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Detroito ‘speselas’ pabėgo

Nustatė naujas Vokietijos kontri 
bucijos mokėjimo sąlygas 

. t .

Anglija duoda Egyptui 
nepriklausomybę

Atšaukė konferenciją su 
. kasyklų savininkais

Anglijos protektoratas užsibai
gia, sako Lloyd George. Bet 
karo stovis dar neatšaukia
mas.

nusta-

doku- 
butui

LONDONAS, vas. 28. — 
Premjeras Lloyd George šian
die paskelbė atstovų bule, kad 
Anglijos protektoratas ant 
Egypto užsibaigė ir *fcad Egyp
tas dabar yra pilnai laisvas įsi- 

*kunti tokias tautines įstaigas, 
kokios geriausia tinka jo gy
ventojų aspiracijoms. 

t

Tuo pačiu laiku Lloyd George 
paskelbė sąlygas, kuriomis bus 

. duota Egyptui pačiam 
tyti savo likimą.

Jis sakė, kati valdžios 
meritai parodys atstovų
kas įvyko nuo paskelbimo val
džios politikos pereito gruod
žio mėn /po nesėkmingų dery
bų Londone su Egypto misi
ja.

Karo stovis Egypte bus pa
naikintas tuojaus kaip tik at
lyginimo aktas | bus priimtas. 
Jis sakė, kad karo stovis bu
vo paskelbtas ne vykinimui 
Anglijos politikos Egypte, bet 
tik kaipo svarbiausias valdžios 
įrankis Egyipto ministerių ran
kose įvykinimui niekurių prie
monių, kįlusių delei karo są
lygų. Todėl atlyginimo aktas ir 
reikalingas pirma negu galima 
bus atšaukti karo stovį.

Lloyd George sakė, kad 
Egypto valdžia turi pravesti 
reikalingus įstatymus, kuriems 
Anglija nedarysianti jokių kliū
čių, jei tik bus išpildyta svar
biausios sąlygos valdžios dek
laracijos. Tos sąlygos santikių 
tarp Anglijos ir Egypto yra 

sekamos:

MASKVA, vas. 28. — Pir
mą kartą gauta amerikiečių 
liudijimai apie buvimą kani
balizmo Rusijos bado apygar
doje.

Amerikos šelpimo adminis
tracijos investigatorius tik ku 
sugrįžo iš kelionės palei Vol
gą, pervažiavęs daugiau kaip 
350 mylių.viduryj. Totorių res
publikos. Jis praneša,, kad ra
dęs apie desetką neabejotinų 
įrodymų kanibalizmo ir įsiti
kinęs, kad padėtis yra taip bai-

Konferencijos nebus delei dau- gj, pasibaisėtinas kaniba- 
gelio savininkių atsisakymo lizma8 nlloĮatos didėja, 
dalyvauti joje. Viename atsitikime ani’eri-

kietis rado kaime klajojančią 
INDIANAPOLIS, Ind., ' vas. 14 m. mergaitę. Ji tapo išva- 

28. — Angliakasių unijos pre- rytd kaimo gyventojų, kadan- 
zidentas John L. Lewis paskel- gi ji užmušė ir suvalgė savo 
be, kad jis atšaukė bendrą su J2 metų seserį. Kelyj į Tetiu- 
kasyklų savininkais konferen- ši jis susitiko grupę 7 vaikų 
ciją,’kuri turėjo įvykti kovo 2 uuo 8 iki 14 m. amžiaus, ku- 
d., Clevelande. Konferencija rie buvo siunčiami po šargy- 
tapo atšaukta todėl, kad did- ba į distrikto sostinę, kadangi 
žiuma minkštųjų anglių kasy- ji° užmušė ir suvalgė savo 
klų savininkų atsisakė joje da- mažą broliuką, 4 metų am- 
lyvauti. Konferencija buvo šau- žiaus.
kiama, kad susitarus apie die- Miestuose ir miesteliuose ka
ną pradėjimo derybų apie ai- nibalizmas yra baudžiamas, bet 
gas ir kontraktą sekamiems investigatorius sako, kad toli- 
metams. ' mesniuose kaimuose nėra kam

prasikaltėlių; bausti, nors tie 
Atšaukus paskutinę konfe-1 paųs fmončs p0 kelis kartus 

pakartoja savo baisius prasi
kaltimus.

vąs.

rcnciją, nieko nebeliko, kas ga
lėtų neprileisti angliakasių 
streiką balandžio 1 d. Dabar 
strcĮiko klausimu rūpinasi tik 
valdžia, kuri ketina neužilgo 
sušaukti savo konferenciją ir 
bandyti sutaikinti angliakasius 
su kasyklų savininkais.

