L. A. 251 kuopa 

Nedėlioj, balandžio 1 dieną, 1923 m., 
M. PETRAUSKO SALĖJ, 

6103 $o. State St.
Pradžia 6:30 valandų vakarę.

Yra leidžiama vargonai ant išlaimėjįmo $50.00; 
kas laimės, o nenorės jų, tai gaus $25.00. Bus labai 
graži muzika. Taigi gerbiamieji draugai ir drau
gės ,meldžiame visu atsilankyti, nuo didžiausio iki 
mažiausio ant šio puikaus balius, kur turėsite links
mas Velykas ir gražiai praleisite laikų;

Komitetas.

CUKIERIOS - SALDAINIAI - KENDES
Mes darome saldainius iš geriausio cukraus, kiaušinio baltinio, 

šokolado ir grynų vaisių.
Paragaukit vieną ir seilės varyės, kad gavus kitą.
Velykoms palviniam ui pusę kainos, pavizdžiui: 5 svprap»už $2.10.

Galima gauti pas:

KAULŲ UGDYMAS 
yra tiek pat svarbus kaip ir mėsų ugdymas. 
Maistai, kurie.padeda Gamtai sudėti kalkes į 
kaulus ir dantis, yra svarbus.

S® ENIB
jrynus vitaminus turinčios treskos kepenų 

vos turi daugybę elementų, kurie « 
kuntį ii- padeda darytis stipriems tfuiams 
ir sveikiems dantims.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J.

Informacijų Skyrius
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

KONSTITUCIJA.

(Tęsinys)

t ure3. Prezidentas privalo 
ti galę užpildyti visas vakan- 
sijas, kurios atsitiktų laiku 
kongreso išsisk irstymo, 
dant jiems komisijas,

čio posedžię.

alis 3.

pave- 
kurios 
sek an-

Jisai /privalo, lailkas nuo 
heli kongresui infcir 

apie Sąjungos stovį, ir 
rfnėli jų apsvarstymui to- 

suimahymus, kokius jis 
matytų reikalingu ir t naudin
gu. Jis gyli, nepaprastuose at
sitikimuose, sušaukti abudu 
rumu, ar bent vieną iš jų; ir 
pasitaikius jų nesantarvei tarp 
savęs, atsižvelgiant į pertrau
kimo posėdžių laiką, jis gali 
pertraukti jų 
kiam laikui, 
tinkamu. Jis 
basadorius ir 
nisterius- Jis privalo daboti, 
idark įstatymai butųjištikimai 
pildomi; ir privalo davinėti pa
liepimus visiems Suvienytųjų 
Vaisi i j ų urėd ininkams.

Dalis 4.

'iji

laiko, <1 
mii 
paj

posūdžius iki to* 
kaų) jis matytų 
turi priiirit| am- 
kitus viešus mi-

1. Prezidentas, vice-prczidem- 
tas,z ir visi civiliškieji Suvie
nytųjų Valstijų určdininkai, ga
li būti prašalinti iš urėdų ant 
įskundimų ir pasmerkimų už 
šalies išdavimų, paprakus ar 
kitas dideles pražangas ir kla
stas.

Straipsnis III.
Teisdarystės Departamentas. 

Dalis- I.
1. Suvienytųjų Valstijų teis

darystės gale turi būti pavesta 
Augščiausiajam Teismui ir to
kiems mažesniems teismams 
kaip kongresas, laikas nuo lai
ko, nustatytų ir įsteigtų. Tei
sėjai kaip augščiausiojo taip ir 
mažesnių teismų, privalo už
laikyti savo urėdą gero elgi
mosi laiku; ir privalo, nuro
dytais laikais, gauti už savo 
tarnystę atlyginimą, kuris ne
turi būti sumažintas laiku 
buvimo urėde-

Dalis 2.

jų

vi- 
iki 

įstatymų ir lygybes, kįlančios 
iš šitos konstitucijos, Suvieny
tųjų Valstijų įstatymų ir pa
darytųjų sandory, ar kūmos

1. Teisdarystės gale turi 
suose atsitikimuose siekti

22-26

DIDELIS IŠPARDAVIMAS VELYKOMS
Didžiausis pasirinkimas visokios 

rųšies mėsos

Armour Star Ham 24i/2c 1b.
R. & O. Cal. Ham 14!/2c 1b.

toritelu; visuose atsitikimuose, 
kurio paliečia ambasadorius, 
kitus viešus niinisterius ir kon
sulus; visuose atsitikimuose 
dimirailiteto ir jūrininkystes

jurisdikcijos; ginčuose, kuriuo
se Suvienytosios Valstijos bu
tų viena puse; ginčuose tar
pe dviejų ar daugiau valsti
jų; tarpe valstijos ir piliečių 
iš kitos valstijos; tarpe pilie
čių iš įvairių valstijų; tarpe 
tos pačios valstijos piliečių, 
kurie savinasi žemę kaipo do» 
vaną kitų valstijų; ir tarpe' 
valstijos ir piliečių josios, ir 
svetimų valstijų, piliečių ir pa
valdinių.

2. Visuose atsitikimuose, ku- 
niewpaliečia anibasadorius, ki
lus viešus niinisterius ir kon
sulus, ir tuose, kuriuose val
stija per viena pusė, Augščiau- 
sis Teismas privalo 4urėti pa
matinę 
kituose 
muose, 
privalo
dikciją, kaip į įstatymus taip 
ir į faktą, su tokiais išeminiais 
ir sulyg tokių .pado vadi j imu, 
kaip kongresas padarytų.

3. Nagrinėjimui visų prasi
žengimų, išimant atsitikimus 
įskundimų, privalo būti sutai
soma prisiekusiųjų teismas 
(jury), ir toksai prasižengimas 
turi būt nagrinėtas toje val
stijoje, kfir šiokis prasižengi
mas butų papildyta; bet ka
la prasižengintas papildytas bi

jurisdikcijų. Visuose 
viršmanėtųose atsitiki-
Ai/gščiausis Teismas

turėti apeliacijos juris-

Nuo kulšies veršiena 16c 1b. ir daugiau 
Visokių vištų gyvų ir nupeštų, žemiausiomis 

J kainomis 20c 1b. ir augščiau.
Pftarnausim visiems geriausiai ir 

mandagiausiai.

Zolpas Packing House Markei
3432 S^. Halsted St.

S. L. FA8IONAS CO.
ni’

i C

rinti ir taipjau į galę įvesdin-

10 ir 20 skrynutėje

ikaro prieš
prie jos

Penktadienis, kovas 30, 1923

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI Visados kreipkitės 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

*

Dieną 10c.-27c.-3Gc. (ir taksai)

&

Pittslnirgo Lietuviai!
Tel. Brunswick 3669

JOSEPH W. GR1GAL
Lietuvis Advokatas 

^Kambarys 306, Horr?e Bank Bldg., 
Kajnp. Mihvaukee ir Ashland Ave8 

CJfiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 
k 7 iki 9 vakare.

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminub^a abstraktus. Padaro kon 
traktus i? Litus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far- 
rnų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius. I 

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.r
Telef. Roosevelt 8500

809 w. 35th St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. 

'■■■■■■■■■■■'į ........      j
------------ ta--------------------------------------

Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai
$ ' * i

.• V____  ________ _ . .. J________

Monroe gat. arti State bepersto-j 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm.,, 
Šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeini. rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. ir šventes.

8 Dideli komedmiai aktai ir 
kr u t. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergi*. NeJėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

Tel. Randolph 4758

' A. A. ST.AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG

19 So. La SaRe St.
• Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395
.........  ................................ ■■■■ ■ ■ ' ui Į

I III llllll ■ I I'

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

<

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

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicaffo
Tel. Yards 4681

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
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. Egzarainavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo inorgičiaua 

t lengvomis išlygomis.

I kurioje valstijoje,^. '•nagrinėji- | 
mas privalo atsibūti tokioje 
vietoje ar vietose, kaip sulyg 
įstatymų kongresas nurodytų.

Dalis ">8.
1. Pasukus išdavimas Suvie 

 

Pytųjų Valstijų ša/ies yra skai
tomas užvedi

prisidėjimu 
priešų, davimu jiems pagalbos 
ar paramos. Joks asmuo nega

li būti pasmerktas dėl išdavi
mo šalies kitaip, kaip tik dviem 
liudininkam ir tame pačiame 
teisme liudijant apie tą-patį 
dalyką, ar tai atvirame teis
me prisižiinus.

2- Kongresas privalo ’ turėti 
galę paskelbti bausmę už iš
davimą, bot pasmerkiant už 
išdavimą neprivalo gėdėtis jo 
kraujo nei jo tobulesnių tei
sių atėmimo, kaip tik pasmerk
tajam asmeniui begyvenant.

4 Straipsnis IV. 
Įvairi Parėdymai.

Dalis 1.

IŠRINKTI
PER TUOS
KURIE ŽINO

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

TAI nereikia ekspertų, 
kad apvertinti kokybe

1. Pilnas užsi tikėjimas 
kreditas turi būti duodama 
kiekvienoj e valstijoje viešie- 
sicųML aktams, rekordams ir 
t 4smų nagrinėjimams iš kiek
vienos valstijos; ir kongresas 
■gali, pagal vyriausius įstaty
mus, atžymėti budus, kuriais 
šitokie alkiai, rekordai ir na-

Turkiško Tabako lapų.
Vienok, kad tuos tabako la
pus perdirbti j gerus Turkiš
kus Cigarėtus, reikalingi yra 
ekspertai.

Rūkytojui užims tik keletu 
minučių, kad apvertinti 
100% Tyrų Turkiškų Taba
kų HELMARUOSE.

yra supakuoti 
as ąp-

HELMAR 
kietose skrynutėse, 
saugoja juos nuo susilaužy- 
ipo ir susimankymo. Papra
sti cigarėtai yra supakuoti 
į pundelius.Dalis 2.

1. Kiekvienos valstijos pi
liečiams yra suteikiama visos 
privilegijos ir pilietiška apsau
ga kitose, valstijose.

2. Asmuo kaltinama bi ku
rioje valstijoje dėl išdavimo 
šalies, prigavystus ar kitokios 
pražangos, kuris pabėgtų nuo 
teisino ir butų surastas kito
je valstijoje, privalo, reikalau
jant vykdomajai valdžiai tos 
valstijos iš kurios jisai pabė
go, būti išduotas ir atgaben
tas į valstiją turinčią ant pik
tadarybes j urisdikciją.

3. tuoks asmuo buvęs tarny
stėje arba prie darbo vienoje 
valstijoje, sulyg josios tiesų, 
ir pabėgęs į kitų, negali biJ 
t i jokiais čia esančiais įstaty
mais prašalintas iš tokios tar
nystes ar darbų; bet turi bū
ti pristatytas tani, kuriam to
kia tarnyste’ ar darbas reikia 
atlikti.

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDĄ

Išdirbėjai’augščiausios rųšies 
. Turkiškij ir Egyptiškų 

Cigaretų pasaulyje.

MAJESTiCFI-theatreV

A. E. STASULANI
Advokatas i

Peržiūri abstraktus ir skoliną pini
gus ant nekrutamos nuosavybės. 
Ofisas didmiesty, kambarys 1104

Chamber of Commerce Bldg. <
133 W. Washington Street
Telef. Franklin 1176—4945

VAKARAIS
3236. So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6787

—MM—MIMU, W| ■■■!—»——

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
lius jaunikliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
lemų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
M3.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 jr 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 jušų kaina. Parduosime 
viską.

S. GORDON, 
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St., 

tik biskį į rytus nuo Halsted St. 
Atdara kasdien, vakarais ir nedaliomis

^Tel. Lafayette 4228
Phvnbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visadiu 
patarnauju kuogeriauidal.

/Mk Yuška.
8228 W. (ą8tli St., CMcaco. W. I

,4

Šiuo pranešame jums, jog musų Atstovas 
P. Balčikonis lankysis pas jumis užrašinė
damas “Naujienas” tiems lietuviams, kurie 
dar jų neskaito.

Jūsų pareiga ir privalumas yra žiūrėti, 
rūpintis ir dėti visas pastangas, idant kiek
vienas lietuvis ir lietuvė butų apšviestu; pa
istančiu gyvenimą ir garbės vertu piliečiu.

“Naujienos” yra geriausių padėjėju kož- 
nam norinčiam įsigyti apšvietąK žinojimą ir 
garbę.

Kožnas .Pittsburgietis: vyrai, m 
merginos ir vaikai, visi “Naujienų” skaity- , 
tojai ir rėmėjai esate kviečiami prisidėti 
prie šito darbo platinimo “Naujienų”, pade
dant musų atstovui, P. Balčikoniui surasti 
kiekvieną lietuvį gyvenantį jūsų mieste, ku
ris dar nėra “Naujienų” skaitytoju.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

I

i;įs,

Herman P. Haaso 
ADVOKATAS 

609-610 Chamber of Commerce 
133 W. Washington StM 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

JOSEPH. C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

utarninkais ketvergais /ir subatonvis 
1612 West 46th'Street 

Telephone Baulevard 8172

Naujienų Administracija.

■........ ............................. . ■■■■■■■■■■■.......................>11.1 ... ................ I I ■■ ................ .

Ofiso Telefonas TlT> TT A TJUAATY Busto Telefonas
Central 4104 £1. A. Armitage 3209

' VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 Wcst Madison S t., kanib. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Ntio 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

Telefonai: 
Randolph 2675^r Dearborn 62^2 

 

Res. Telefonas/Park Ridge 2252

I. Węšley Baker 
Advokat/s ir teisiij patarėjas K ys 1317 Ashland Block, 

 

155 N. Clark St.

Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas Ii 
tuvių kalbon. Tyrinėtojas.

Notary Public.



Penktadienis, kovas 30,1923 NAUJIENOS, Chicago, IH.

KIA

Tikrai

23cii, tuzi

i, per 
šrink-

MBS. A. MICHNIEV1CZ
AKUŠERKA

3191 So. Halsted St., kampas 81 gat
Telefonas Yards 1119

Mos reprezenutojame skrybėlės napalyginamo gerumo

priklausęs

MALLORYSKRYBĖLĖS

t

1138

pa

8U-

3319 Auburn
Avė., Chicago.

STANLEY
MAŽEIKA

Rusiškos ii/Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Š1NKOS
KIAUŠINIAMS

DAžYVfiKlein
Brand, 
Star 
branda, svarui

21c

Chick-Chick Ve
lykoms kiauši
nių dažy- 
vS

ant&’Jsted Stippi

Bros Lily 
Armouro 

ir kitų

r KORESPONDENCIJOS

So. Omaha, Nehr.
Dėvėjimas 
Yra Čia

Yth jums brangesnės už v’-'1<ą. Neaplei* 
kitę jų. Jeigu turi kokią akių kliūti, tuo 
met ateik pas mane pasitart i.

DR. SERNER, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)

3315 So. Halsted St., Chicago, Iii į
Ofiso valandos tik vakare nuo 0 iki 9 |

Nedaliomis niu 10 iki 1. l’el. Y^rda 068. ;

Viskas tinkamai prirengta, bet

TAUPYKI!!

iš Skinner 
ir dūli kid,

MOTERIMS PUMPS, 
stylių, juodi ar geltoni 
lordai ir vėliausio 
Colonials efekto

Vaikų dvejų kelnių siutai — mali
no seige ir sumaišvihv
mieros nuo 8 
metų po

MOTERIMS PUMPS, 
satino, patent skuros 
vieno arba dviejų strap stylių, vė
liausios naujanybės, O E
dabar po 4>U.OU

Nauji siutai Velyky Nešiojimui
Puikus, viEojantįs siutai dėl moterų ir mergelių. 
Visi vilnoniai poiret twill, tricotine, twill cord, ca- 

melette ir maišyti. Juodi, navy, 
tan, cleer, ir pilki.

Nauji baksiniai, su diržais ir bliuzių modelio.
Gražiai stičiuoti ir aplankstyti, gero šilko pamu- 

eros nuo 16 iki 20, 86 iki 44 ir 48 iki 52, 

uo"o$35 0 $19.75 $29.75

ELYKOMS
RYBELĖS

GLORIA SKRYBĖLĖS 
tai pas Klein Bros, moterims 
ir merginome, šiaudų ir kviet- 
kų trimingai, poke elekto, eloso 
fitting stylių ir bobučity 
skrybėlės po

VAIKAMS SKRYBĖLĖS — iš 
puikaus Visca braid 
no trimmgu • C 
dabar

VAIKAMS VELYKįl TVIRTI RŪBAI
ne- brangiai kainuoja jūsų vaikui 

ar mergaitei
DYKAI — Gražus perlinis Neck- 

lace su kiekvienu pirkiniu 
’ tvirtos dreses

Merginų dainty frenęh dresės, su
jungtos su puikiomis laces ir satino 
ribinų sashes. Mieros (T "7 QE 
nuo 7 iki 14 metų ^IsvU 
Merginų kautai iš ploto, velours ir 
kitų smart audinių, naujų stylių ir 
spalvų, mieros nuo7 
iki 14 metų f
Mažyčių mergaičių dresės — visos 
vilnonios voile, apsiuvinėtos ir su 
leisa’s, mieros nuo 2 iki 6 metu, 
specialiai apkainuotos $3.98

VELYKOMS SKRYBĖLES — 
moterims ir merginoms, dide
lės ir mažos, juodos baltos ir 
spalvuotos, E A
dabar po I

prieš m ir- 
neprisileido lietuvių

Kovo 22 dienį pasimirė čia 
Pranas Zigmantas, 
vietos draugijoms: 
tano, SLA. kuopai 
kuopai. Kadangi 
siaut
kunigo Mikulskio, nors tas bu
vo porą kartu atvykęs išpažin
ties klausyti, tai įnirus jam 
kun. Mikulskis atsisakė laidoti 
jį su bažnytinėmis ceremonijo
mis. Velionio gi ulinės kreipėsi 
tada į kitataučių kunigą, kurs 
už tam tikrą atlyginimą palai
dojo.

rinkti nauji miesto viršinikai. 
Naujoji vaUdžia tuojau cine aš
triai perseikjioti (inunšainiin- 
kn^, taipgi azarto įstaigas. Ka
dangi ir tarp lietuvių labai iš
siplatinęs slaptas degtinės dir
bimas ir šinkavinias, tai ir jų 
jau ne vienas yra pakliuvęs ir 
nubaustas po 150 dolerių ir 
daugiau. Paprastai, nauji vir
šininkai visados stropus “nai
kinti piktą’’, kol arčiau susi
pažįsta su dalykais ir su tais, 
kuriuos pradžioj taip uoliai 
persekioja ir baudžia. Paskui 
susiuosto ir jau ranka ranką 
mazgoja.—Gegutė.,

Įvairenybės
SAUSI ORO STULPAI.

DYKAI pora Roller Skales, arba 
$1.75 Schaffer fontaniuė plunk

sna su šiais siutais.

Vaikų dviejų kelnių siutai — visi 
vilnoniai šeržo ir ca^s meres, nau
jų pavasarinių spalvų ir patrinų, 
mieros .nuo 8 iki $10

Ūkininkai dažnai pastebi tokį 
reiškinį: debesis, iš kurio, ro
dos, tuojaus pradės lyti, staiga 
išsiskirsto. Tas atsitinka tan- 
kiausai kelių kilometrų plote, 
kur labai maža arba visai nėra 
medžių. Tiršti debesys, neda- 
ėję tos vietos, i.šlęto pradeda 
sluogsniais skirstytis, darosi per
matomi ir visai dingsta. Meteo
rologai šį reiškinį šiaip aiškina. 
Plote, kuriame nėra vandens ir 
augmenė, (medžių), oras labiau 
saulės fsildytas, negu apielinki- 
njjse'vietose. Del šios priežas
ties, garuoja smulkus vandens 
lašeliai sudarą debesis, atėję 
minetan plotan išsisklaido. Iš to 
aišku, kaip svarbu yra, kad kraš
tas nepaliktų be miškų.