Esamomis žiniomis, veik vi
si angliakasiai dabartiniame re
ferendume /balsuos už paskel
bimą streiko, jeigu kasyklų sa
vininkai uores nukapoti ang
liakasių algas.

Nustatė naujas kontribu

Vokietija mokės |alkininkams 
mažiaus pinigais, daugiau 
prekėmis.

Slapta Itati jos-lspani 
jos sutartis

Ro- 
laijkraštis

1. Saugumas Anglijos impe
rijos komunikacijų Egypte.

2. Gynimas Egypto nuo sve
timų šalių puolimo ar tiesio
ginio ir netiesioginio maiši- 
mos.

pa-

pa-

3. Apsaugojimas svetimų ša
lių interesų Egypte ir apsau
gojimas tautinių mažumų.

4. Mes esame pasirengę 
daryti draugiškumo sutartį su 
Egypto valdžia, kada bus

5 togus laikas tokiai sutarčiai. 
Bet iki nebus padaryta paten
kinanti Angliją ir Egyptą su
tartis, pasi lieka nepaliesta sta
tus (juo padėtis.

Anglijos valdžios paskelbi
mas apie suteikimą Egyptui sa- 
vyvaldos tapo padarytas tuo 
laiku, kada Anglija yra labai 
prispaustaj nacionalistų sukili
mų netik Egypte, bet ir Indi
joje. Tie sukilimai pasidarė dar 
rustesniais Airijai gavus pla
čią savyvaldą.

Egyptas turi apie 10,000,000 
gyventojų. Jis ,lyg priklauso 
Turkijai, liet buvo po Angli
jos protektoratu. Jo valdžia 
yra paveldėjama monarchija.

BERLINAS, vas. 28. — šian
die paskelbta, kad padaryta 
laikinė sutartis tarp talkinin
kų kontribucijos komisijos ir 
Vokietijos valdžios. Tos sutar
ties sąlygomis Vokietija kas
met mokės po 720,(MM),OOO auk
sinių 'markių pinigais ir po 
1,450,000,000 auksinių markių 
prekėmis.

Jeigu gi nebūtų pristatyta 
prekių už reikalaujamą sumą, 
tai sutarties sąlygomis, delei 
to mokamos pinigais kontribu
cijos suma nepadidės. Todėl 
talkininkams bus* reikalas žiū
rėti, kad butų pristatyta tiek 
prekių, kiek Vra nustatyta.

PARYŽIUS, vas. 28.. 
yalistų militaininis 
Action Francaise atidengia bu
vimą tarybų apie slapta laivy
no sutartį tarp Italijos ir Is
panijos. Laiki<alštis sako, kad 
<ta slapta sąjunga yra taiko
ma prieš Franciją.

“Italija ir Ispanija esančios 
arti padarymo slaptos* sutar
ties apie naudojimą laivyno 
spėkų Viduržemio jurose”, sa
ko laikraštis, “po tų visų lęi- 
virčių, kuriuos anglai gimdo 
Tanžire. Priėmimas Washing- 
tone Francijos-Itailijos lygybės 
laivyno įtalpos, palieka Franci
jos laivyną silpnesnį už Itali
jos, kadangi Fra nei j a turi gin
ti tris juras 
r i praeiti po 
lėmis.”

Laikraštis
kad Bolearinės 
salos yra labai geros subma- 
rinų bazės, kadangi jos atker
ta Franciją nuo jos Afrikos 
kolonijų.

ir jos laivynas tu- 
Gibraltaro kanuo-

taipjau nurodo,
ir Sardonijos

8 žuvo eksplozijoj

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Perka karines paslaptis

LOS ANGELES, vas. 28. — 
Manoma, kad astuoni žmonės 
žuvo eksplozijoj ir gaisre, ku
ris sunaikino didelį namą, ku
riame buvo 6 sankrovos ir 
viešnamis.

AiLBAnV, N. y., vas. 28. — 
131 balsu prieš 5 New Yorko 
valstijos legislatura nutarė pri
imti atstovų butan socialistą 
August Claessens, kurį ta pa
ti legislatura buvo pašalinus 
du kartu 1920 m.

Susirėmimas su 
streikieriais

MEXICO CITY, vas.
4 žmonės liko užmušti ir daug 
sukeista vakar, kada policija 
šovė į minią streikuojančių šo
ferių, kurie buvo surengę de
monstraciją prie miesto salės. 
Policija išpradžių šovė į orą, 
bet kada šoferiai pradėję puo
limą, tai ji tada šo^ė jau į 
žmones, šoferiai tada pasislė
pę už stovyklų aikštėje ir pra
dėjo šaudyti į policiją, du po- 
licistus nušaudami. Obregonas 
gabaus įsakė sustabdyti šaudi- 
mąsi. Streikas kįlo delei 
tvarkinių apie automobilių 
žinojimą gatvėse.

28. —

pa 
va

Areštuoti rašytojas 
ir leidėjas

įro-CHICAGO. Pridavus 
dymus grand jury, teisėjo įsa
kymu tapo areštuoti princesa 
Marė, vienatinė duktė kara
liaus Jurgio in karalienės Ma
rės, šiandie apsivedę ,su Vis
konti! Lascelles, sunum Hhrc- 
wood grafo.

Pašalino kunigą ir parapiją
BOSTON, Mass., vas. 28.

Po triukšmingo susirinkimo 
Bostono presbitarija pašalino 
iš presbiterionų skaičiaus pir
mąją Brookline presbiterionų 
bažnyčią ir jos kunigą, Edwin 
Curtis. 1

Kunigas už tai tapo pašalin
tas iš presbiterionų bažnyčios, 
kad jis juokais kalbėdavęs po
terius, o sykį juokais pakrik

štijo presbiterionu ir šunį. Pa
rapija gi tapo pašalinta todėl, 
ikad didžiuma parapijom] užL 
sistojo už kunigą.

Atmintis mirusi per 17 mė
ty, vedė 3 moteris.

WASHINGTON, vas. 28. — 
šiandie prezidentas Hardingas 
bendrame abejų kongreso bu
tų posėdyje ragino paskirti mi- 
lionus dolerių parėmimui Ame
rikos prekybinio laivyno, nes 
turėdama savo didelį prekybos 
laivyną Amerika {gausianti di
desnę svarbą ir pasaulio ta
rybose.

Jis taipjau ragino užbaigti 
Ežerų — Lawrence 

kelią, kuris padarytų 
prieinamą jufų lai>-

Nunešė .šimtus tūkstančiu 
lietuviu pinigu

ryti, bet ir pats abejoja ar ga
lima bus tą “spešelą” sugauti, 
nes — vėją lauke nepagausi.

Sinkula pradėjęs veikti De
troite ne taip senai. Kiek jis

“Nekaltieji” agentai dabar pra
šo “spešelus” surasti, bet — 
pagauk tu vėją lauke. O žmo
nės dejuoja.

BERLINAS, vas. 28. — Aus
trų rateliuose Berline gauta ži
nių, kad Japonijos valdžios 
agentai nupirko svarbias Vo- 
rietijos karines ir laivyno pa
slaptis. Už pavogimą subma- 
rinų plepų ir kitų paslapčių 
)uvo slapta teisiami Leipzigo 
teismo 7 vokiečiai, kurie tapo 
nuteisti trumpam laikui kalė
jimam 4 jų buvo buvusieji vo
kiečių oficieriai, o kiti dirbo 
dėl fabrikantų, kurie pirmiau 
išdirbinėjo karo medžiagas.