[“Trimitas”]

CUKRUM SMILKYMASNAUDINGAS.
IŠEIGINIAI VELYKįl APAUTUVAI

Kiti apgštoš vertės 2 kelnių siutai 
po $12.00, $15.00 ir $20.00

Smart, gerai išrodo apautuvai la
bai žemomis kainomis — mo

terims ir merginoms.
eros strap 

veršiuko ox-

$2.85

Gyvenk Savo Namuos
• Nelaikyk savo loto tuščio, 
uomet jis gali atnešti pini- 
us. Kam mokėti randą, kuo- 
ict už tą pačią pinigų sū

nų gali npsipirkti namą. Jėi 
temanai gyventi jame, išd<joK 
andon ir tegul kitas moka 

-and.-) už tavo namą. Neati
dėliok. Statymas atsieis daug 
daugiau vasarą. Gali užva
duoti 20 nuoš. padarydamas 
kontraktą dabar. Klausk pa
aiškinimų. Parašyk savo kal
ba ar ateik j musų ofisą pats.

THE PEOPLES HOME BLDG. CO.
215 Martin Bldg., 119 FederaI St.

N. S. (ALLEGHENY), PITTSBURGH, PA.

Penuki Daiktai Reikalingi 
Del Kiekvieno Žmogaus

Gerai padarytas Drabužis.
Geras audimas padarymui gero Drabužio.
Geras pataisymas, reikale.
Tinkamas išprosinimas ir išvalymas.
Geras siuvėjas atlikimui visų augščiau įnirtimu 

dalykų.
Viską gausite pas.

F. J. OVERLINGS
751 West 32nd St. * Chicago, III.

2 •>

5.

Bet tyri-

Kaip žinome, žmonės vartoja 
gana daug naminių vaistų ir gy
dymosi priemonių, kurių gydy
tojai ir šiaip mokslininkai pa
prastai nepripažįsta,
nėjimai parodo, kad kai kurios 
žmonių vartojamos 
yra labai tikslingos. > Taip, pa
staraisiais laikais moksliškai iš
tirta ir išaiškinta, kad cukrum 
smilkymas kambarių oro apvaly
mui yra labai gera priemonė. 
Deginimas cukraus duoda skruz
džių rukšties dujas. Tos dujos 
smarkiai naikina kai kurių ligų 
bakterijas ar bacilas. Taip, jei 
padėsim po stikliniu antvažu 
šiltinės ar džiovos bacilas (ma
tomas tik per labai padidinantį 
stiklą) ir po tuo antvožu pasmil- 
kysim deginamu cukrum, tai 
bacilos per pusvalandį bus už
muštos'smilkymo dujomis. Reiš
kia, toms baciloms užmušti, rei

 

kia labai didelio smilkymę^Taip 
pat po stikliniu antvož degina

 

mas cukrus tuojau naikina kva
pą sušvinkusios dvokiančios mė-

priemones

CLAY AWAY THE YEARS
Apply Boncilla Beautifier casrnjc 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 5
Guaranteed to do these definite thingsfor 
the face or money refunded. Clear rhe 
complexion and give it color. Lift out the 
lines Remove blackąeads and pimples. 
Close enlarged norės. 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 centsto Boncilla Laboratories, 
Ind’anapolis, Inaiana, for a trial tube.

Kompcticija kainose y- 
ra pilna, bet kompcticija 
gerume lieka mus jaus
ti taip kaip Bobtnsyn 
Kruso vienatinį saloje. 
Geros Skrybėles tik čia 
yra reprezentuojamos 
pavasariui.

20 metų prityrimo
Akinių sritaisymo mene

Visos naujos formos ir spalvos pa
vasarinių skrybėlių $5 iki $10

Joseph F. H ar rast
Išimtinai vyrų aprėdalų krautuvė .

Rūbai, kepurės ir vyrams smulkmenos

2141 W. 22nd St., netoli Leavitt St.
Mes turime pilnų pasirinkimą teisingų pavasarinių stylių

JEIGU JUS SERGATE
Nevartokite pilių ir patentuotu medicinų. Jus gal būt 

gydote ne tą ligą.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silp
numas, nervingumas, šlapumas nuo inkstu iu pūslės, gali būt, kad 

tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligos. Tikras 
ištyrimas šlapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. Gy
dome radiumu,, serumu ii- elektriką. Specialia gydymas lytiškų ligų 

vyrų ir moterų. Taipgi gydau.
Akis, 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.

3511-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.
CHICAGO. ILI

simptomai parciškią 
akių ligas

Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos ? 
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta? .
Ar kvaišta galva? •’
Ar matote kaip ir pluk&n£iu> tai

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

JOfclN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So- Ashland Are.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap 
tiekos,'kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Septintadie.niais 9 r. iki 12 dienos.

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 
praktika- 
usi Penn- 
■dlvanijos 
hospitalė- 

<e. Pasek- 
ųingai pa 

* tarnauja 
irie gi m 
lymo. Duo
ta rodą vi
sokiose li
rose 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 kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: lt25 W.
18th St., netoli Fisk St.

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

Dieniomis: CanaI 
i 3110 arba 0375 

Telefonai: < .i Makt} Drexel 950
' Boulevard 4136

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

IRABORIUS IR 
Raišam uoto jas
Turiu automo 

ilius visokiems 
eikalams. Kaina 
>ri einama.

PLUMBERIO IR APŠILDOMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted St 
Telephone Haynvarket 1018

Phone Yards 0994.
Utarninkais, seredomis, ketvergais ii 
sukatomis vakarais. Nedėlonris 
gal sutarimą.

ANNA M. BONDZINSKI 
BE A UTY SHOP

Veido ir galvos gydymas. Marcell 
garBiniavimas. Plaukų šukavimas ii 
dažymas. Columbia Kolegijos metodu 
Manicuring. 4631 So. Ashland Avc

--- --------------——r y --------------

Lietuviai Daktarai
V,\

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J, BERTA®
PIIYSICIAN IR SURGEON 

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

. Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913 /

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

Telephone Yards 1532

OB.J. IULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, 1)1.

Telcphone Yards 5834

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

ryto iryrtup 7 iki 9 vai. vak.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. CanaI 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

Tel. I.afayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 16-12

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir* Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

3325 So. Halsted St., Chicago, III,

Telefonas Boulevard 7042

DR. C, Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė, 
! arti 47-‘tos gatvės

A. L DAVIOONIS, M. D
4643 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir
v

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

Oxygen (“gesas”) 
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 So. Halsted St.,y Chisago, III.

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted* St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street 

Phone CanaI 0257
!

DR. M. T. STRIIOL’IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
( 4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tek: Lafayette 0263

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

Tel. CanaI 2118

OR. A. L. TUSIA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICII
3107 So. Morgan StH 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis oįjsas yra 

uždarytas

CanaI 0257
Naktinis Tel. CanaI 2118

DR. p. z. i alatoris
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare 

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

Z

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

8261 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M 1—3 ir 6—» P.M. 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Ganai 2118

V

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
<729 So. Ashlpnd Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
• Vaikų ligų

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

dos ryte iki 1 vai. po piet
Telefonas Drexel 2880

ullrmn 5432

A.SHUSHO 
AKUSERIA
Turiu patyrimą 

uoterų ligose; ru 
■estingai prižiū
ri ligonę ir ku 
'ikį laike ligos.

i»929 S. State St.
Chicago, III.

WAITKIEWICZ
(Banienė)

AkuŠėrka
1113 S. Halsted si

Tel. Blvd. 3138
Per 15 mietų pa- 
ekmingo prak

tikavimo turiu 
latyriinc. Pasek- 
tingai patarnau 
u prie gimdymo 

Kiekviename at
sitikime teikiu 
apatišką prižiu- 
ėjimą. Duodu 

patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui.

---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Or. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0737

DR. MARtA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

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

Rezideacijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas; 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandcs: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicagc
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Chicago, III.
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Taigi, jeigu kapitalistinA- 
sę partijose yra susirupini- 
mo, kad jų žmogus nesuge
bės tinkamai atlikt miesto 
mayoro pareigas, tai reikia 
balsuoti už Cunneą!

18.U0
17.08
U.80

3c

Subscription Rateai 
per y«ar iu Canada. 
per ylai uutside of Ghica<o. 
per year Ln Chicago 

per copy.

Trejos prakalbos
So. Bostone. z‘

Entered as Second Class Matter 
Mirch 17th, 1914, at the Post Office 
of Uhicagd, III., undar the act of 
Maith 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien. iiekiriant 
tekmiadie/iius. Leidtia Nauji«i>i| Ben- 
drov«. 1789 Sa Halrted St., Chica<o, 
(11 - Telefonas: Reonevelt R6O0.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — pafta:

Metami ................. ....... ...............
Puaed matų ------ —
Primi rnineaiami .—
Drianm mimiiam ------
Vianm mšnaiiui -------

i’hicagoji per nešiotojui
Viena kopija------------
Savaitei------------------

tf*neaiui _____________

1.50 
.75

ito 
7to

17.00
„ 8.M

1.75
— 1.25

.75

Metami________
Pusei met, ____
Trims mėnesiams 
Dviem mšfiesiam 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ...........  $8.00
Pusei metų ........... — 4.00
Trims minesiami ...... —.........2.00

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu, kartu *u užsakymu.

Bijosi 
laimėjimo.

Chicagos “Tribūne”, re- 
publikonų laikraštis, bijosi, 
kad naujasis miesto mayo- 
ras, kuris bus išrinktas atei
nantį antradienį, ras persun
kę darbą savo tarnyboje. 
Chicagos miestas, girdi, tapo 
taip suterštas nedorų politi
kierių šeimininkavimu, kad 
išvalyti jį reikėsią Herku- 
leso stiprumo, Platono gal
vos ir Jobo kantrybės.

Republįkonų laikraštis ne
klysta, jeigu jisai turi ome-

Šiomis dienomis įvyko vie
noje stambiausiųjų Ameri
kos lietuvių kolonijų, South 
Bostone, trejos politinės 
prakalbos, kurias rengė trys 
atskiros musų partijos savo 
vienminčių parėmimui Lie
tuvoje: socialistai^ sandarie- 
čiai ir komunistai Tų pra
kalbų rezultatai šieKrtįek pa
rodo, kokios įtakos turi mu
sų visuomenėje kiekviena 
Šitų trijų srovių.

Socialistų prakalbose bu
vo surinkta $120.00 aukų so- 
cielderhokratams; sandarie- 
čių prakalbose — $99.11 Lie-j 
tuvos liaudininkams, ir ko
munistų prakalbose —J $23.- 
33 Lietuvos * “kankiniams” 
bolševikams. Kai dėl publi
kos, tai jos socialistų pra
kalbose buvo daugiaus, negu 
sandariečių prakalbose, o 
pastarųjų prakalbose dau
giaus, negu komunistų pra
kalbose.

So. Bostone tuo budu iš 
visų anti-klerikalinių sro
vių socialistinė srovė pasiro
dė, kaipo stipriausi. Butų 
perdaug drąsu daryti iš to 
išvadą, kad toks pat jiegų 
santykis yra ir visose kitose 
lietuvių kolonijose. Reikia 
pripažinti, kad randasi visa 
eilė miestų, kur sandariečiai 
šiandie turi daugiaus pase
kėjų, negu socialistai; o kai 
kuriose vietose vadaujanti 
rolė tarpe anti-klerikalinių 
srovių priklauso komunis- 
L---- jeigU ta Naujo-

kolonijų socialistų kalbėto-
Ijus!

Ir po tų visų šukavimų 
apie socialistų “išnykimą”, 
po.tos kuone pogromščikų 
tono kampanijos prieš so
cialistus, — kokie rezulta
tai? Nugi visai “skromni”: 
pačiame So. Bostone sanda- 
riečiams pavyko užimti tik
tai antrą vietą tarpe parti
jų, kovojančių su klerikaliz
mu. Socialistai sukirto juos, 
nežiūrint net td, kad kai 
kurie sandariečiai ryžosi net ( 
sukelti bolševikišką triukš
mą socialistų prakalbose.

Iš to galima padaryti dvi 
išvadas. Viena, kad bergž
džios yra pastangos tų žmo
nių, kurie nori sugriauti so
cialistinį judėjimą tarpe 
Amerikos lietuvių; jisai yra 
nesugriaunamas. Antra, 
yra klaida manyti, kad tai 

I partijai turi geniausia sek
tis, kuri daugiausia niekina 
savo oponentus. Oponentų 
niekinimo darbas pozityvių 
vaisių neneša. •

Mums rodosi, kad santy
kiai tarpe musų partijų tu
rėtų būt kitokie, - negu jie 
buvo paskutiniu laiku So. 
Bostone. Su bolševikais, 
tiesa, susikalbėt yra negali
ma; bet kitoms pažąngiom- 
sioms srovėms reikėtų, jei
gu ne susitarti tarp savęs, 
tai bent kiekvienai stengtis 
neiškrypti iš tos bendrosios 
kultūros dirvos, kurioje 
veikti yra jų pareiga. Tegul 
kiekviena jų stengiasi pa
daryti kiek galėdama dau
giaus naudos visuomenei, te
gul jos lenktyniuoja nau
dingais darbais, bet ne mė
gina viena kitai ant galvos 
lipti. Kitaip klerikalizmas 
nebus nugalėtas.

EINA PĖSČIAS ILILGAI
AMERIKOS.

Tai yra T. H. Tresslar, ameri
kietis iš Texas vastijos, kurs sa
vo sveikatos pataisymui išėjo į 
ilgą kelionę, pasirižęs pereiti pės
čias išilgai visą pietinę Ameriką, 
visą Mexiką, Suvienytas Ameri
kos ir Kanadą. Jis išvaikščio
siąs pėsčias 18,000 mylių. Jis 
tikisi, kad po tokio ^Pasivaikš
čiojimo pasitairys jo plaučiai, 
kurie susilpnėjo nuo gasų karės 
laukuose.

Iš Kauno anekdotų
(Lyg ir Feljetonas)

h!eREZIJOS”.

> j—......... frams. net jeigu ta rsaujo-
nėję kapitalistinių partijų]/sios Anglijos iietUvių kolo- 
kandidatus. Nes ištiesų, kaip I nija ir nėra tikras gaikas
gali valyti politikierių ne
dorybes republikonas arba 
demokartas, kuomet ir vie
nas ir antras jų remiasi vie
šai panašiomis politikierių 
klikomis, kaip ta, kuri iki 
šiol valdė Chicagos miestą?

Socialdemokratų kandida
tas į mayorus, drg. Wm. 
Cunnea, viešai apkaltino re- 
publikonų ir demokratų kan
didatus, kad jų dviejų kam
panijos išlaidas? padengia 
kapitalistinės korporacijos 
ir kitokie kapitalistiniai in
teresai. Cunnea pareikala
vo, kad tų dviejų partijų rin
kimų kampanijos manadže- 
ri|i viešai paskelbtų, iš'ko
kių šaltinių susideda jų fon
dai. Bet į tai nei republiko- 
nai, nei demokratai nedavė 
jokio atsakymo, nors šiaip 
tai jie ir savo prakalbose ir 
spaudoje pasakoja begales 
visokių neįdomių publikai 
dalykų. /

Jeigu kapitalistiniai inte
resai stovi už republikoniš- 
ko ir demokratiško kandida
tų nugaros, tai kam vienas 
ar antras jų galės tarnauti, 
patekęs į mayoro vietą? Aiš
ku, kad niekam kitam, kaip 
tiktai tiems interesams —ir 
sau.

Tarnautisųiiestul ir jo gy
ventojų labui galėtų toks 
mayoras, kurio nekontro
liuoja jokie specialiniai in
teresai. O toks mayoras te
gali būt, prie dabartinio kan
didatų pasirinkimo, tiktai 
socialistas.

kalbamųjų srovių stiprumo 
palyginimui visoje Ameri 

koje, tai ji visgi duoda gana 
charakteringą vaizdą tų re
zultatų, kuriuos musų judė
jimui atnešė keleto paskuti
nių metų partinės kovos.

Po to, kai anąmet bolše- 
vikuojantys elementai su
skaldė socialistų organizaci
jas, jie buvo labai įsigalėję 
Naujosios Anglijos lietuvių 
kolonijose. Visa jų energija 
buvo atkreipta jjtai, kad 
socialistus tenai visai “su- 
likvidavus”, ir ne kartą jie 
skelbė, kad šitą savo tikslą 
jie jau pasiekę — socialistų 
jau nebesą. Bet dabar mes 
matome, kad svarbiausiojoje 
tų kolonijų, So. Bostone, bol
ševikai stovi puskutinėje 
vietoje tarpe visų partijų.

Pasidėkojant
atakoms prieš soc 
tenai sustiprėjo “vidurinė 
srovė”, sandariečiai; 
sustiprėjo toli gražu ne tiek, 
kiek buvo galima manyt, 
sprendžiant iš tautininkų 
spaudos pasigyrimų. Ta 
spauda, lenktyniuodama su 
bolševikų laikraščiais, irgi 
mėgsta pasakoti, kad socia
listai jau “išnykę”. Ypatin
gu uolumu socialistų “nai
kinimo” darbą senai varo 

So. Bostone einąs ofydalinis 
Sandaros oranas, kuris ap
šaukė juos ir “parsidavu
siais lenkams”, ir ‘/veidmai
ningais biznieriais v, ir kuris 
net ragino savo vienmin
čius “vyti lauk” iš lietuvių vos įrankiai turi būt kultūringi.

iT» i lūuR ĄTuTitiiji’•»»»

VIS TRIUKŠMAI.

bolševikų
tus,

, kari nuo jo butų buvę galimu į- 
kaušti — jie netiki... Susirinki
mai daromi pusiau viešai, pu
riau slaptai: skelbiama praneši
mai apie susirinkimus valdžios 
oficioze “Lietuvoj”, bet drauge 
pranešama, kad susirinkime ga
li dalyvauti tiktai pašauktieji. 
Patsai Dome, kaipo vyriausias i 
naujos religijos apaštalas susi-! 
rikimuose pamokslą laiko. Susi-; 
rinkusieji susiėmę rankas klau
sos. Tai viskas butų tvarkoj— 
tegu jie sau tiki, tegu jie sau 
meldžias, kaip jie nori. Bet kad 
čia dar prisideda viena kampli-» 
kuojanti aplinkybė. Prie naujos 
religijos išpažintojų prisidėjo 
tiktai tie ir tos, kuriems savo 
metu nepavyko dėl šiokių ar to
kių priežasčių moterystės ryšiais 
savo jaunas dienas palaiminti... 
Pikti liežuviai kalba, kad naują 
religiją geriau butų pavadinus 
“Sąjunga, kurie vesti nori” arba 
“nenusisekusių ženiklių”. Bet 
patsai apštalas Dome prieš šį 
paskutinį pavadinimą griežtai 
protestuoja: naujos religijos, ša
lininkai dar vilties .nenustoja. 
Dome gi pataria, atsižvelgiant į 
dabartinius laikus, einant į pirš> 
liūs imti su savimi ne arielkos 
bonką, kaip kad gerais l^ikahs 
lietuviai darydftvo, bet pusę svaV 
ro sviesto... Tai esą labai gerai) 
veikja. Ir jeigu jam apsivesti 
nepasisekę, tai visai dėl kitų 
priežasčių... I

Kaip matote ši religija pla
tesnių politinių tikslų nesiekia— 
tenkinas šios žemės nelaimingų
jų guodimu. Ką-gi, ir tai gera/ 
darbas!..

Kur kas platesnių maštabų ir 
tikslų siekia eugenistų-cicelnin- 
kų religija. Visų jų pavojin
giausia, bet kolka$ dar veikiantį 
visai slaptai, todėl ir nauji apaš
talai dar neminėtini, kad nepa
kirtus savo dirvos. Cicelninkais 
jie vadinas todėl, kad nori, kad 
jų religiją simbolinių lietuviški 
ciceliai. Kaip žydams cicelių 
ženklas padėjo išlaikyti ilgus 
Šimtmečius žydų religiją, o per 
ją ir tautą, taip lietuviai turėtų 
sudaryti tokią religiją, kuri ata- 
tiktų lietuvių tautiniems reikala
vimams, kad ją simbolinių koks 
išviršinis ženklas. Tiems religi
jos ideologija nėra tiek svarbi, 
kiek jos tikslas ir forma. Forma 
—sustiprinti tautinį jausmą, o 
tikslas — pagerinti lietuvių ra
sę. Todėl jie ir eugenistai va
dinas. Eugenistai — tai tie, ku
rie nori ž>moiiiiją pagerinti tais 
ar panašiais keliais, kaip gerina
ma gyvulių rasės. Jau nekal
bant dpie tai, kad jie reikalauja, 
kad pirma negu butų atliktas 
tam tikras žmonijos dauginimo 
aklas, kad abu akto dalyviai tu
rėtų jgydyltojo rekdmendaiciiją. 
Jie eina kur kas toliau Jų nuo
mone turėtų visi kunigai vesti, 
nes tai esti paprastai tvirčiausi 
ir sveikiausi vyrai — o šiaip jų 
energija niekais nueinanti. Be 
to manoma, kad reikėtų įtai
syti centraliniai gerinimo punk
tai, ir paimti valstybės globom..

Sunku pasakyti,'kur čia bai
gias tikrenybė, kur prasideda 
anekdotai.. Tiktai niekam kau
niečių ne sekretas, kad kažkur 
žmones užkabary rūpinas perku- 
nininkų, šidlauskininkų ir eu- 
genistų-cicelninkų religijomis. 
Tikrai laiko ženklas. I

—Adomas Pakuln/ckis.

Tra^cript” ir k. prie tos pro
gos/ pažymėjo Tautų Sąjungos 
ir A’lijanlų, moraU bejčguiuą, 
kad juos tik pajėga gali privers
ti pasielgti teisingąją ką Klaipė
dos atsitikime.

Nematėme nei vieno dienraš
čio, kurs butų pareiškęs nuo- 

i monę, kad Klaipėdą reikėjo skir- 
| ti lenkams, arba kad daryti ją 
atskira valstybe.

' kininkų politikų, žinoma, jeigu ’ 
reikėtų kviesti monarkas kur iŠ 
lenkų ar vokiečių, tai ,musų mo- 
narkininkų padėtis butų kiek 
keblesnė. Bet dabar juk mes 

“stiprybę iš praeities se
miame”, o čia gyva praeitis gy- 
va tebevaikščioja! Ar ne gar
binga butu turėti savo monarką 
—čyslo Gedimino krdujo! šven
tieji (kmokratai dėl monarko 
idėjos labai nesikratytų, bet kad 
šis vienintelis užsilikęs senovės 
egzempliorius ir vienintelis kan
didatas j Lietuvos sostą nepripa
žįsta Rymo papos už Dievą, ir 
sako, kad visų svarbiausias Die
vas esąs Perkūnas. Kiek jį žmo
gų kunigai kotavojo, kad jis su
tiktų persikrikštyti, — jis ne įr 
ne. Esą jis Gediminišką kraują 
krikštu suteršiąs. Imtasi ieško
ti po visokius rusins ir šventą 
raštą įrodymų, kad Gediminas 
krikščionis buvęs. Kunigas Tu
mas, nelaukdamas surasiant į- 
rodymų, — Vieliuonoj pašventi
no ant Gedimino kapo kryžių — 
jei pats Gediminas ir nebuvo 
pakrikštytas, tegu nors jo dul
kės krikšto žymes nešioja! Bet 
ir tai j retą egzempliorių nieko 
nepaveikė. Jis turi savo kom
paniją, kuri jį sekdama šliejas 
Dievo Perkūno pastogėn ir sten
giasi atsikrykštyti.— gundo ir 
kunigaikštį nesikrykštyt.

Bet čia padėtis komplikuojąs. 
Šventieji demokratai perkuni- 
ninko soste nieku budu nenori 
matyti — tektų tuomet jiems 
patiems augint barzdas (nors 
tiesa, Krupavičius jau užsiaugi
no labai 'padorią kavalierišką 
barzdą) ir mdlsltis pa klebonijoj, 

o prie ugniakurio . pakrūmėj... 
Bet be krikščionių-šventųjų pa
galbos nėra galima konstitucija 
pakeisti ir karalių išrinkti. Pa
dėtis dar .tuo bloga, kad šis eg
zempliorius jau pakankamai se
nas ir sulūžęs, ko gero — ims ir 
numirs! Pagaliau jis galėtų ir 
mirti — ale kad jis neženotas! 
Munark i įlinkai-perku įlinkai to
dėl dideliai susirūpinę, ar nebū
tų galima kaip šį egzempliorių 
apžendinti, kad giminę iki ge
resnių laikų palaikyti. Pasirodo, 
kandidačių šiam garbingam Tė
vynes labcf darbui pasiaukauti 
yra pakankamai, bet senis spi- 
rias: jis vienas čysto kraujo— 
jo su nevystu nemaišysiąs — ir 
taškas! Kas be ko — jeigu jau 
toks svarbus patriotinis reika
las — butų galima senį prievar
ta kur kokiam maiše ar pirty 
apženyti ir apdumti, bet skepti
kai galvas kraipo-: kas garan
tuos, kad busimas sosto įpėdinis 
nebus falšyvas, kad bus čysto 
kraujo?! Tiesa, rimtas, svarbus, 
sunkus klausimas... Galvos su- 
kas ir verda, kaip iš keblioš’ pa
dėties išbridus.

O tuo tarpu davatkų lizdas 
Amerikoj Lietuvių Prekybos 
Bendrovės sunkiose kančiose pa
gimdytas Lietuvos Tarptautinis 
Bankas iš senio biznjtdaro. Pasi
sodino senį iškilmingoj vietoj ir 
paskui skelbia kiekviename šun
lupy: žiūrėkite, kokios pas mus 
retenybės randas — šviesiausias 
Kunigaikštis, Perkūno apašta
las! Neškit pinigus į musų k ro
melį — po Perkūno apsauga!

Pro Vilnių,'pro Klaipėdą eina 
rimti Lietuvos dinastijos klau
simai... Toks yra vargas su vie
na—Perkūno “herezija”.

Kita, nemažiau pavojinga “he
rezija” — tai Domės Šidlausko 
religija, kuri kartas nuo karto 
išlenda iš papečkio viešumon, ir 
daro mitingus. Tiktai' jeigu 
Amerikos biblistai kviečia kata
likų kunigus į disputų duelį — 
tai šidlauskiniai kunigams griež
tai draudžia savo posėdžius lan
kyti. s šidlauskininkai —- irgi 
linksmi žmohės. Jie 'pripažįsta 
šventą raštą ir panašius doku
mentus, tiktai stebuklų nepripa
žįsta. Iš čia kįla labai įdomi 
švento rasto interpretacija, šid
lauskininkai pavyzdžiui tiki, kad 
Kristus per mares ėjęs, bet kad 
tos marios butų buvusios gilios7 
—tai jie netiki; jie tiki, kad 
Kristus penkiomis žuvimis pul
ką žmonių pavalgydino, bet kad. 
tie žmonės butų buvę sotus — 
jie netiki; jie tiki, kad Kristus 
iš vandens padarė vyną, bet kad 
tas vynas butų buvęs geras, ir

Neutralę juosta ir Vilniaus 
t klausimas.
Tą pačią dieną — 16 vasario 

pasklido žinios apie lenkų žygius . 
Neutralėjc r j uostoje, apie susi- 
rėmimą^įgrp lenkų ir 'lietuvių, 
beužiinant lenkams tos juostos 
dalį. Amerikos spauda netruko 
reguoti ir į šiuos įvykius. >čia 
apsireiškė jau didesnis nuomo
nių įvairumas. Tas nuomones 
lygindami ir derindami, mes 
prieiname prie sekamų išvadų:

1) Visų pripažįstama, kad ne-t 
utralės juostos dalinimas rišaš( 
su visu Vilniaus 
tasai klausimas 
kus išrišti;
> 2) Didžiuma
^iusių tame klausime mano, kad 
jisai prives Europą dar šiemet 
prie didelio karo; kad tą karą 
iššauksią rusai, kurie dabar 
kufstą Lietuvą; kad rusai rim
tai rengiąsi s į karą; kad tiktai 
bendras, sutartinas ir energin
gas alijantų veikimas, kad su
taikius Liėtuvą su Lenkija — 
galėtų tą karą sulaikyti; bet kad 
tokiam sutartinam veikimui 
dabar maža esą vilties. Kai dėl 
spaudos simpatijų mums ar len
kams — reikia pasakyti, kad 
dienraščių /didžįphia stengiasi 
būti bešaliai irčnėpareikšti sim
patijų nei vienahnei kitai pusei. 
Mažumoje randaši4impatizato- 
rių tai mums tai lenkams. Pa- 
galiaus ir tų simpatizatorių sim
patijos labai nepastovios. Jos 
matomai priklauso nemažai nuo 
gaunamų informacijų arba nuo 
patariamo spaudimo 'iš pusės 
skaitytojų, štai pavyzdžiui, tu
rime prieš dkis keturis editoria- 
lus ią “Clevelaiul Plain Dealer”. 
Vas. 18 d. tasai dienraštis en
tuziastingai sveikina 'lietuvius 
su laimėta Klaipėda. Bet jau 
vas 19 d. tas patsai dienraštis 
tvirtina, kad Lietuva gali turė
ti moralę teisę tik prie tos dalies 
neutralūs zohos, kurią jai pa
skyrė alijantai ir kad lietuviai 
nedrįstų daryti pastangų atsi
imti Vilnių.

Taip pat ir editorialas vas 20 
d. labai palankus lenkams.

Tečiau vas 23 d. tasai laikraš
tis lietuvių nebekaltina, o visą 
bėdą stengiasi primesti Rusijos 
bolševikams.

“Buffalo Express” išreiškė 
net opiniją, kad Lietuvai būtį 
geriausia susilieti su Lenkija. 
“New York Herald” lietuviams 
tik pirmenybės teisę prie Vil
niaus pripažįsta, gi lenkams, 
sako,t užtenka Tautų Sąjungos 

Tarybos nusprendimo atiduoti 
jiems neutralūs zonos dalį. Lie
tuviai turį pasiduoti tam spren
dimui. “Washingtor\ Post”, 
pasiremdamas gandu apie slap
tas tarybas Lietuvos valdžios 
su čičerinu Minske, (kmą gan
dą musų Atstovybė atitaisė. L. 
L B.), klausia nugąstaudamas, 
nejaugi lietuviai pasiduos bolše
vikų provokacijai ir pastūmės 
savo 3 divizijas prieš 30 divizijų 
lenkų. “New York Times” 
tvirtina, kad rusai vien dėlto 
lietuvius spiria kariauti su len
kaite, kad tik pridarius lenkams 
daugiaus nemalonumų. Tiek 
mums teko pastebėti balsų, ku
riais galėtų lenkai pasidžiaugti.

Iš antros pusės buvo balsų, 
muęų pusei labai prielankių. 
“Cliicago Daily News” kores
pondentas iš Varšavos William 
E. Nash, komenttfodamas toną 
^Varšuvos spaudos, pabrėžia, kad 

\ Jonikai gaminasi Į karą su Lietu
va lir meta šešėlį ant jų impe
rialistines politike 
sienio reikalų 
Aleysandtui 
Nash uždavę 
“Ar Lenkija 
dabartinėmis 
tariant ' tomis 
nurodė dabar

klausimu, kad 
yra labai sun

dienraščių ra-

Ką jau bekalbėti, kad visokie 
bedieviai, cicilikai, turkai, Valde
marai, čigonai, velniai, izraeli
tai, davatkos, bolševikai —drum
sčia Kauno ramią padangę, truk
do šventiesiems dievobaimingai 
pelningas banko operacijas vys
tyti! Bet šit išaugo staiga ne
girdėtas neregėtas pavojus —• 
mieliems Kauno papročiams 
drumsti. Pavojus tuo pavojin
gesnis, kadmis niekuo nekaltas, 
kad jo autoriai — labai gero ūpo 
žmonės. Ar girdėta nuo tų lai
kų, kai ponas Dievas Adomą iš 
molio lipde, kad Kaunas, visų 
šventųjų 'lizdas, butų drauge ir 
“herezijų” lizdas?! O jis loks 
yra—dievaž!

Visų pirma, kaž kas nelabas 
iškasė iš kokių griuvėsių ar su
pelėjusių poperių seną laužą, ku
ris savo giminę išveda iš paties 
Gedimino. Tas dar butų nieko:’ 
tiesą pasakius, tai nėra ir lau
žas, bet esybė turinti visų žmo
gaus žymių: nosis, kojos, kakta, 
kalniečius, kelnės. Figūra tokia, 
kad atrodo, tarytum zgarsus 
3tenka Razin ar mūsiškis pasa
kų herojus plėšikas Damijonas 
butų iš numirusių atsikėlęs. Bet 
ūsai tokie ilgi ir žili, kad jie nie
ko kito negali priminti, kaip na- 
bašninko Gogolio Taras Bulbą. 
Ir tai dar butų nieko gali gi 
piliečiai šventoj Lietuvoj usus 
nešioti, kokius nori —- tai baž? 
nyčios įstatymais nedraudžia
ma, — to ir ponas Dievas savo 
dešimty prisakymų nėra nužiū
rėjęs. Bet visa bėda, kad ši esy
bė vadinas Keistutis-Beržanskis- 
Gediminas-Klausutis ir turi pe- 
čentę. Žinoma, ne kur kitur —- 
tik ant poperio. Pečentę tokią, 
kuri sako, kad jis yra kunigaikš
tis, ir Gedimino, garsaus Lietu
vos kunigaikščio, tikras švogeris, 
ar ten švogerio švogeris, žodžiu, 
artimas giminė. Ale ir tai dar 
butų nieko, — tegu jis ten būva 
sau švogeris u-Jkunigaikštis, — 
bet kad jis visur skelbiasi Per
kūno tikybos išpažintojas. Ir ne 
tik išpažintojas — ir teisėtas 
Perkūno apaštalas. Kas netiki 
—gaili įsitikinti paėmęs Lietuvos 
darboutojų albumą (M. Yčo lei
dinys), kuriame kitų veikėjų 
tarpe figūruoja ir šis kunigaikš
tis ir apačioj parašyta (jo bio
grafijoj), kad jis yra Perkūno 
garbintojas ir apaštalas!

• Tai vis dar nekalta istorija bu
tų, bet kad dabar Eiropoj blo
gas 
nuo

Triukšmo, keliniu viešuose 
susirinkimuose yra senai pasi
žymėję mūsiškiai komunistai. 
Bet musų korespondentas iš S. 
Bostono praneša, kad dabar te
nai ėmė tokią pat taktiką var
to! ir kai kurie tautininkų San
daros elementai.

Kuomellkovo 23 d. S. Bosto
ne buvo (parengtos prakal
bos, tai kai kurie sandariečiai 
pradėjo šūkauti ir daryti ter
mą svetainėje, pasirodžius es
tradoje “Keleivio” redaktoriui, 
drg. S. iMichdl'Sofnuiy Kores
pondentas sako, kad ypatingų 
nuostolių tas triukšmas nepa
darė susirinkimui, kadangi au
kos jau buvo surinktos ir pub
lika jau buvo išklausiusi dau
gumą kalbėtojų. -Bet nėra al>e- 
jonės, kad žmonių ūpas tapo 
sugadintas ir klerikalai galės 
tuo pasidžiaugti.

į Tas negražus incidentas, kaip 
galima numanyt, buvo tiesiogi
nė pasekmė tų demagogingų 
atakų, kurias jau senai veda 
prieš “Keleivį” oficialiais san- 
dariėčių organas, pasiryžęs su
kurstyti prieš jį. minias. Kaip 
lik “Sandara” pradėjo j ieškoti 
priekabių prie “Keleivio”, mes 
pastebėjome, kad iš tų kivirčų 
nieko gero neišeis.

Bot mes,- neabejojame, kad 
didelė dadguma sandariečių ne- 

| pritars, triukšmadariams, lygiai 
Į kaip ir tai “Sandaros demago
gijai, kuri duoda šitokių ne
gražių vaisių..

Politinės partijos gali ir pri
valo kovoti tarp savęs, bet ko-

enok

vėjas pučia! Lietuvoj ’laiks 
laiko pradeda rastis monar-

Amerikos spauda apie 
Lietuvą

KLAIPĖDOS KLAUSIMO 
LIKVIDAVIMAS.

f L1B] Kai 16 vasario atėjo 
žinia, ' kai alijantai galutinai 
sutiko priskirti Klaipėdą Lietu
vai, mažne visa Amerikos spau
da tam nuoširdžiai pritarė. Čia 
buvo jau susidariusi opinija, 
kad Klaipėdos kraštas yra lie
tuvių apgyventas, kad Klaipėda 
tai vienatine Lietuvos išeitis į 
jurą, kad todėl ji turi priklau
syti Lietuvai, juo labiau, kad jos 
priskyrimas Lietuvai turėjo bū
ti logiška užbaigusio klausimo:, 
kuris buvo iškeltas Versalėje 
dar 1918-ais mėtaias ir pažymė
tas Versalčs sutartyje? Tik kai-^ 
kuriem, dienraščiai R. a. “Boston, (Bus

s. Lenkų už- 
ministeriui p. 

Skrzynski'ui, p. 
tokį/’ klausimą: 
patenkinta savo* 

sienomis, 
sienomis 

jai talkiu 
daugiau)
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A. Aleksejev.

Kas Tai Yra 
M ilitarizmas
I. Karų priežastys ir kariuo
menės rūšys įvairiais amžiais.

Didžiausia nelaimė, kuri kan
kina dabar visų pasaulį — tai 
karas. Jis.gyvuoja iš pat žmo
nijos atsiradimo, bet žmones 
niekados da taip aiškiai nesu
prato jo visų sunkenybių ir be- 
ndkpiįngumo, kaip dabar.

C_>rarp\kita ko nevisi vieno
dai ir dabar tai supranta. Yra 
žmonių J kurie tvirtina, buk 
karai gyvuos amžinai, kad jie 
yra butini ir naudingi žmo
nijai. Kiti gi tvirtina priešin
gai: karai butini ir naudingi 
tiktai viešpataujančioms kla
sėms, t. y. pramonininkams, 
kapitalistams, pirkliams, savi
ninkams didelių plotų žemės 

dvarininkams, o taip pat 
ir valdžiai, tų luomų palaiko
mai; kad darbo žmonėms at
neša tiktai kančias ir sunai
kinimą, kad ateis, toks laikas, 
kada viso pasaulio darbo žmo
nės tarp savęs susivienys, 
idant numetus mio savo pečių 
buržuazijos, dvarininkų ir da
bartinės valdžios jungą ir ku- 
nyt ant žemės amž'iną tai
ką. Į

Kas7 teisus, pamatysim paa
kinus. O dabar pažiūrėsim ko
kios priežastys iššaukdavę* ka
rus senovės laikuose.

Pirmuose laikuose žmonijos 
plėtojimosi, kada žmonės dar 
ganė kaimines gyvulių ir kla
jojo iš vienos vietos į kitą, 
j ieškodami geresnių ganevų 
nuolatos kariaudavo vieni, su 
kitais. Bet katiaVo ne su tam 
tikra kariuomaęe; jos da ta
da nebuvo. Kada aplinkybės 
priversdavo vieną giminę už
pulti kitą, lai visi vyrai, pri- 
gulintieji tai giminei, tapdavo 
kareiviais. Atsisakyti ir neiti 
kariauti negalėjo nei vienas 
vyras, kitaip užtrauktų ant sa
vęs amžiną paniekinimą ir 
taptų išvarytas iš visuomenės 
tarpo.

Niekas ir nemanė atsisaky
ti, nes visi giminės nariai aiš
kiai suprasdavo, kad jeigu jie 
neis kariauti, tai giminei gre
sia badas, išmirimas ir» pra
pultis.

Laikui bėgant, įmonės pra
deda apsigyvendinti nuolatiniai 
vienoje vietoje ir pradeda dirb
ti žemę. Menki žemės išdinbi- 
inui įrankiai, ir spartus žmo
nijos •drauginimasis, versdavo 
dažnai kilnotis į naujus neiš
dirbtus žerftės plotus. Toje ga
dynėje karai iškyla dėl gyve
nimo aplinkybių visos giminės 
ir taip supranta tai visi gimi
nės nariai.

Laikui bėgant atskiros gimi
nės susivienija į galingas val
stybes, kurios yra: senovės 
Aigiptas, Asiro — Babilonija, 
Persija, Indija, Graikija, Ryma 
ir k.

Tada karai nėra jau iššau
kiami gyveninio aplinkybėmis

visų žmonių, o tiktai viešpa
taujančių sluoksnių norais už
grobti svetimų turtų, vergų, 
moterų ir priversti žmones mo
kėti duoklę. Prie tokių aplin
kybių karai nustoja *savo ver
tės ir nėra bendru darbu vi
sų vyrų kokio nors tarpo žmo
nių, o vedami kastomis (t. y. 
sluoksniai?) kareivių, kaip Ai- 
gipte ir Indijoj, arba turtuo
liais, taip vadinamais garbin
gais žmonėmis, kaip Spartoje; 
arba karų .vedimas priguli kla
sėms, artimoms carui ir vi- 

fsai jo svitai, kaip Assiro —
Babilonijoj ir Persijoj.

Viduramžį, laikuose feoda
lizmo, kada Europoje da ne
buvo išaugusios galingos val
stybes, nuolatiniai karai buvo 
\Tdami ne viešpataujančių kla
sių, o atskirų viešpačių, val
dovų, kunigaikščių, grafų, ba
ronų, gercogų. Kadangi baud
žiauninkai į kareivius buvo ne
tikę, o kareivius jau tada rei
kėjo gana gerai\išmokinti; taip 
pat reikalingas buvo tam tik
ras gabumas ir vikrumas — 
kariuomenė tampa tikra pro
fesija, kareivius samdo ir tar
nauja SU savo viršininkais tam 
iš valdovų, kuris daugiau mo
ka.

Taip, pamaži, karai, iš kart 
vedami giminės, visų' žmonių, 
pereina į rankas viešpataujan
čių klasių, o paskum į atski
rų valdovų ir kartu su tuom, 
kareivija, būdama iš kart rei
kalas visų žmonių, tampa ka
stine, o toliaus samdoma.

Karlu su tvirtėjimu karalių 
galybės ir su išaugimu dide
lių valstybių, prasideda tas 
pats * plėtojimasis kareivijos, 
liktai priešingon pusėn.

Karaliai ir imperatoriai į 
plotus žemės ir į gyventojus, 
užimančius juos, pradeda žiū
rėti kaip į savo* nuosavybę. 
Norėdami savo karalystės ry- 
bas labiau išplėsti, kariauja 
su kaimynais, reikalauja di- • • • dėlių armijų. Jas renka viso
kiais budais: samdo, priima 
šalininkus ir jau su jų pagal
ba verčia kitus jėga stoti į 
kareiviją. .Viršininkais ir vedė
jais armijų —- dvarininkai — 
viešpataujantis tais laikais 
sluoknis. Bet nei armija^ nei 
karai nebuvo vedami 
nių. Kareivija skai
me, nuo kurios kiekvienas Sten
giasi ištrukti arba išsipirkti.

Kartu su >apitalizmo plėto
jimosi, pabaigoje XVIII-to am
žiaus, politinėje arenoje pasi
rodė buržuazija, kurĮ^pradėjo 
kovoti su dvarininkais. Šitoje 
kovoje paskui save patraukė 
visą žmoniją.

Francijoje, buržuazija pa-, 
darė revoliuciją, nuvertė nuo 
sosto ir- numarinus Karalių, iš
vijus dvarponius/' parašė ant 
savo vėliavos: “laisve, lygybė, 
brolybč’AKada karaliai ir val
dovai visos Europos užpuolė 
Franci ją, norėdami atstatyti 
visai sunaikintą karališką šok
sią, visa franeuzų tauta suki
lo ginti iškovotą laisvę nuo 
gręsiančio jai pavojaus. Armi
ja . tikrai tapo visos šalies, na
cionalinė ir netiktai kad at-

visų zmo- 
esi nelai-

I J I

mušė svetimtaučių užpuolimus, 
bet iš savo tarpo išstūmė žy
miausius armijos vadus ir, 
kai matai, prieš savo galybę 
privertė drebėti visos Europos 
karalius.

Idėjos franeuzų revoliucijos 
pasklido visoje Europoje. Vi
sur pradėjo stengtis išsiliuo- 
suoti iš po jungo sau valdiškų 
karalių, kurie į žmones žiu
rėjo kaip į nuosavybę, nuo pui
kuojančių ir užriestnosių dvar
ponių. šitie save vadina gar
binguoju luomu, o visus ki- 
tuk — tamsuoliais, prakeik
tais žmonėmis. Visuomet bur
žuazijos tarpe iškyla idėja apie 
naciją, kaip ir apie l<ą-tai to
kio savystoviio, priešingai ka
raliui su jo valdžia ir dvarpo
niais, kurie jam rūmuose ’ tar-< 
nauja; į valstybę, kurią kara
liai skaito savo nuosavybe, na
cija pradeda žiūrėti kaip į tė
vynę, kurią privalo jie ginti 
nuo įsiveržimo svetimtaučių. 
Idėja patrijotiškumo arba mei
le tėvynės prigulinti visiems;

išsipl^tim . tgkia pažiurti, Kad 
tėvynę /privalo ginti yĮsi ty- 
liečiai kariuomenėz su lai
ku tampa būtina ir lygi vi
siems.

Kol darbo žmonių klasė ne
buvo tiek susipratus ir galin
ga, idant /galėtų stoti į kovą 
su buržuazija; idėjas tautinės 
garbės, tėvynės apginimo ir 
jos išaukštinimo, buržuazija 
platino gana smarkiai. Nesu- 
likdamos iš niekur pasiprieši
nimo jos platinosi tarp plačių 
minių, naudai tos pat buržua
zijos, kuri dengėsi taja idėja, 
ramiai sau dirbo savo “nekal
čiausius” dalykėlius.

Ir ištįkrųjų, iš idėjos tau
tinės- vienybės, nepriklausomy- 
bėsHr galybės išplaukė tvėri
mas, plėtimas ir globojimas 
tautinės prekybos, nelaimei 
plėtojimosi prekybos kilų ša
lių. Del plačios prekybos rei
kalingos ir plačios rinkos. Iš 
to išplaukė reikalingumas iš
plėsti kaip galima plačiau ša
lies ribas, užkariauti naujas

kolonijas. Kadangi prie to sie> 
kė kiekviena valstybė, tai kiek
viena lenktyn ir ginkluojasi. 
Kariuomenes tvėrimas kiek
vienoj valstybėj pastatytas pir
moj vietoj; kariškos išlaidos 
praauga visas kitas valstybės 
išlaidas; kariškas luomas 
pirmas luomas valstybėje; da
bartinių valstybių armijos ap
rūpinamos už vis puikiausiai, 
o jų svarbiausias tikslas —

slėgti kitus. Pasaulyje pasiro
do naujas dievukas — utili
tarizmas, reikalaująs didžiau
sių aukų.

. (Bus daugiau)

Paprastas gydymas 
Labai tankiai apsaugos

Vaikus nuo persišal
dymo.

Ar jus žinote kad

Mokslininkai tvirtina, kad nelabai 
tolimoje ateityje eroplanų lakiojittią 
bus galima kontroliuoti su pagelba r. - 
dio ir nustatyti jų šovimo to]j be jokio 
aviatoriaus juose? Ar jus žinote, 
kad išdirbėjai Helmar Cigaretų did
žiuojasi savo vertybe 100% grypu 
Turkišku Tabaku juose?

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Stręet, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Kuomet jienaerina sušalę, sušlapę, 
čiauderfūnii, vartokit išgaruo

jamą mostį.

Kuomet vaikai paerina iš lauko nuo 
^aidimų, su šlapiomis kojomis, mėli; 
įimnis nosimis ir sustyrusiomis ranko
mis, jus bpveik tikite, kad jie /persi
šaldė ir karšta vaną, kamparims aly
vas ir tt., tankiai nieko nepagelbsti.

Pabandyk Vicks Vapo Rub. Užtep
kite einant gulti ant kaklo ir krutinės 
ir visą naktį vaikas įkvėpuos garus, 
menthol, eucalyptus, thyme ir terpeti- 
ną. Nereikia uždarinėti langų.

Šis gydymas tankiausiai prašalina 
peršalimą ir užkimusio vaiko balso dėl 
kurio gal apsireikšti krupas.

Vicks yra ideale gyduolė nuo .viso
kių persišaldymų. Jis prašalina\be- 
reikalingą į vidų ėmimą gyduolių Ir 
neturi jokio kenkiančio efekto,

35c. įdojikelis kiekvienoje aptieko- 
J’e-

F PRADĖK^ 
^TAUPYTI 1

American Family 
Muilo Vynioklius

Gražiu. 
Šaukštu

Djdells šmotas —s Geriau už 
jūsų pinigus ir deFjusų ru- 

i bų. Pirkite jį šiandien.

EIKIT Į CONTINENTAL 
DEL VILNONIU KUBU 
KAD GAVUS TIKRUS VILNONIUS RŪBUS — ir žiūrėkite, kad tiktų, styliaus ir 
pasiuvimo — jus negalit apsirikti, jei ateisit j CONTINFCNTAL todėl, kad pas mus yra 
visi rūbai garantuoti kaipo VILNONIAI —ir mes garantuojame pilną užganėdinimą— 
arba pinigus grąžinamu. Ateikite šj vakarą arba rytoj — mes primieruosime jums dei 

Velykų — ir mes sutaupysime jums daug pinigų. .

Nature Cine Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiroprataa, 
Naturopathas

Gydau į vairias ligas, o ypatingai 
u^sisenėjusias,. be vaistų ir opera- 

\ cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo G iki 8 vakarais. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5G98. 
-------------------------- ---------------------

— ........■"............ . 11 *

Dr. Natalija Žukauskas
. Naprapath

Gydau%e 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.

Viii .............       /

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

9 iki 12 a. m.

M

vaikinu 2 j ii Kelnių Siutai
CONTINENTA L SPECIA L v

Jie yra DIDELĖS vertės — suaugusių ir jaunų vyrų rinktiniai modeliai —vie
nu, dviem, trimis ir keturiais guzik'ų styliais — “Spdrt”, “Rusinės” ir nauji 
angliški modeliai — snug pečiais — ilgesni kautai — formaliai pritaikinti — 
absoliučiai grynų vilnų ir gryno worsted išdirbimo (su dvejomis kelnėmis 
kiekvienas siutas) — TIKRI rūbai verti čia po

Kiti dviejų kelnių

GABARDINE REINKAUTAI
siutai iki $65 c

RŪBAI DEL VAIKINŲ
> VAIKINU DVIEJŲ KELNIŲ SIUTAI 

AMŽIAUS NUO 10 iki 18 -r- visi vilnoniai tweęds ir 
cassimeres — gerai pasiūti — gražus styliai vaikinams 
— dvejos geros kelnės prie kiekvieno (t 1 O 
siuto — LABAI SPECIALIAI ■ fc.UU

bile siutą ar overkautą kurį jus pirksile šj vakarą ar rytoj

Jie tikrai yrą $25 vertės — dideli, nauji, apstus, Lon
dono modelių — pilno ir trijų kvoterių ilgumo — pri
siųstos ar įsiųtos kišenės. Musų specialu 4P -fl Ct
kaina rytoj jf'___ _  ___ *** 1 >

A ir'S'OK T Jus Kalit pilnai pasitikėti — ------- --------------------------------------------- . ( . - -
W flC O —nedaro skirtumo kaip vėlai — bus (iastatyti jpms laiku į namus dėvėjimui Velykoms

Atdara

vakaru

Subatos

vakarą

Užganedi-

ir nam —. ar

ba pinigus

.......I; A 1

Milwaukee and Ashląnd Avenues
) “Didžiausia už miesto rūbų ir'Čeverykų krautuvė”,

grąžina m

Ji buvo mažne visai 
paliegusi.

, Dabar ji gali savo darbą dirbti.
Įkalbėdama apie savo stovį šituo 

Mitinguoju laikotarpiu ponia Etta 
Burton iš Windy, W.’Vo., sako: “Apie 

( du m-etai atgal aš baisiai susirgau po- 
sąargomis. Po to aš likau tikra ligo
nė. Aš buvau tokia silpna ir nervuo- 
ta, kad beveik nieko negalėjau veikti; 
mažiausias dalykėlis mane suerzinda
vo taip, kad aš drebėjau ir turėdavau 
atsisėsti. Neturėjau pajiegų visai. 
Aš užsirakiau Nuga-Tone’o ir galiu 
tikrai pasakyti, kad jis man labai 
daug gero padarė. Aš padarau visą 
darbą šeimynai iš keturių. Aš ma
nau, kad tai yra puikus vaistas to
kiam žmogui, kuris yra silpnas ir ner- 
vuotas. Apsimoka imt Nuga-Tone’ą.” 
Pamėgink jj pats ir įsitikink. Vienam 
pilnąm mėnesiui gydytis tik $1.00. 
Nuga-Tone’ą pardavinėja visi geres
nieji aptiekinirtkai pozitingai garan
tuodami, kad suteiks pilną patenkini
mą, arba pinigai bus sugrąžinti (ga
rantiją rasi prie kiekvienos bonkelės), 
arba tiesiog pasiųs apmokėtu paštu 
National Laboratory, 1038 S. Wabash 
Avė., Chicago, pasiuntus jiems $1.00.

Kaip jis išgydė 
savo rupturą

Senas jurų kapitonas išgydė 
savo rupturą, kuomet daktarai 
buvo pasakę “Eik ant operaci
jos arba mirties”.

Jo patarimai ir knygutė 
siunčiama dykai

Kapitonas CoUings plaukiojo jūrėmis daug 
metų ir jis įgavo dvigubą -4tipturą. Jis ne
tik tuęėjo apleisti >avo plaukiojimą, bet 
turėjo eiti j lovą atsigulti net keliems me
tams. Jis bandė visokius daktarus. Vis be 
pasekmių. Galų gale jis jau buvo |rnanęa 
eiti ant pavojingos operacijos arba ‘ mirti. 
Bet jis nevartojo nieko! Vietoj to jis pats 
save išgydė. '

Kapitonas Collings išstudijavo pats save, 
savo ligą ir galų gale jis pats surado 
metodą kas padaro jj sveiku labai greit. 
Dabar jaučiasi energingas ir linksmas.

Kiekvienas gali vartoti tą metodą. Labai 
paprasta, Ikngva saugu ir pigu. Kiekvienas 
asmuo kurs\ turi rupturą privalo turėti 
Kapitono Cbllinvs knygą, kur aprašoma, 
kaip jis pati, išsigydė. Ir kaip kiekvienas 
gali vartotiĮtą patį būdą savo namuoąe Iš? 
trukdymų, 
atsiųsta 
kuris pi* 
adresu. ] 
pakol padėsi šį laikraštį į šalį.

. Knyga ir jryduolės DYKAI. Bus 
kiekvienam ruptura sergančiam 

w(ųs šį kuponą su savo vardu ir 
Bet siųskite tuojaus — dabar —-

DYKAI RUPTŲKOS KNYGA IR 
\ RECEPTŲ KUPONAS

Cipt. W.' A. Collinfes (Ine.)
-Box 581', H. Watertown,. N. Y.
Prisiųskite man jūsų rupturos knygą ir 
nurodymus DYKAI, be jokios atsako- 
anybes iš mano pusės.

/Vardas............................ -
Adresas ................................................—

I
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SENSACINGAS VELYKŲ SVENTEMS

IšpardavimaS
Mes pasiūlome šį metą Velykų šventėms tokį išpardavimą, kur 

Chicaga dar nematė.
Mes esame pasirengę sukviesti, visus musų senus ir naujus kos- 

tumerius, nežiūrint kur jie gyvena, kad ateitų į musų krautuvę su 
visa savo šeimyna ir kad gautų naujausių apautuvų ir garantija '/z 
kainos, ’ '

Kiekvienas čeverykas yra pamarkiuotas aiškiu numeriu musų 
languose ir mes vieno tik prašome jūsų ateiti ir pasižiūrėti. Pama
tysite, kiek mes norime jums pinigų surėdyti. *

KELETAS MUSU SVENTEMS SPECIALU

CHICAGOS
ŽINIOS

Draugai, apsiimkit pa 
būti “watcheriais”

Moterį) satino šliperiai, žemomis, 
militarinėmis 
mis kulnimis.
prasta kaina $5.00. $2.35 
Švenčiu kaina
Moterų ..rba augančių merginų 
patent colt oxfordai, žemomis ar- 
bo Kubos kulnimis, taip puikus 
kaip tik už pinigus galima pirk
ti. Paprasta 
švenčių 
kaina
Mergaitėms ir vaikams patent 
colt sliperiai, naujų colonial sty
lių, arba gražus cross strops. 
Naujausios mados. Paprasta kai
na $4.00. švenčių C P 
kaina

arba franeuziško- 
Puikių stylių, pa-

kaina $5.85.

$2.85

$2.35 patent colt oxfordai, ran- 
siuti, smailiais ar papras-

. Paprasta kaina iki
švenčių $3.85

Vyrų 
komis , 
tais galai, geltoni ar juodi, viso
kių stylių. 
$7.85. r 
kaina
Vaikinų ir vaikų nauji colonial 
sliperiai. Naujausi ir gražiausi 
apautuva vaikams. Visų nvierų 
ikis8. Paprasta kaina $2.50. 
Švenčių $1.25
kaina

Tai yra keletas musų gerų dalykų, bet mes turime šimtais šitų 
-genirapautuvų, visi apkainuoti tokiu pat budu dėl visos šeimynos, 
Jauty mesN neturime nei vietos čia išparodymui.

Tas išpardavimu tęsis iki švenčių. Pirmutiniai atėję gaus ge
riausi pasirinkimą. N

’ Mes'kątik gavome naujus gražius sliperius extra mielomis rie
bioms moterims, kurių mes neturėjome pirrųiąu, visokių, visokių 

skurų, patentuotų ir satino.
kaipo extra patraukimui, mes dusime dykai šilkinse '"liktis 

prie kiekvieno pirkinio.
Paišiukų bakseliai bus duodami dykai prie vaiku/pirkinių.
Krautuvė atdara kiekvieną vakarą ir nedėldienjftis.

WARSAWSKY'S RELIABLE SHCE STORE
1341 So. Halsted St.

*

1

Pečių skaudėjimo, tan
kaus šlapinimosi, skau
dėjimo pūslėj, nenatū
ralus nubėgimai ir ki
tos visos chroniikos li
gos.

Vyrai
Kenčianti nuo nusilp
nėjimo, nevirškinimo, 
nervingumo, didelio 

spaudimo kraujo. Kiek
vienas žmogus turi ži
noti stovj savo svei
katos.

(čirškimas Seram Dykai
Honoraro daktarui nereikia mokėti. Ligonis moka tik mažą 

kainą už serum’ą
Egzaminavimas kraujo ir šlapumo tik $1.00 
Moterįs

Kurios kenčia nuo reu« 
matizmo, nusilpnėjimo, 
galvos skaudėjimo ir . 
sukimosi, pečių skau
dėjimo, . yra perdaug 
riebios, nervipgumo, di
delio kraujo spaudimo. 
Ateikite ir pasimaty- 
kite su kitais užganė
dintais ligoninis. Rei
kalaujant teikiamas pa. 
Hudymas. 
Išbėrimai odos, spuo
gai. vidurines ligos ir 
visos kraujo ligos, net 
ir užsisenėjusios. Atei
kite šiandien kol dar
liga neišsiplatino. Kalbame lietuviškai.
VIENAS IČIRAK1MA8 SERUMO DAUGELY ATSITIKIMŲ PAGELBSTI. 
PRIRENGIAME SERUMĄ IŠ PROTEINŲ DĖL SVARBIŲ LIGŲ.

100 UŽGANĖDINTŲ LIGONIŲ ’. > .
Reikalaujant presos, asmeniniai ištyriau 100 ligonių, kurie buvo visai užga
nėdinti iŠ gydymo serumu ir ėmime kainų. Geo. T. Nichols, 1826 Kepublic 
Bldg. Tel. Wabash 5300.

CHICAGO SERUM LABORATORY
1579 Milwaukee Avė., Room 209. Vai. nuo 10 iki 8, nedėidieniais nuo 10 iki 12

KALENO ORIUS
IIIINIIIIIIIIIIIIIffllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIffllIlIM .

Amerikiečiai lietuviai jau nuo seniai laukia . 
gerą tinkamą Kalendorių. 'Mes matydami 
tą reikalą šiais metais kaip tik ir išleidome 
tokį Kalendorių, kuris yra naudingas kiek
vienam lietuviui nežiūrint kokių pažiūrų 
jis butų. Musų šių metų 140 puslapių Ka- 
ledoriuje telpa keli tūkstančiai visokių in
formacijų ir Istorinių įvykių. Daugybė pa
veikslų, eilių, Lietuvos atgimimo Istoriją ir 
Lietuvos Konstituciją. Tad įsigyk tą Ka
lendorių. Kuris užsirašys “Sandarą” ant 

 

metų prisiųsdan\s $2.50 arba užrašys “San

 

darą” savo giminėlns Lietuvon, tam duosi
me Kalendorių dovanų. Pasiskubinkite su 
užsakymais. Kalendoriaus kaina tik 25c.

SANDARA
327 E Str., So. Boston, Mass.

jf ' Uita. ■ - .................t'..

Antradienį, balandžio 3 die
ną, įvyks miesto valdininkų 
rinkimai.

Socialistų partija prašo drau
gų, kad kiekvienas, kurs tik 
gali, pabūtų tą dieną “wa|che- 
riais” balsuojamose vietose, t. 
y. prižiūrėtų, kad balsavimo 
laiku ir paskui, Imliotus skai
tant, nebūtų suktybių — kad 
nebūty vagiami socialistų bal
sai
romą.

Drai 
tokias į 
tuojau paduoti savo 
Sociialiįtųj Partijos 
1501 
j ienų

kas paprastai yra da-

jai, kurie galite pabūti 
‘ ‘ wiatcl ic r)i a i s?’, pra šo m 
paduoti savo vardus 

raštinėj,

Parodoje busią šešiolika 
Staučių su viršum gėlių.

Nuo balandžio I d. Garfield 
Panko konservatorijoje prasi
dės gėlių paroda, kuri tęsis iki 
balandžio 15 d. Konservatori
ja bus atdara publikai nuo 8 
vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Parodoje busią 16,221 įvai
riausių gėlių. Parodoje busian
ti įdomiausi velykinė lelijų ko
lekcija, kuri susidėsi auti iš 8(M> 
spccimęnų.

Visos gėlės busiančios para
šais pažerikEntoS. Bet jeigu 
koki organizacija Urba šiaip 
žmonių grupe kreipsis iškalno 
į Wcst Chicago Parko komi- 
sionieriusi, tai ji įgalės gauti 
sipecialį žmogų, kuris vedžios 
po parodą ir duos atatinkamų 
paaiškinimų.

ARMOUR CO. NUPIRKO MOR 
RIŠO SKERDYKLAS.

Užmokėjo $27,b00,000; pini 
gaiš $2,750,000, o likusią su 
mą serais.

šešių mėnesių derybos, pa
galios, užsibaigė. Morris kom
panijos skerdyklos pereina į 
Armouro kompanijos rankas. 
Užvakar liko pasirašyta sutar
tis, kuria einant Morris sker
dyklos tampa Armouro kom
panijos nuosavybe. Morris kom
panijos dailininkams bus atmo
kėta grynais pinigais $2,750,- 
000, o likusi suma serais. Tuo 
budu už visą kompanijas tur
tą bus užmokėta $27,400,0(X).

Armour kompanijos turtas 
. sieksiąs $500,000,000. »

Po to, kai liiko 
M orris. skerdyklos, 
kompanijos turtas
$500,000,000. Ta kompanija tu
ri Amerikoje šešiolikę skerdy
klų.

nupirkta
Armouro 

lišinešiųs

NUSIRITO LAIPTAIS IR 
UŽMUŠĖ SUNŲ.

Girtas tėvas nešėsi trijų me
tų sūnų namo ir nusirito nuo 
laiptų. Vaikas užsimušė.

Peterson dirba die- 
jo moteris naktimis.nomis, o

Tarp jųdviejų buvo pada
ryta tokia sutartis, kad jis tu
ri prižiūrėti trijų metų vaiką 
naktimis, o jinai dienomis.

Bet Henry užvakar gerok 
įsitraukė. Jis sugrįžo namo g
vėlai. Jo namai randasi a 
trečio aukšto, 2307 S. Lcifvit 
Stret.

Jo žmona jau buvo išvažia
vusi į darbą, o vaiką paliko 
namų savininko, 
lin, priežiūroje. Pavlin gyv 
ant antrų lubų.

Henry svyruodaimas įėjo į 
Pavlino kambarius. ir pasiėmė 
vaiką. Beeinant laiptais jis

Justin Pav-

Penktadienis, kovas 30,1923

Užmuškite Šalti Į

Sustabdykite Posargas

i

lo
pą-

tuk-

Nusinuodįijo daktaro moteris.

(Seka ant 7-to pusi.)

NaujienoseGarsinkities

» NAUJIENOJ^, Chicago, UI.

... 4$6.00 
,. $3.75 
.....  25c
:.... 15c

Dr. C. W. Waggo

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken-

*

su pilna gvarantija.

sington.

ir nu/irilo žemyn int 
šalmai vi kartu su

“nusilpo”
cementinį
vaiku. *

Vaikas užsimušė, o
'liko sveikas. Pollicija 
jį.

kUDIKIu 
GEROVės skYRIUS

tėvas i š- 
areštavo

Pakelė mokyklų užveiz- 
doms algas.

Iki šiol pradžios mokyklų 
principalai gaudavo $4,800 aL 
gos metams. Užvakar švieti
mo taryba nutarė jiems pri
dėti dar $500. Tuo bildu Chi- 
cagos pradžios mokyklos prin- 
cipalas dabar gaus $5,300 me
tams.

Tarybos prezidentas, Dr. 
John Dili Bobertson, priešino
si tani algų pakėlimui. Jis sa
kė, kad ir kiti jnokylaų virši
ninkai reikalausią algų pakė
limo, bet miesto biudžetas esąs 
tokiame stovyje, jog tokio rei
kalavimo nieku budu nebūtų 
galima išpildyti.

Sudegė garažas; nuostoliai 
sieksią $75,000.

Prie 35-tos ir Michigan ki- 
gaisras, kuris sunaikino

stolių padaryta už $75,000. Sa
koma, kad likę sunaikinta 35 
automobiliai.

Nuo senai p-ia Alleta Tho- 
mas, dentisto moteris, nebe- 
pasitikėjo savimi. Kartais už
eidavo ant jos tokių momen
tų, kuomet ji buvo pasiryžu-

būdama tokiame protiniame 
stovyje nepadarytų ko nors

Ar jus žinote kad
Chicaga yra didžiausias lietuvių 

miestas pasaulyje, nes lietuvių Chica- 
geje daug daugiau gyvena negu Kau
ne? Ar jus žinote, kad 20 Kelmai 
Turkiškų cigaretų nekainuoja daugiau 
negu 20 paprastų cigaretų ir jie yra 
vertesni daug sykių daugiau.

T DEL APRŪPINIMO

Neapgaudinėk savęs slopinimu, erzinimu šalčio šiemet. šios dienos 
šaltis gali nuvesti prie posargų rytoj.

Toledos sveikatos komisininkas, sako “Išsigydyk 
šaltį pirmą dieną iivf((*bus progos pneumoniją ar posargas gauti.” Laikykis 

 

saugiosios pusės. Užmušk savo šaltį dabar. Turpo, vienintelis tarputyninis 
tepuklas tikrai nuostabiai pagelbsti nuo peršalimo ir uždegipio.

Nusipirk Turpo slojokelį dabar — vartok jį kaip yra pasakyta, o greitai 
išsigydysi nuo šalčio ir uždegimo. Įtrauk truputį Turpo j nosį kelis karius 
per dieną, o posargti antkričiams maža bus progos įsigauti į ją ir veistis.

siame skyriuje mea laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus įdomius būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau. 

n y kūdikly.
•

K adikly aprūpinimas ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos kelmynai Ir tautai 

ir mes jaučiame,' 

yra dalykas, kurį

rime reguliarikkais laiko- 

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvildenti.

ad ui 

ies tu

LIETUVOS TRISPALVE VĖLIAVA
Kiekviename name privalo'būti Lietuvos Vėliava, o ypač 

laike Vasario 16, šiais metais, nes,tą dieną sukanka jubilėjus 5 
metų nuo atgaivinimo Lietuvai neprigulmybės.

Reikalaukit Vėliavų
Lietuvos Vėliavų Turime Ketveriopų

Vilnonę, 6 pėdų dydžio ............... ..........................................
Gražaus audeklo, 6 pėdų dydžio ....................................
Mažos su koteliais, 8 colių dydžio po .......................... .....
5 ir pusės colių dydžio su kotukais po ............................

“VIENYBĖS” BENDROVĖJE
Taigi paskubėkite su užsakymais
Siųsdami užsakymus prisiąskite drauge ir pinigus, tas 

greitins gavimą vėliavos.
Perkupčiams duodame dideli nuošimtį ir a p mokam persiun- 

tifnp lėšas. Pasinaudokite proga, tą padarysite paskubėdami 
su Užsakymais.

— Adresuojate —

Vienybe
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namais, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant jšmokejimo.

Pirmutine Lietuvi lektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Dvi Dienos
iki Velykų 
Ir jus dar nepirkote Velykoms siuto ir viršutinio 
kauto. Mes klausiame jūsų ar ilgai dar jus 
lauksit? Musų patarimas yra, kad jus tUojau 
ateitumėt į didžiausį rūbų centrą West Sidėjo

Tuner Bros
/ t

Clothing Co
___, , t

Ir išsirinkite sau vieną siutą iš musų didelio sta- 
ko naujausiu siutų ir viršutinių kautų. Mes tu
rime stylius, materijolą ir spalvą, kur jus mėgsi
te ir geriausiai žinomų firmų kur mes pardavi
nėjam, kai ptai: Stradford, Kuppenheimer, Fa- 
shion Park, Hart Schaf^nęr & Marx, Fitfo/^n 
ir taip toliau.
Kas link pritaikymo jus galit nesirūpinti. Mu
sų expertai di'saineriaijpritaįkins jums tinka
miausiai, pritiks įusų fjgurav

KAINOS KURIOS KALBA PAČIOS UŽ SAVE 

Siutai su dvejomis kelnėmis __ Viršutiųiai kautai

$33.50
$37.50
$42.50
Ir augščiau

$25.00 
$33.50 
$35.50
Ir augSčiau 

Ko?
Musų pačių trokas dastatys jums i namus rubus kuriuos jus pirkaite pas mus.

7

TURNER BROS. CLOTHING CO
Roo&evelt Rd. and Halsted St.

' ' K

Atdara kiekvieną vakarą iki VelykųAtdąra kiekvieną vakarą iki Velykų.

STRAIPSNIS XIII

Priežiūra kūdikio akių, ausų, nosies 
ir gerklės

' Yra pirmos svarbos dalyku užlaikyt 
įcuriikio akis, ausis, nosį ir gerklę 

švariai. Kiekvienas menkutis ausų 
uždegimas arba tekėjimais iš ausų 
nors ir manytum nesvarbiu, reika
lauja tučtuojinės gydytojo apžiūros. 
Greįį*r* gydymas gali išvengti apža- 
balimo, ar apkurtimq. Priprastas ir 
geras vanduo dėl akių plovimo yra 
borakso rūgštis (boracic ucidj. Jos 
pusę šaukštelio reikia įdėti j paintę 
virinto vandens.

Sveikas kūdikis turi prasikalti dan
tis tarp šešto rir sėptinto mėnesio. 
Dvidešimts dantų sudaro pirmą sėtą, 
arba “pieninius”, ir jų pasirodymas 
labai įvairaują. Priežiūra, šitų laiki
nių dantų yra. labai svarbi. JuoS 
reikia du sykiu j dieną apvalyti švel- 
nai trinant su minkštu audeklu arba 
vata, pavilgyta su boraksinės rūgš
ties mišiniu. Kūdikiui augant didyn, 
reikia jį pamokinti vartoti dantų še
petuką, nes sveikumas antrųjų dantų 
priklauso žymiai nuo priežiūros “pie
ninių.”

Antrieji arba amžinieji dantys pa
sirodo apie šeštus arba septintus kū
dikio metus. Sete pareina 32 dan
tys. Priežiūra šitų' dantų yra pir
maeilės svarbos. Yra saugus paplo
tis kas šeši mėnesiai duoti geram 
dantistui upžiurėti kūdikio dantis.

Visados savo kūdikiui duok geriausį 
maistą. Jei negali žindyti savo kūdi
kio, neekspcrimenluok su jva riais 
preparatais, bet pradėk tuoj gerai— 
duok jam ta maistą, kuris mulate 
daugiau sveikų ir vikrių vyrų btfi mo
terų, negu visi kiti kūdikių ''prepa
ratai krūvon sudėti — duok savo kū
dikiui Borden’s Eagle Brand Pieną, 
maistą, kurs išauklėja Vikrias kojas, 
ir sveikus kunus. Jis remiaių-as ir 
rekomenduojamas gydytojų delei jo 
augštos kokybės ir vienodos sudėties, 
Mil'ionai ir milijonai kūdikių išaugo 
j vikrius berniukus bei mergaites dėl 
motinų geros priežiūros ir maistingu- 
nvo, kurį suteikia Borden’s Eaglte Pie
nas.

Vaikštinėjęs kūdikis turi gauti tiek 
pat priežiūros kiek kūdikis rankose, 
jei nori išauklėti jį į pilną sveikatą 
ir vikrumą. Laike karo Anglijoje ta
po rasta, kad iš penkių vyrų, trys 
netiko tarnybai. Eksperimentuose, 
kurie buvo vedami, mokyklose 1918 
metais, tiktai 18 nuošimčiu kūdikių 
buvo pirmos klesos sveikatoje. Prie
žastis gludi nedapenėjima kūdikystės 
dienose. O ned^penčjimas pirmiausia 
priklauso nuo blogo ir netikusio mais
to. Pridedant Borden’s Eagle Pieną 
prie savo kūdikio valgių, gali būti tik
ra, kad jis gauna visus reikalingus 
gyvybei elementus. Jaunas kudjkis 
turi gauti po du šaukštu Ea^le Pieno 
atmiešto trimis ketvirtadaliais puodu
ko šilto vandens. Duok paryčiu ar
ba po pietų. Senyvesni kūdikiai kai- 
kada jį geriau myli su girtger ale, vai
sių sunka, suplaktu kiaušiniu ir skan- 
skoniu.

Skaityk šituos straipsnius atydžiai 
savaitė ir pasidėk ateičiai.

Roosevelt 7532
S. M. Skudas

Graborius ir Balsamuotojas 
Automobilius turiu visokiems rei

kalams; prieinamos kainos.
1911 Canalport Avė

singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
/
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai,

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio neteko j e, 
233 E. 115-th St. Ken:
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______________ Bylos No B. *75897 Deming prieš

(Seka nuo 6-to pusi.)

blcgo savo trims vaikams ar- n ’ .. -1 1-ba vyrui. Kartą ji bandė nu
sinuodyti. Po to įvykio vyras • 
slėpdavo visus nuodus. Bet už-į 
vakar ji atėjo į vyro ofisą ir 
išgėrė nuodų. Ji tuoj liko nu- 

ligoninę, kur 
porą2 valandų, 
gyvena 5000 
namuose.

no Dr. A.
Balmor-

ALL FOR THE LOVE 
MIKE.”

OF

Stupelis. Circuit Teisine, pas teisejtį
F. S. Wilson. 1

Superior 'Teismas.
Byla No 356657 Stankus, perskyros

i pas teisėją T. 1). Hurley.
Byla No 378228 Norkus prieš Nor

kus, pas teisėją. \V. P. Steffen.
Byla No. 368384 Mickus prieS Qua-

' ckenbush, pas teisėją J. H. Fitch.
Byla 360417 Obremski prieš Rep-

chunais pas teisėją Hugo Pam.
Byla No 386089 Valstija prieš Gals- 

kis pas teisėja J. Sabath.
1 .Byla No 372628 Andreziunas prieš
I Kosciukas pas teisėją E. D. Shurtleff.

Municipalis teismas. .
Bylos No 085697 Budris prieš Gat-'

Vekarių Ko., pas teisėją Barasa.
• Bylos No. 457221 Markūnas prieš
Ruztaika, pas teisėją Eberhardt.

Bylos Nl
Steni, pas

AS TVE SAIO.KMPTY, 
vVeautH i s ĄLuJn^ 
A MAbl’S MINd! I

QL)e.SS l'M

MINOĖD^

>xr* .tmatut — —----- ■•■■■ , y .....■■^ v, ,x--.

yVl.l.l. YOOR MINO MAY BE ABSENT 
BŪT BElNe RicH jž NCT MERE LUCK!

metų amžiaus, kibai pasidabo
jo William Fuchs, 19 metų 
kavalierius. Del jo ji viską bu
vo pasirengusi daryti. Kad ga
lėjus liuosai su juo susitikti, 
ji pardavė savo drabužius ir nu
sisamdę kambarį 1057 Armorė 
avė. namuose. Tai dar ne visa, 
merginos motina sako, kad 
ji savo meilužiui nupirkusi žie
dą ir laikrodėlį. Eugenie tvirti
na, kad Witliam esąs ‘jos vie
nintelis numylėtinis. Bet Wil- 
liam šiaušiasi.—=■ esą su 17 mė
tų mergina jis. nenorįs nieko 
bendra turėti.

Vijtnok šeimini n ių reika lų 
teismas kitaip mano. Jis pa
liepė Fuclisui užsistatyti $1,000 
kaucijos ir pareiškė tą nuomo
nę, kad viso dalyko branduo
lys esąs ne tame, ar Fuchs 110-

su 
ar 
su

rjs ka nors bendra- turėti 
mergina, ar ne, ,J)et tame, 
jis turėjo ką nors bendra 
ja pirma.

AUTOMOBILIAI SUVAŽINĖJO
DU MOKINIU.

U.žvakar prie Kedzie ir 52 
it. liko autoinoiįilidsužniuš-

nys. Automobilistas suimtas. 
Tą pačią dieną mirtinai liko su
žeistas Edvvard Wittmcr, 4428 
N. Seelcy, irgi mokinys. Jį 
suvažinėjo Louis Dolspn, 2161

Viso šiais metais nuo auto
mobilių žuvo 137 žmonės.

PASIMIRĖ NUO MUNŠAINO

Murphy 
licija s; 
ir širdi 
priežastimi.

Markuhas prieš 
s teisėją Eberhardt. 1 
1017575 Buanicaite prieš 
eseją Eberhardt.

Bylos No 1(91263 l'apicis prieš No
vickis, pas teisėją Elber.

Bylos No 1020860 Geary prieš Pet- ( 
rūtas, pas teisėją Haas.

Bylos No Pelinis prieš Pi-
shuski, pas veisėją O’Connell.

Bylos No. 994522 švelnis pi’ieŠ Ro- 
kazinski, pas teisėją O’Connell.

Bylos No 970995 Plohu prieš Spin- 
kimas, pas teisėją O’Connell.

Bylosj.No. 856763 Mauzakiotis prieš
Liberty Mere. Hse, pas teisėją Harry I
Alson. |

Bylos No. 1500821 Budrik prieš
Juškus, pas teisėją Rooney. 1 . .

Bylos No 1500725 Charaitkas prieš dabar jau kelinta savaite kaip 
loK'jaTer Lee Co.! “Naujienas”. Tiesa,

prieš Wiltzius, pas teisėją J. T. Sul-, ‘Naujienose, yra visokių žinių, 
livan. # ‘ n, c»nnit\cniii nri ir knfn.

Bylos No 1003535 Schanz prieš 
Scholtes, pas teisėją J. T. Sųllivan.

Bylos No. 1501048 Moss Fred ap
skustas J. Misiūno, pas teisėją J. T. 
Sųllivan, n^uja byla.

Byla No. 1(121880 Sadunas Anta
nas apskustas S. Markuinis, nauja 
byla. .

Byla No. 1022008 M. H. Wiltzuis
apsk. Van Dom Iron Workes $100.00. 

r ‘ t ’
kauski apsk. So. Trust & Sav. Ban
ko. .

Byla No. 94834 J. Jurgaitis ap
skustasis $10.00 Judgmentas per Vals
tiją.

Byla No. 1010757 Kyriazis J. ap
skustasis $11.15 Judgmęjjtas W. J. 
Bereikos.

Byla No 1750433 Petrowicz prieš 
Aurėlia, pas teisėją Eberhardt.

Byla No. 457248 Horodecki prieš 
Petrauskie, pas teisėją Eberhardt.

Byla No. 882710 Jankonkas prieš 
Šunines, pas teisėją Eberhardt.

griauna 'tikėjimą. O

visokių straipsnių, net ir kata
likiškų draugijų susirinkimų pra

•y tikėjimą,' aš dar niekur nepa-
stebėjau. Tai bent kunigas 
kaip jisai mus katalikus apgali 

Byla No. 175252—5 A. W. Radoc- dūlėjo. Orp a. CJnnr . •

Lietuviu Rateliuose

Ifidžionkšenas prieš parapijoms.
Vasario 15 d. kun. Lapelis 

vyskupo pagalba išėmė in
džionkšeną prieš 14 parapijonų. 
Klausinėjimas turėjo įvykti ko
vo 19 d., bet neįvyko, ir kada 
jis įvyks, kol kas dar nėra ži
noma. Kalbaųia, kad kun. La
pelis įTUrįs indžionkšeną panai
kinti, ir kad jforapijonys žadą 
areštuoti kun. Lapelį už ap
šmeižimą jei jisai panaiknis in
džionkšeną.

WE L L,SHOW M E. SOM EONE TO PLUCK

ik uol i ]m> kelioldias 
vekeišino, bet jau 
gražiai ir sutartinai susimoki- 
nę kelis
žada sudainuoti savo koncerte,
kuris įvyks Velykų vakare, 
Meldažjo svetainėj, 2244 W. 
23rd Place. Iš koncerto pro
gramų sutvarkymo komiteto 
teko sužinoti, kad 'minėtame 
koncerte, be L. J. V. Choro 

(dalyvaus ir kitos Chicagos ga
biausios muzikalūs dailūs spė
kos. Tat visi Velykų vakare 
valio į koncertą.

( — Aržuolas.

Nepaprastos prakalbos
P-ių Šleževičienės ir Vencienės 

prakalbų maršrutas prasidės 
balandžio 10 d. — Prakalbos 
bus įvairinamos vietos artis
tų dainomis ir muzika,

liaselando žineles Baikotas prieš'kun. Lapelio ko
mitetus.

PARAPIJONYS NENUSILEI
DŽIA. — KUNIGO ŠAL1NIN- 
KAMS-BIZNIERIAMS DAROSI 
RIESTAI: JIEMS SKELBIAM/t 

BOIKOTAS.

menesių tvarkos vedėju. Toliau s šoke
turi labai draugijų delegatų ir narių ra- 

j porini. Visi atsilankiusieji 
kuriuos j draugijų valdybų ir šiaip na

riai pareiškė, kad kai kurios 
draugijos dar manančios Šerų 
pirktu o nariai irgi neatsisa
kė nuo pirkimo. Du draugu 
buvo atsilankiusiu iš Cicero 
nuo iLiuosybės Namo Bendro
vės, — A. Klainis direktorius 
ir L. Makulėnas rast. Juodu 
plačiai aiškino apie Ciceros 
Bendrovės tvprimos, kiek jie 
priešų turėjo iš klerikalų pu
sės ir iš nekuriu progrcsyvjų. 
Bet .aplinkybių verčiami turė
jo įsteigti nuosavus namus su 
svetaine, kurie šiandien neša 
rendos j mėnesį virš trijų šim
tų dolerių. Minėti draugai agi
tavo ir roselandiečius imti pa
vyzdį iš cicerieėių. Anot tų 
draugų, kai Ciceroje buvo sta
toma namai siautė nedarbas ir 
iš dvif^ų pusių priešai ataka
vo; bet vienok įsistejgėm nuo
savą namą su svetaine. Po tų 
draugų kalbų, duota įnešimas, 
kad surinkti tris šimtus Šeri
ni nkų po vieną šimtą dolerių, 
įnešimas kaip vienu balsu pri
imta. Tuoj ant vietos pradėta 
registruoti šerininkai po vieną 
šimtą dolerių. Užsiregistravo jų 
dvidešimts, gera pradžia. Jei
gu taip ir tolinus seksis, mo
bilizuoti ščrininkai, tai beabė- 
jo mes ’kįfai žiemai turėsime 
nuosavus namus. Nė vięnas ne
atsisakykit, draugai, nuo pir
kimo Šerų. Greit bus pradė
tas vajus. Gal prisieis ir per 
slubas eiti. Raitoma, vietiniai, 
biznieriai mažai domūs krei
pia. Buvo jiems pasiųsti laiš
kai kviečiant susirinkimą, bet

Tur-but 
prie ben- 
išsireiškė, 
darbinin- 
pinigų ir 

pasistatyti na-

Posėdy Ch. L. N. S. Bendro 
Komiteto, lajikjltamie pereitą 
penktadįjęnįi, paaiškėjo, kad 
kolonijų komitetai rengia gerb. 
Šleževičienei ir Vencienei vi

sižiurejiimo, kadangi Chicagoj 
yra jau senai suorganizuotas, 
Chicagos Kondtetas Lietuvos 
Našlaičiams Šelpti. Jau dau
giau kaip tyeji metąji šitas ko
mitetas rengia vakarus, daro 
atsišaukimus ir 4. t. dėl sušel- 
pimo Lietuvos našlaičių. Vi
sos surinktos aukos ir pelnas 
nuo vakarų yra siunčiama per 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių, 
kad perduotų ten, kur yra šio 
Komiteto paskirta. Gana jau 
mum amerikiečiams siųsti au
kas per kokius nors privati
nius žmones, turėtume skaity
tis *sų Liet. Raud. Kryžium, 
kuriuo Visa \^suomen|ė pasi
tiki.

Chicagos Komitetas jau yra 
pasiuntęs šdlpimui Lietuvos 
našlaičių Kauno Moterų Glo
bos Komitetui daugiau kaip 

$1000.00 (tūkstantis <dolerių) 
per tarpininkystę Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus. Musų 
Komitetas iki nesenai nežino
jo apie Vilniaus 'našlaičių pa
dėtį. Buvo į ten kreiptasi, l>et 
atsakymo 
bar, kai
pasiuutėm vasario 23 d., 
per Liet. Raudonąjį
$200.00 (du šimtu ‘dolerių), 
kad perduotų Vilniaus bendra
bučio A^erd. E. Vileišienei, ar
ba Dr. J. Basanavičiui.

(k‘rbiamieji^.del labo Lie
tuvos našlaičių dirbkime visi 
išivfeno, nesfiskaldJykim^ į vi
sokias draugijėles, nesi pninki- 
mė jiegų.

limą. Reikia .žinoti, kad už mo
kymą jis nieko neima. .

P. Sarpalius mokina “Biju-' 
nulio” chorą, kurį jau gan ge
rai pralavino. Be to, jis duo
da | smuiko i 
o taipgi pradeda organizuoti 
orkestrą. Taigi trumpoje atei
tyje susilauksime North Sidėjc 
jaunuolių orkestro.

Iš viso to aišku kokį kultū
ringą ir naudingą darbą atlie
ka > “Bijūnėlio” draugija. Bet 
pažiūrėkime, kaip į tai reaga
vo musų komunistėliai. Kai. 
pradėjo toji draugijėle organi
zuotis, tai jie sukėlė didžiausį 
triukšmą. Labiausia tuo pasi
žymėjo kai kurie kriaučių 
unijos dokirle esantys urad^o- 
munislai. Jie ėmė skleisti biau- 
riausias melagystes. Esą vai
kai susirenka į svetainę piano 
daužyti ir ant sienų rašyti. Ten 
apie revolįiiciją nič-niėko ne
kalbama. (> reiškią, kad 
sąryšis sudarė bendrą frontą 
su klerikalais. Lokalas išstojo 
ir iš sąryšio ir, žinoma, apsun
kino darbą. Taigi matote kokį 
kultūringą' darbą atliko tie

ir piano lekcijas, ’ suomcn’^us susirinkimus, pa
puoštais labai įvairintais prog- 
ramais. Suprantama, prakalbos 
gerbiamų viešnių ir jų asme
niškas pasirodymas Chicagos 
lietuvių kolonijose bus pirmei- 
linė atrakcija. Tas duos pro
gos visiems Chicagos lietu
viams asmeniškai susipažinti 
ir išgirsti veikliausias veikėjas 
labdarybės srity, kurios nenu
ilstamai darbuojasi Lietuvoje; 
duos progos susipažinti su žmo
na pagarsėjusį Mykolo Sle
ževičiaus, kuris kriti ilgoje va
landoje stojo priešaky lietuvių 
tautos ir gynė gimstančią val
stybę mio sunaikinimo, — su 
sipažinti su žmona buvusio

i dvejais atvejais Lietuvos Res- 
1 publikos premieru. Bet tai ne 
visa.

Komitetas deda daug triūso, 
kad ir gerbiamos viešnios pa
žintų chicagiečius visose ko
lonijose, ir kad tų lietuvių tar
pe pažintų tikrus darbuoto
jus Lietuvos labui. Todėl ir vio3- 

Miniai lietuviai prakalbės kejerąz 
žodžių, o vietiniai artistai pa
margins vakarus ir dainomis ir 
muzika. Bus tad tie kolonijų- 
susirinkimai ne jau tik papras
tomis prakalboiinis, bet drauge 
ir sielos tikros puotos. '

Iš komitetų pranešimų pa|- 
aiškėjo, kad Cicero stoją pir- 
mon eilėn, rengdama , puikų 
programą naujoje “Liuosybės 
Svetainėje” (balandžio 10-tą. 
Ten darbuojas Dr. Gurskis, 
Antanas Liutkus ir kiti veikė
jai.

Bridgoportas rengia progra
mą Mildos Svetainėj balandžio 
11 d. Čia darbuęyasi Stasys Va
lančius, K. Vilkas ir kiti.

Tocvvn of Lake rengia prog
raminį vakarą p. J . J. Eliasi 
Svetainėj bal. 14 <1. (gal bus 
pakeista diena). Tenai darbuo
jasi Town of Lake Draugijų 

komitete atsto- 
RuUeikis ir L^

jų mažai atsilankė, 
jie nenori pri ridėti 
drovūs. Keli draugų 
kad prisieis patiems 
kams daugiaus dėti 
savo / kapitalu 
mai/ Geri nata

mana kas 
painedčlyj, 
eje. Slkait- 
1 inkai lan- 
j rinkimus.

tik ra L* matyti 
kaip bendrovė stovi.
— L. D. N. B. Korespondentas.

menes
K. Str 
lingpį

ilgai negauta. I)a- 
tik .jsuž'inoijoin, tuoj

1923,

Kun. Lapelis išsirinko para
pijos komitetą. Koinitetan įėjo 
ir keli biznieriMO ,., Parąpijopys 
sužinoję, kad jųjų bučernikas 

'eina išvien su Lapeliu, ėmė 
nebeiti į jojo bučernę pirkti. 
Sako, tegul kun. Lapelis eina 
pas tave. /

Jei biznio nenorės prarasti, 
lai turės atsisakyti iš komiteto, 
o Lapelliui teks rinkti nauji 
komiteto nariai; bet jau nebe iš 
biznierių.

E. V. Dėbso prakalbos.
Senelis E. V. Debsas, darbi

ninkų darbuotojas, vėl kalbės 
Roselande Jojo prakalbos bus 
šeštadienio vakare kovo 31 d. K. 
of P. svetainėje, 11037 Michigan 
Avė. E. V. Debsas nežiūrint 
savo senatvės jau visas mėne- 
sis kaip laiko prakalbas įvai
riose Cliicagos dalyse. Kadan
gi žmonės gausiai lankosi į 
Dėbso prakalbas, tai lietuviams 
patartina nesivėluoti, kitaip 
nebus galima į svetainę įeiti.
LSS. 137 kuopa rengia šokių 

vakarą.
LSS. 137 kp. balandžio 1 rd. 

rengia šokių z vakarą, Chas 
Sitrumi'lo svetainėje, 158 E. 107 
St. Kuopa stropiai veikia pa
puošimui svetainės: bus įvairių 
šviesų dėd pagrąžinimo. Taipgi 
bus iš astuonių nidzikantų or
kestras, lai yra tas pats orke§i 
Iras, kurs buv^f “Naujienų” di
liajame koncerte.

Kurie jpČgsta šokius, turės 
geros progos pasišokti ir links
mai laiką praleisti Velykų va
kare. Šokiai prasidės 7:30 v. v.

—Darbininkas.

KuiniNLapelis “socialistas”.
Kun. B. Lapelis dėl didesnio 

niekinimo ir šmeižimo socia
listų vadina save buvusiu soc. 
Kad įrodžius savo parap. so
cialistų blogumus ir socializ
mo netinkamumą jisai sakyda
vo iš sakyklos: Girdi, lendamas 
Lietuvoj, aš buvau so 
nemaniau būti kunįj 
kai aš pamačiau/ii 
yra tinginiai ir valkatos, kurie 
nenori darbo dirbti, ir kurie no
ri griauti tikėjimą, o ne darbi
ninkų reikalais rūpintis, ir kad 
patsai socializmas yra žydų iš- 
mislas katalikų tikėjimui griau
ti, — 'tai aš mečiau j b šalį socia
lizmą ir pradėjau nmįintis aut 
kunigo^kad gymis t ikėjimą/ir 
kad Kovojus prieš socialistus.

Už liti kun. Lapelis didžiau
siai _jjrausdavo savo pa ra pi jo
ninis skaityti socialistiškus laik- 
raščįus l>ei knygas. Žmonės, 
girdėdami tokius aiškinmus iš 
sakyklos, žinoma, tuo tikėjo, ir 
kada, kun Lapelis paprašydavo 
aukų kovai prieš socialistus, tai 
jau jie nesigailėdavo savų do
lerių, kad tiktai išnaikinus so
cialistus ir išgelbėjus tikėjimą.

Dabar jau Jie žmonės pama
te, kad kun. Lapeliui ne tikės 
j imas rūpėjo, bet parapijonų 
doleriai. Užtai jie ir sako: mes 
dar niekur negirdėjome, kad 
socialistai butų išėmę indžion- 
kšiną prieš socialistus, o kun. 
Lapelis išėmė indžionkšeną 
{iries savus parpijonis. Socia
listų “Naujienos” rašo tikrą 
tMsybę apie Visų Šventų para- 
{)įjos įvykius, o katalikiškas 

įrangas” tiktai melus rašo.

Užtai dabar daug gerų 
katalikų atsisakė 
“Draugą”, o pradėjo 
“Naujienas”. Vienas 
pareiškė šitaip: “Aš bijodavau 
“Naujienas” ir į rankas paim
ti. Kai burdingiierius parsineš- 

McGrath prieš davo “Naujienas”, tai aš jas 
ir, pas rišėją l Aš tikrai maniau

r 1630 \V. Adams St. 
našta lavonas James 
>5 metų amžiaus. Po- 
o, alkoholizmas
liga buvę jo mirties

Nuo munšaino šiais melais 
jau mirę. 101 žmogus.

Prapuolė 70 metu amžiaus 
žmogus tuoj po to, kai iš

siėmė iš banko

Prieš dvi savaiti (;
Reinhard, 7f) metų 
nuvyko 
$5,000.
rąs prašant 
m y na i, kur 

Reinhard

a 11 
amžiaus, 

į batiką atsiimti savo 
is sakė; kad tai 

Oscar \icl40 SCI

tankiai atlankyda- 
cob A. Scrvvartzą.

Be koki tai moteris pranešu 
si telefonu advokatui* kac 
Reinhard pas jį neateisiąs 
Nuo to laiko senis ir dingęs.

Du Chicagos plėšikai bandė 
„ pasprukti iš Jolieto; liko 

mirtinai sužeisti.

Užvakar iš Joliet kalėjimą 
bandė pasprukti Louis Young 
ir Krank Jenkins. Abu liko ka
lėjimo sargo mirtinai pašauti. 
Kaip Young taipir Jenkins 
yra negrai is ChiJagos, kurie

mus.

Lietuviu Bylos Chicagos 
teismuose

H

e

Bylos P
Paukštis, 
J. S. Wilson

) B. 78284?—Sabailis prieš 
Ko. Circuit Teisme pas 

M. Fisher.
o. B. 65845 — Povilaitis 

Circuit Teisme pas tei- 
Marshall.

j B. 80305

vardu

įlįstas ir 
a s. Bet 

(1 socialistai

skaityti

žmogus

HohlaidinkifVisuomenės!
“Naujienų” ^3 mini, skai

čiau kažin kokios “Vilties 
Valdybos” atsišaukimą šeUpti 
Vilniaus , našlaičius. Rašoma, 

kad tiems našlaičiams šelpti 
vasario 16 d. tapus įkurta 
draugija vardu “Viltis”. Neži
nau, kokiu tikslu ta draugi
ja lapo sutverta, ar klaidini
mui visuomenes, ar dėl neap-

Pašallpą 
Pasiduokiiųe 

ką ir bendrai dirbkime nau
dingą darbą. Dirbdami kartu 
daug daugiau nuveiksime ‘ne
gu atskirais būreliais. Kviečiu 
visus prisidėti prie šio Komi
teto darbo.

Chicagos Komitetas Lietu
vos Našlaičiams Šelpti.

M. Zolpienė, Sekr.
Del platesnių informacijų 

malonėkit kreipties šiuo adre
su:

ji labai
ran-

M. Žalpienė, 926 W. 32nd 
Ghibago,' 111.

Kas veikiama “Bijūnėlio”
Komunistėliai buvo priešingi 

“Bijūnėlio” steigimui, 
dabar patys susikūrė 
vaikams draugijėlę.

Visiems yra žinoma, 
North Sidėj yra

i1

bet
savo

kad 
susikūręs

Bet dabar ir patys komu
nistai pamatė, kad jie perdaug 
išsišoko ir. pastalė save ant 
juoko. Susigriebė. Ėmė moky
tis iš tų, kuriuos pirma visaip 
pravardžiavo ir šmeižė. Jie su
kūrė savo- drau 
“Ateities žiedas.

vadovauja progresistės, * apie 
kurių progresą nebeužsimoka 
kalbėti, nes laikraščiuose 11c 
kartą apie tai buvo rašyta?

Bet komunistai nebūtų ko
munistai, jeigu nesielgtų ki
taip, kaip visi žmonės. Keršto 
pilni jie sukūrė savo draugijė
lę ir ėmė su ja nešiotis, kaip 
kalė su pūsle. Išpradžių buvo 
įsipiršę į rusų mokyklą, o da
bar pradėjo ląikyti susirinki
mus kriaučių unijos svetainėj. 
Bet ten negalima patogaus lai
ko išsirinkti, todėl vaikams ten
ka labai neparankiomis valan
domis susirinkimai laidyti.

Malonu, kad komunistai ga
lų gale dasiprotėjo, kad ir jų 
vaikai apšvietos reikalingi, bet 
kuriems galams jie slankioja 
po svetimus užkampius, kuo
met yra savo svetainė. Reikia 
vaikučiai mokyti draugiškumo, 
tai tik tada susilauksime do
ros gentkartės.

■—Northsidietis.

Sąryšis, kurį 
vau j a pp. Pr. 
Geležinis.

Kitos kolonijos lygiai šau
niai darbuojasi, ajpie ką bus 
pranešta vėliau/
Bendro Komiteto Sekratoriatas

laiko sve- 
is vietos 

•progresyvė visuomenė plačiai 
naudojasi. . Komunistiškai in- 
fltoizai užėjus, buvo bando
ma tas darbas sugriauti, bet 
neiKisisekė.

Keturi metai atgal, rodos, 
ir Danilevičiaus rupes- 

vaikų 
Drau-

Iš L. J. V. Choro padengės
Choras rimtai rengiasi kon

certui. •

Roselando L. D. N. B-vės 
' susirinkimas

AGOTA STRAVINSKIENE

Persiskyrė su sinti pasauliu ko
vo 28 dieną, 1923 m. 4:80 valan
dą ryte ligonbutyje, paliko dide
liam nubudimo vyrą Petrą Slra- 
vinskj ir dukterį Aldoną šešių ir 
pusės metų, taip-pat ir daugiau 
pamilijos. Velionis turėjo am
žiaus apie 30 metų. Amerikoje 
pragyveno 13 metų. Paėjo iš 
Suvalkų rėdybos, Pagermanių 
apskričio, kaimas Pakonių. Ve
lionis jandasi po numerio 2065 
Coulter St. Laidotuvės įvyks 
balandžio 2 dieną į Aušros Var
tų bažnyčią apie 8:30 vai. iš ry
to iš ten į-švento Kazimiero ka
pines. Laidotuvėms tarnaus gra
belius A. Masalskis. Užkvie- 
čiam visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nubudęs vyras
Petras Stravinskis, duktė 
Aldoną ir visa šeimyna.

Rugio 
niu liko suorganizuota 
draugijėlė “Bijūnėlis.” 
gijelės tikslas , yra mokyti vai
kučius lietuviškai skaityti, ra
šyti, dainuoti ir muzikos. Pa
sekmės labai geros. Mokyto
jai yra geri ir dirba su pasi
šventimu. Dr. A. Montvidas 
mokina lietuviškai skaityti ir 
rašyti ir jau gan gerai prala- 
vino vaikučius. Tat jam reikia 
lik dėkoti už tokį jo . pasišven-

Kaip girdėti, tai Laisvos Jau
nuomenės Vyrų Choras labai 
sparčiai progresuoja ir žada 
laikui bėgant savo išsilavini
mu parodyti Chicagos lietu
viams kas iš liesų yra muzika- 
lė dailė. Vedėjas choro, drg. 
A. Kvedaras, irgi matomai de
da visas savo jKprtangas, kad 
kuo geriausiai išlavinus daini- 
iiiirikus ir .padarius šį chorą 
vienu i^Z geriausiai išlavintų 
chorų. Neatsižvelgiant į tai, 
kad minėtasai choras dar lik 
vos keletą savaičių kaip per
siorganizavo ir pradėjo

Kitai
vo 
labai noriai tesideda 
bendrovės.

žiemai norima turėti sa- 
svetainę. — Biznieriai ne 

prie

Kovo 23 d. šių metų Lietu
vių Darbininkų Namo Bendro
vė turėjo sušaukusi susirinki
mą. Kviečiami .buvo draugijų 
atstovai ir biznieriai 4110 tik
slu, kad apkalbėjus, kaip grei
čiau pasistatyti nuosavi namai 
su svetaine. Prie minėto šu- 
sirinkimo Bendrovė rengėsi il
gą laiką ir komitetas daug lai
ko pašventė tam. Bet labai 
mažai susirinko, ypač biznie
rių. Susirinkimą atidarė ben
drovės organizatorius drg. Ba-

prakti- cevičius. Jis lapo išrinktas i)

ALEKSANDRA KAVOLĮENĖ. 
Persisyre su šiuo pasauliu kovo 
18 d. 1923, 11 valandą vakare, 
sujaukus) 38 metų amžiaus. Ame- 
rikoj išgyveno visą amžių; pali
ko saVo vyrą Petrą ir sūnų 15 
m. Petrą, brolį Jurgį, 2 seseris 
Patronėle ir Marijoną, motiną 
Uršulę Tveri jomenę. Laidotu
ves įvyks Panedply, balandžio 2 it 
d., 8:30 vai. ryto iš namų po N. 
2015 Canalport Avė., bus išlydė- ■ 
tas į Dievo Apveizdos parapijos I 
bažnyčią, 18 ir Union gat., o iš B 
ten į šv. Kazimiero kapines. ■

Visi pažįstami, giminės ir ■ 
draugai kviečiami dalyvauti lai- ■ 
dotuvėse ir atiduoti paskutinį h 
patarnavimą- r

Nubudime prislėgti
Vyras ir sūnūs Kavolai.___ BGARS1NKIT1ES NAUJIENOSE

________

Bylosj.No
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Pranešimai PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Draugyste Švento Mateušo Apašta
lo laikys savo bertaininj susirinkimą 
kovo 31 d., 7:30 vai. vak., K. Maciaus 
svet., 3301 S. Morgan St. Yra labai 
svarbių reikalų, tat visi, nariai malonė
kite atsilankyti. 1

— Frank Bakutis, rašt.

North Side. — Ateities žiedo Vai
kų Draugijėles dainavimo pamokos es
ti kas nedėldienis, 2 vai. po p. iki 4 
v. po p. Kriaučių Unijos svet., 1564 
N. Robey St. Be to yra mokinama 
lietuvių kalbos ir rašybos. Tėvai, ku- 

| rie norite, kad jūsų vaikučiai butų 
gražiai pamokinami dailės ir lietuvių 
kalbos, leiskite į tą mokyklėlę. Smui
ko lekcijas duos d. Žuronas, o piano 
K. Gaubis, choro vedėjas.

— Komitetas.

Town of Lake. — Draugystės Šv. 
Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjimo 
apvaikščioiimas Paradise darže, prie 
51 ir S. kobey gatv. 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.

Laisvės Jaunuomenės Vyrų Choras,! 
rengia koncertą Velykų vakare, balan
džio 1 dieną, Meldažio salėj, pradžia 
7:30 vai. vakare bus danuojama daug 
naujų dainų. Kviečiame visuomenę 
atsilankyti

Laisv. Jaun. Vyrų Choras. į

Draugystės Saldžiausios širdies Vie
špaties Jėzaus mėnesinis susirinkimas 
įvyks balandžio 1 d., 1 val^o pietų, 
paprastoje svet., 3301 S; Morgan St. 
Yra daug reikalų, tat malonėkite ne- 
šivėluoti. — Antanas Mostelta, mšt.

Roseland. — L. D. L. D. 79 kp. mė
nesinis susirinkimas bus septintadie- 
ny, bal. 1 d., 11:30 v. v., Strumilo 
svet. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti; taipjau kviečiamu naujus narius 
ateiti. — Pirm. J. M. Pčkorius.

Bridgeport. — L. P. M. Sus'v. Am. 
2-ros kp. organizatyvis susirinkimas 
įvyks penktadienį, kovo 30 d.. 8 v. y., I 
3223 Parnell Avė., ant antrų lubų. Vi
si nariai moksleiviai ir norintieji pri
sidėti, malonėkite pribūti laiku.

Užrašų rašt. K. J. S.

Rusų Socialdemokratų kliubas ren
gia trečią lekciją šeštadienį, kovo 31 
d., 8 vai. vak. liuli House salėj, Hals
ted ir Polk gat. lekcijos tema: “Re
ligija \ir Socializmas”. Prelegentas 
Aleksaądras Gidoni. Po lekcijos lais
vos diskusijos. Kviečia visus atsilan
kyti. — Komitetas.

L. S. A. 36 kp. Laikys mėnesinį su
sirinkimą balandžio 1 d., 1:30 po pie
tų Aušros svetainėj, 3001 S. Halsted 
St. Visi nariai malonėkite būti susi
rinkime, nes yra daug svarbių reika
lų. — Valdyba.

Roseland. — LSS. 137 kp. mėnesi
nis susirinkimas bus septintadieny, 
bal. 1 d., 10 v. ryte, C. Strumilb svet. 
Nariai ir norintys prisirašyti kviečia- . . . - {
mi atsilankyti laiku.—Organizatorius. Hl< ™n,i > ?-vo 3J-. ’ .į?1. va ‘

_ AI. ivlcldcizio Scilcj. ~
Roseland.—LSS. 137 kp. rengia šo- lonėkite susirinkti pažymėtu laiku, 

kių vakarą Velykų vakare, balandžio . —Valdyba.
1 d., 7:30 v. vak., C. Strumilo svet., 
158 E. 107th St. Dar pirmu sykiu 
Roselande bus 8 muzikantų orkestrą 
prie įvairių šviesų svetainėj. Mylintys 
balius, šokius kviečiami atsilankyti. .

. —Komitetas. I

VVest Sidv. — Dro V. Kudirkos Dr- 
jos mėnesinis susirinkimas įvyks šeš- 

. vak., 
M. Meldažio salėj. Visi draugai ma-

Roseland. — Eugene V, Debs kalbės 
Roselande še*tadien:o vakare, kovo 31 
d.> 8 v. v. K o* ” 11037
’hchigan Avė. Lietuviai darbininkai 

\nenraleiskite prov.. s užgirsti Dėbso 
kalbos; nepasivėlinkif'pueiti, kad ga
vus v’etos, nes tūlą laiką tam atgal, 
kada Debsas kalbėjo toi pačioj sve
tainėj, keli šimtai žmoniii turėio su- 
grišti atgal, negavę vietos. Tikintus 
galima gauti pas LSS. 137 ko. narius. 
Tikietus patartina įsigyti iš anksto.

Cicero. — S. L. A. 194 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks balandžio 1 d., 2 
vai. po pietų, O. Tomuliunienės svet., 
1447 S. 49-ta Avė. ’ 4

Draugai ir draugės atsilankykite 
susirinkiman ir užsimokėkite mėnesi
nes duokles.

—K. Genis, fin. sekr.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško 
Kliubo susirinkimus įvyks balandž’o 1 
d., 1 vai. po pietų, Mildos svet., 3142 
S. Halsted st. , *

Norintys kliuban įstoti, bus pri
imami sumažintais įstojimo mokes
niais.—S. Kunceviče, rašt.

Draugystė Apveizdos Dievo No. 1, 
laikys susirinkimą balandž’o 1 d._, 1 
vai. po pietų, paprastoje svetainėje. 
Visi draugai privalote atvykti susirin- 
kiman ir užsimokėti mokesnius.

— A. Gursk š, rašt.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
out atitaisytos į 24 vai.

Lietuvių Jaunų Socialistų Lygos 1 
kuopos lavinimosi susirinkimas Įvyks 

kovo 30 d.. 7:30 vai. vale. 
A. Puidoko namuose, 322 VV. SB St. 
Visi nariai malonėkite laiku sus’rinkti.

— Sekretore.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
lant Naujienų darbininkai geriaus

Pardavimai savasčių, biznių, auto 
mobilių, rakandų, kambarių 

Lietuvių Socialistų Jaunuomenės | n ai, apsivedimai, asmenų 
Lygos mėnesinis šusirinkimes įvyks ’ pai ir t.t. turi būt iš kalno 
Penktadienį, kovo 30 d.. 7:30 vai. vaV; mi. z r 
po nvm. 822 W. 35th St. Draugai ir ■ 
draugės, malonėkite kuoskaitlingiau- 
siai ir punktuališkai atsilankyti, nes 
turime keletą svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi kuriems yra svarbu 
Ivgos veikimas esate nunšijfd 
čiami atsi 
prisirašyti

j ieškoji 
jieškoji 
apmoka

pasirodofeigu/kune apskelbimai
■ejotini, Naujienų administracija pa 
Uoka teisę jų netalpinti,\ kol 

nynėtos tirs jų teisingumo, ir grąžinti 
ai kvie-1 gxis> jeigu apskelbimo turinys 

ilankyti Į susirinkimą ( sakys etikos reikalavimams.
i. — Org. K. Misius. j

neiš- 
pini- 
neat

Laisvos Jaunuomenes Vyrų Choro 
dvi extra reepticijos įvyks sakančiose 
vietose, penktadienį kovo 30 d. 8 v. v. 
Raymond Chanel svet., 816 W. 31 St. 
septintadienj balandžio 1 d. 10 v. ryto 
Meldažio svet., 2242 W. 23 PI. Visi 
flainininkai turite būti ant paskirto 
laiko, nes turime prisirengti savo kon
certui, kuris įvyks Velykų vakare 
Meldažio svetainėje.

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

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Liuokybės Draugystės mėnesinis su

sirinkimas įvyks šeštadienį kovo 31 
d., 8 v. v., L. Juodomskio svet., 733 XV. 
18 gat. VLsi draugai malonėkite pri
būti laiku, nes turim labai svarbių da
lykų svarstyt. •— Valdyba.

Roseland. L. D. K. Vytauto Drau
gijos No. 2 bertąininis susirinkimas 
įvyks sekmadienį balandžio 1 d., 2 v. 
po pietų, Chas. Strumilo svetainėje.

— Kaštinnkas.

“Lietuviu Biuras, Foreign
f

Language Information Service. 
119 West 41st St., New York 
City, nori gaut žinių arba da
bartinį adresų Emilijos Pielie- 
nes, jos vyro Kazimiero Pielio, 
ir Antano Romachevskio, įki 
1917 metų gyveno 659 West 18th 
St., Chicago, III.

Kensington. D. .L. K. Gedemino 
draugijos bertąininis susirinkimas 
įvyks penktadienį kovo 30 d., 7:30 v. v. 
F. Shadvila svetainėje, 341 E. Ken
sington Avė. — Raštininkas.

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 kokiu parengimu baig
ti šj sezoną. Praeito vakarėlio ti- 
kietų pardavinėtojai malonės šiame 
susirinkime atsiteisti. —Valdyba.

JIEŠKAU savo tikrų\brolių Juo
zapo, Tamošiaus, VIMdislovo ir 
Kazimiero ir pusbrolio Kazi
miero Lekavičiaus, Vilniaus rčdybos. 
Broliai paeina Telšių apskričio, liau
kų vos 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.

“Žemaitijos” narių susirinkimas 
Įvyk 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.

Roseland. Jaunu Darbininkų Lygos 
lavinimosi susirinkimas įvyks penkta
dienį vakare, kovo 30 d., Aušros kam
bariuose po Num> 10900 Michigan A v. 
Visi nariai ir jaunuoliai norintvs pri
sirašyti, yra kviečiami ateiti. Bus la
vinimosi kaip suslribkimus vesti ir 
draugystės reikalus tvarkyti.
•" — Sekr. O. Dargiut?.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdieni nuų 
8 v. ryto iki 8 v; vakare 
Nedėidieniais nuo 10 v 

ryto iki 2 vai. po piet.

J IEŠKAU savo sesers Onos čepai- 
čiutės, paeina iš Radviliškio vai., Ilg- 
načių kaimo, Šiaulių arskr. Pirmiau 
gyveno Baltimore, Md. Dabar ne- 
Ž:nau kur randasi. Meldžiu atsiš
aukti.

ELZBIETA ČEPAIČIUTĖ 
925 — 8th St., Waukegan, III

APSIVEDUSI
PAJIEŠKAU aipsivedimui 

mergitnos taesenesoiės ka|ip 28 
metų. Linksmos iŠveizdos, kad 
tiktų bizniui. Pašaukti 
telefonu, vakarais iki 11 

Canal - 5285.

John

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALAUJU partnerio į 

saliuno biznį. Gera vieta ir 
biznis. Kas norite stoti į tų biz
nį atsišaukite tuojaus:

3528 So. Halsted St.
Tel. Buol. 0962.

STOGDĘNGYST®
Trijų stogų pralciurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai siundomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO?, 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114.

REIKIA atsakančių kontraktorių 
ir karpenterių, kurie norėtų akty- 
viškai prisidėti prie didelio namų 
korporacijos biznio, $1000 reikia 
įnešti. Musų pasiūlymą galit ištir
ti. 1
Builder, Box 963, Pittsburgh, Pa.

PRANEŠIMAS
STEPONAS GUSTAS turi už gar

bę pranešti, kad yra susidėjęs su B. 
VELLENGA IR CO., 11247 Michigan 
Avė. Real Estate, kur maloniai pa
tarnausiu visokiais reikalais, jeigu 
norite piikti ar parduoti namą ar lo
tą, Insurance arba paskolą, ant na
mo. Matykite mane, aš patarnausiu 
kuoteisingiausiai savo tautiečiams.

Su pagarba, 
Steponas Gustas.

B. VELLENGA & CO. 
11247 Michigan Avė.

S. 1 Tel. Pullman 0439

JIESKO KAMBARIU
KAS gali duoti kambarį ve

dusiai porai, už apvalymą kam
barių, arba pridabojinią kūdi
kių tėvams dirbant. Meldžiu 
pranešti Naujienose No. 223.

1739 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant rendos, dėl 

merginų arba moteries su vai
ku. Yra elektros šviesa, mau
dynė ir visi parankumai. Ran
dasi Brightoin Parko apiėlin- 
kėj. 4430 S. Mozart St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų skirstymui pop’eių 
atkarpų. Mokama gera alga. Atei
kite pasirengusios darban.

Kreipkitės
REPUBLIC WASTE PAPER CO.

1039 Congress St. 
netoli Morgan St.

REIKIA moterų ar merginų 
dirbti bckernėje dienomis, $16

KFjLaLaER bros.,
3659 W. Harrison St.

REIKIA moterų ir mergi
nų prie vyniojiiiio ir pri,žiūrė
jimo departamento ir genera- 
liani dirbtuvės darbui. Dar
bai prie kurių galima sėdėti. 
Nuolat darbas, gera mokestis. 
Atsišaukite i sanutymo departa
mentą. Payson Manufacturing 
Co., 2916 Jackson Blvd.

REIKIA 2 veiterkų ir 2 in
dų plovėjų, trumpos darbo va
landos 11 — 2. Nereikia dijrb-

VICTORY RESTAURANT,
4618 So. Western Avė.

REIKALINGA senyva moteris pri
daboti 2 metų vaiką. Bus duotas 
kambarys ir pagal sutartį atlygini-J 
mas. Atsišaukite vakarais nuo 6 iki 
10 vai. ir nedeliomis visą dieną.

PR. KUZMARSKIS, i 
7005 S. Talman Avė. /

Ist fl. front Į

REIKIA moterų į kianav 
mo kambarį. Nuolat darbai 
8 valandos dienoje.

Alsi ša nik i te:

BAKER FOOD PRODUCTS 
COMPANY,

4856 So. Halsted Si.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA VYRŲ opera torių 
prie spėka varomų ' siuva
mų mašinų. Darbas naktimis 
Gera alga. Atsišaukite: 
REGENSTEIN VEEDOR CO., 

3440 N. Kimball Avė.

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

FJNIŠERIŲ 
MEDŽIO. 

NUOLAT DARBAS.
MOKAMA DIDELĖ ALGA. 

DAVIS PHONOGRAPIH CO, 
314 W. 43rd St.

VYRŲ
REIKTA —

Vyrų 'langų plovėjų.
CHICAGO W1NDOW 

CLEANING CO.
62 W. Washington St.

Room 21

PARDAVIMUI 2 saliunai. Reikia 
greit parduoti, nes turiu 3 biznius. 
Parduosiu už teisingą pasiūlymą. Biz
nis gerai išdirbtas, visokių tautų ap
gyventa.

F. RUZELLO,
5353 S,. Morgan St.

Phone Boulevard 4078

PARSIDUODA saliunas i 
garda 
tų. Priežastis 
riti 2 bizniu.

10318 S. Michigan Avė., 
Rosdland.

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

DARBAS DIENOMIS ĄRBA 
NAKTIMIS.

ATEIKITE PAS1BENGŲ 
DARBAN.

ACME STEEL GOODS CO. 
135th St. & I. C. Tracks

Riverdale, III.

REIKIA FANDRČS DARBININ
KŲ IR ŠAPOS DARBININKŲ, die
nomis ar naktimis ir čiperių. Atsi
šaukite į samdymo dept.

Employment Department 
CRANE CO.,

So. Kedzie Avė. & 40th St. 
arba

South Canal & 15th St.

REIKIA darbiiiinkų: mašinistų, al- 
perių ir lėberių; tKippat kurie turi pa
tyrimą virinimo (tenkų, ant sekančių 
mašinų: elektrikos^arc, ir spot ir se- 
leliminių instrumentų. Užmokestis 
gera. Atsišaukite. Oil Products Ap- 
pliance Co., 1317 So. 3th Avė., May- 
wood, III.

VYRŲ REIKIA. Nuolat 
bas. Gera alga.

Atsišaukite:
GREAT NORTHERN 

. CHAIR ,CO., 
2500 Ogden Avė.

dar-

PRIE benčiauš pagelbinin- 
kų, nitavotojų ir baisiklių 
frėmų nupylavotojų reikia.

ARNOLD SCHRINN, 
1718 N. Kildare Avė.

REIKIA —
DARBININKŲ.
ROSENBAUM BROS. FEED 

MILLS
87 St. Stcwart Avė.

KEIKIA vyrų prie freitų 
mašinų pagelbininkų. Pimch 
paįcdbininkų. Preso pagelbimn- 
kų. Puikios algos nuo dienų 
darbininkams geresnės
algos naktiniams darbinin
kams. /

AtsišaU nkfile:

PULLMAN CAR WORKS, 
prie musų F r eigų t Dept., 

103rd St. ir Cottage Grove A v.

reikia m o liveri v
Geležies pilstytojų
Darbininkų.

Mes turime daug gerų progų dar
bui nuo štukų musų pilko geležies 
fandrėje geriems vyrams kurie nori 
pųolatmio darbo.

Atsišaukite į samdymo departa
mentą.

INTERNATIONAL HARVESTER 
CO., TRACKTOR WORKS, 

2600 W. Slst Blvd.

RĘIKTA —
BUFERIO.

Atsišaukite:
12300 Emerald Avė.,

W. Pullman, UI..

REIKIA COIL SPBINGSŲ 
dirbėjų ir nitavotojų.

HERZ BED COMPANY,
2320 So. We.ste.rn Avė.

RAKANDAI
JAUNA pora parduoda 4 

kambarių rakandas. Vartoti 
tik 2 mėnesiu. Bargenąę.

357 S. Cratvford Avė.
Phone Nevada 0336.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosemė ir 

smulkmenų. Parduosiu pigiai, 
nes išeinu iš biznio.

Atsišaukite "
2859 So. Union Avė. į

GROSERNĖ ir bučerne, visuomet 
daro gerą biznį. . 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. ffcth St.
Telephone Wentworth 2639

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

4536 S. Paulina St.

DIDELIS BARGENAS IR PROGA 
gerą biznį įgyti. Parsiduoda Expre- 
so ii’ anglių pristatymo biznis, su nau
jais trokais, vienatinis lietuvis North 
VVest Sidėj. Pardavimo pirežastį pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite po nr. 
1645 Wabansia Avė. ‘ Tel. Brunsvvick 
2545.

PARSIDUODA SALIUNAS, 
geroj vietoj.

Atsišaukite:
1005 W. 69th St.

PARDAVIMUI nesvaiginančių ųė- 
rimų parloras. Einu lauk iš biz
nio. Gera vieta, netoli dirbtuvių. 
Taipgi pardavimui namas ir lotas, 
taipgi 2 karų garadžius. Turi būt 
parduotu greit. Atsišaukite | Nau
jienas, Box 222.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, 5 kambariai iš užpa
kalio.

1822 S. Peoria St. 
kampas 18th Pi.

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

Kreipkitės
3500 So. Union Avė.

TURIU parduoti gerai ap
mokamų grosernę ir bučernę, 
naujo i lietuvių kolonijoj.

E. GORMAN,
5013 S. Halsted St.

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

936 W. llth St.

TAPK TURTINGAS
Nepraleisk Šitos progos, jei nori 

būti laimingas. Aš turiu parduoti į 
penkias dienas bučernę ir grosernę 

nyti ririL automobiliaus. 
Šauk bile kokia valandą.

• Lafayette 0853 ,

BUZ BIZNIERIUS
Nusipirk pusę garadžiaus, biznį 

parduosiu pigiai, arba mainysiu į au
tomobilių. Biznis išdirbtas gerai, pil
nas karų, klauskit

J. MIKŠIS
2857 W. 39th PI.

PARDAVIMUI nigiai, 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 Corliss Avė., 
Pullman, 111.

PARSIDUODA pieno dasta- 
tymo biznis., Dist riktas apgy
ventas lietuvių. Biznis senas ir 
išdirbtas. Priežastis pardavimo 
patirsitcOmt vietos. Joe Davi- 
donis, 2241 W. 23rd PI.

PARDAVIMUI Restaurants ir 
minkštų gėrimų įstaiga. Galit pirkti 
visą biznį ar tiktai vienus rakandus. 
Turi būti parduota greitai, nes savi
ninkas apelidžia miestą. Kas pirmas 
tas laimes.

Kreipkitės
3566 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosemė ir 
būdome, 3 gyvenimui ruimai. 
5 ruimai ant viršaus štoro. 8 
metai kaip viena ypata laiko 
tų įstaigų. Duosiu ilgų lysę, ar 
paiduosiu su visu namu. At
eikite pažiūrėti. 6131 Went- 
worth Avė.

FOTOGRAF1STŲ ATYDAT
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatves, naujausios mados 
apereiting room. Puiki prga dėl 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti į trum-pą laiką, priežastis 
pardavimo liga. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Ralsted St. 
No. 5.

PARDAVIMUI biznio kam
pas, gyvuoja 20 metų. Tikras 
bargenas. Parduosiu už pirmų 
pasiūlymą.

900 W. 21st St.

b a m ė ir baliams parkas. Ge
ra vieta. Pigiai.

323 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS.
Pigiai. t \

1458 West 14tlr Plafee, 
Kampas Laflin St.

PARDAVIMUI 3 gyvenimų 
apgyventa visokių tau- mūrinis namas, randasi 718 W. 

pardavimo tu- 14 St. arti L. Klėino kratuvės. 
Medinis namukas yra užpakaly, 

į rendos neša $800 į metus. Kaina 
$7,000. Geriausias pasiūlymas 
ant išmokėjimd. Matykite savin- 
ką. LOUIS STERN

5 North La Šalie St.
PAiBSllDUODA SALDAINIŲ 

krautuvė. Geras biznis. Par
duosiu labai pigiai, tik už 
$700.00.

602 W. 26th St.

PARDAVIMUI bučernė\ ir 
grosernė. Turi būti parduota 
į trumpų laikų, už prieinamą 
kainą, 
svarbi. 
Skyrių, 
No. 2.

Priežastis pardavimo 
Kreipkitės į Naujienų 
3210 So. Halsted St.,

PARDAVIMUI vienas iš ge
riausių saliunų. Visokių tautų 
apgyventa. Priežastis pardavi- 
nio patirsi! ant vietos.

Kreipkitės:
600 W. 1201b St.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 

namas su bizniu (Shoe Repairing). 
Viskas gerame stovyje. Parduosiu 
labai pigiai. Priežastis pardavimo 
labai svarbi.

Kreipkitės 1
510 W. 79th St.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, su 
gasu, elektra, vana. Netoli nuo Na
tional Malable Co., Richardson Co. 
Sturgers & Burna ir Proviso Yards, C 
blokai iki karų ar gelžkelio stoties. Pi
giai jei pirksite tuojau $4350, kitu? 
pagal sutartį. Henry G. Glos, 126 S. 
19 Avė., Mavvvood, III. Phone May- 
wood 1182 M.

ANT IŠMAINYMO mūrinis, kampi
nis namas; du bizniai: saliunas, bu 
černė ir grosemė. 6 flatai gyvenimui 
po 5 ir 4 kambarius. Garadžius mū
rinis dėl 3 karų. Yra elektra, gasas 
maudynės. Mainysim ant geros far- 
mos. Atsilankykit arba rašykit lai 
šką.

M. ABROMAVIČIUS 
2015 So. Robey St.

<

DIDŽIAUSIAS BARGENAS t
Pardavimui namas bizniavas si 

g-roseme ir iželi r bf a
per 20 metu, yra prraži vieta, parduo 
siu pigiai, turi didelį tnibelj ir turin- 
išvažiuoti į kitą miestą, atsišnukit 
tuojaua. 6632 So. May St. Telefoną? 
Englewood 8951. ,

PARDAVIMUI. Bargenas. Tik 
$5500 įmokėti, prie 51 St., 2 
augštų mūrinis buildingas, 4 
po 6 kambarius flatai ir skie
pas, moderniškai įtaisyta, pa
statytas ant 2 lotų, informaci
jų pas F. L. Majka, 2705 So 
Kolin Avė.

Mainysiu į grosi'rnę ar į lo
tus, 7 gyvenimų, mūrinį na
mą, prie 18 gatvės, informa
cijų 2633 So. Kildare Avė.

Mainysiu į prapertę, labai 
gražią, 234 akrų Illinois far 
mą, geri budinkai ir t. t. 5C 
mylių nuo CJiicagos. Klausk? 
informacijų 2705 So. Kolin 
Avenue.

SUSTOK IR KLAUSYK!

Turim šimtais namų, dides
nių ir možy, visose dalyse Chi- 
cagos; tarp tų randasi ir barme
nų. Kam reikia namų 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, III.

I’lARDAVLMul BH-nois far- 
nia, savininkas turi išrendavo- 
ti ar parduoti šių tarmę. Gerai 
auga javai, yra visi įrengimai. 
Turi būt parduota tuojau. Sa
vininkas J. Murphy, 6840 So. 
Campbell Avė., 1 fl.

PARDAVIMUI 8 lotai netoli Archei 
karų linijos, randasi tarpe Cravrford 
ir Cicero Avė. Gera vieta auginimui 
vištų ir laikymui karvių. Kaina $165 
kiekvienas. Išlygos, $25 įmokėti, $4 
į mėnesį. x '

Pasimatvkit su Mr. Fitch.
J. N. ZEVERT & CO., 

4400 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI 7 kambarių 
cottage, labai gerame padėji
me. Kaina $3000.

Atsišaukite:
5124 Archer Avė.

TIKRAS BARGENAS!
Parsiduoda beveik naujas mūrinis 

namas, 2-jų pagyvenimų, po 6 kamba
rius, vi.^as įtaisyta pagal vėliausios 
mados, namas randasi gražioj vietoj, 
prie Gage Park; namas yra vertas 
daugiau kaip $13,000.00, parsiduoda 
už $10,500.00; reikia įmokėti $3,00(7, 
o likusius savininkas duos ant mor- 
gičio.

F. J. SZEMET / 
4180 Archer Avė., 1 

Tel. Lafayette 6824

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
automobiliaus arba saliuno 2 lotu, 
kampinius, netoli nuo Fordo naujos 
dirbtuvės, kur dirbs 16,000 darbininkų 
ir 7 blokai nuo lietuvių bažnyčios, W. 
Pullman. Labai didelis bargenas, nes 
aš važiuoju j Lietuvą gegužės mėne
sy. Arba duosiu ant lengvų išmo
kėjimų.

A. STUK A S.
1957 Canalport Avė., 
Telefonas Canal 7345

PARSIDUODA % akerio žemės ir 
4 kambarių namas $2500. Geriausias 
pasiūlymas, —r Apleidžiu šia šalį.

GEO. NABURG
5242 S. Rųtherford Avė. <67 Court) 
2 blokai į šiaurius nuo Archer Avė.

PARDAVIMUI bizniavus na
mas su sali imu. Geroj' vietoj. 
Yra 4 kambariai gyvenimui. 
Priežastis pardavimo — nesu
tikimas partnerių. Atsišauki!: 
122 E. 105 gatve, Roselande.

PARDAVIMUI

4 kambarių cottage, nauja, kaina 
’1,900, $600 įmokėti. Kitus išmokė- 
’imais.

5 kambarhj cottage. Kaina $2.500, 
'600 įmokėti, kitus morgičiais.

6 kambarių cottage modemiška, 
'2.650, $1.250 pinigais, kitus ant kont
rakto,

2‘fiatų, 2-2 kambarių, modemiška, 
'kktrŲ gerame stovyje, $6.800. $1.200 
mokėti, kitus ant kontrakto ir mor- 
*ičio. J .

2 flatų, G ir M kambarių, kaina 
'4.000. — $1.500 įmokėti, kitus ant 
'-ontrakto.

2 flatų, 6 ir 7 kambarių, 2 karų ga
idžius. netoli Archer, — $7.500, ant ' jimvj.

6 flatų, 6 ir 5 kambarių kiekvienas, 
■'Oina $10.800. $2.000 įmokėti, kitus 
'ogal kontraktą. Tie visi namai ne- 
31i Carline mokvklų, ir geroje apie- 
’^ke.ie. Jei norite gauti tų bargenų, 
“ilrite greit.

^iteh.
Pasimatykit sp Mr.

J. N. ZEWERT & CO., 
4400 So. Kedzie Avė.

TURIU PARDUOTI 5 kambarių 
namą, elektros šviesa ir vana, šteine 
’el karvės ir garadžius automobiliui 
r vieta dėl vištų. Graži vieta ir čys- 
as* oras, du blokai nuo dviejų linijų 

karu. Turiu narduoti itrumpą laiką 
■* Jabai pigiai. Aple-džiam miestą. 
* įsišaukite. 10103 S. Aberdeen St.

PARDAVIMUI kampinė pra- 
’V'rtė ir gerai išdirbtas biznis, 
geroje apielinkėje. Cigarai, ci- 
garetai, saldainiai ir Ice 
Cream.

2300 S. Oakley Avė.

MORTGECI Al -PASKOLOS
KAM REIKIA PINIGŲ 

lel pirkimo arba statymo na- 
mo, tai gali gaut pasiskolint 
ant lengvų išlygų.

Taipgi perkam ir parduo
dam namus visose dalyse 
Chicagos. Norėdami skolint 
pinigų, pirkti arba parduoti 
namą, atsišaukit pas:

JOHN KUCHINSKAS, 
2221 W. 22nd St.

MOKYKLOS
VALENTINES DKE88MAK1NG 
/ , COLLEGE.

2407 We»t Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas,, dezaininimas, siųvF 
uas, dreamaking ir patiem ma- 
<er. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineikit audėkla, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybilii 
padarymui. Kreipkitės, raiyidi, 
arba talefonuokit klaufldamoa in
formacijų.

Sara Patek, pirmlninki.

Amerikos Mokykla Etikos
, —GRAŽUMO KŪRYBOS— 
Geriausiai apmokama profesija šian
dien yra Gražumo Kūryba. Ar jųa gy
venate mieste ar kaime, jus visuomet 
esate ui i lėmę. Mes išmokinsime jus 
Marcei waving, Water waving ir plau
kų dabiniząo. Uždirbsite pinigus kol mx>- 
klnaitta.

Pabaigusios šii> mokyklą yra gerai 
apmokamos ir yra išmokinamos kaip 
vesti savo sap®. 'I'rumpas ir pilnas kur
sas. Labai prieinama mokestis. Phone 
Dearborn 4823, kambarys 618-620, 190 
N. State St., State-Lake Bldg., Chitk- 
go. III.