Reikalauja pareikalaut- iš 
kininky atlyginimo.

tal-

LOS ANGELES, v. 26. — 
Frederick R. Emery' pasitiko 
nelaimę 1905 m..ir per 17 me
tų jo .atmintis buvo mirusi. 
Dabdr jis atsipeikėjo ir neąt- 
simena nieko, ką jis veikė per 
tuos 17 metų. Betgi per tuos 
metus jis vedė 3 moteris, vien 
kurių persiskirė su juo, aptrą 
jis apleido, o trečioji mirė. Jis 
taipjah sėdėjo kalėjime už iš- 
aikvojimą pinigų, o ir dabar 
jis traukiamas teisman už su- 
klastavimą Čekio, nors to da
lyko jis nebeatsimena. Jis yra 
po daktarų priežiūra.

PINIGŲ KURSAS
COPENHAGEN, v. 27. — 

Helsingforso žinia sako, kad 
Petrogrado sovietų taryba pri
ėmė rezoliuciją, kurioj reika
laujama, kad Rusijos delegaci
ja Genoa konferencijoje steng
tųsi išgauti iš talkininkų atly
ginimo nuostolių, kuriuos pri
darė Rusijai talkininkų inter
vencija.

Rusai įrodysiu, kad badas 
yra kaipo viena pasekmių in
tervencijos Rusijoje/

Vakar, vasario 28 d., užsienio pini
gų kaina, perkant jų ne mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip

Anglijos 1 sv. sterlingų .. 
Austrijos 100 kronų .... 
Belgijos 100 frankų .1 
Danijos 100 kronų ....
Finų 100 markių .........
Francijos 100 frankų .. 
Italijos 100 lirų .........
TJetuvos 100 auksinų .. 
Lenkų 100 markių ....
Norvegų 100 kronų .... 
Olandų 100 guldenų .... 
Švedų 100 kronų ......
Šveicaru 100 markiu 
Vokietijos 100 markių

.....2c 
$8.70 

$21.05 
$2.04 
$9.13 
$5 33

44c 
....) 3c 
$17.28 
$38.30 
$26.60 
$19.60 
.... 44p

vandens 
iChicagą 
vams.

Po prezidento kalbos tuoj 
tapo įnešti keli biliai apie su- 
Jteikiipą $32,00(1,009 metines 
subsidijos laivų kompanijoms, 
taipjau apie pardavimą vald
žios prekybinių laivų ir gaXitų 
pinigų sunaudojimą paskoloms 
naujus laivus budavoti. Taip
jau įnešta bilius, kad pusė 
immigrantų tufri atvykti Ame
rikos laivais. Įnešta ir dau
giau bilių, kurie siekiasi pa
gelbėti laivų kompanijoms va
ryti biznį ir nuveikti kitų* ša
lių laivų kompanijų kompeti- 
ciją.

Nauji mūšiai Belfaste
BELFAST, vas.- 28. — Smar

kus šaudimasis tarp) civilinių 
gyventojų vėl atsinaujino va
kar vakare. Keli žmonės liko 
sunkiai sužeisti, šaudimasis at- J 
sinaujino metus bombą gatvė
je, kuri sužeidė vaiką.

Pašovė du žmones.
«a

CHICAGO. — Vakar saliune 
prie 4459 W. Mailison St., ta- 
>o pašauti Mielinei Windle, 
’oremanas White Paving Co. 
r tos kompanijos darbininkas 

Teddington. Windle gal mir
tinai pašautas, šovikas pabė
go. Juo esąs vežėjų unijos biz^ 
nio agentas “Mickey” Norris, 
turis taipjau turįs saliuną prie 
19 ir Halsted gatvių. Policija 
jo jieško.

Mokytoja apšiVede su 
savo mokiniu.

AVON, N. Y., v. 26. — Mrs. 
Rogcr Spencer, mokytoja vie
tos augštesnėj mokykloj, moti
na penkių paaugusių vaikų, 45 
m. amžiaus, apsivedė su savo 
mokyklos mokiniu Nei! Cush- 
ing, 19 m. amžiaus.

Kada ji. sugrįžo į mokyklą 
mokytojauti, keli mokiniai su
streikavo ir atsisakė lankyti 
mokyklą. Ją betgi remia mo
kyklos viršininkai, kurie žada 
ją samdyti ir sekamiems me
tams. Jos vyras gi ir toliau 
lankys mokyklą.

MIAMI, Fla., v. 27. — E. C. 
Frady, turtingas manažeris 
Cole automobilių kompanijos 
skyriaus Chicagojc, gal mirti
nai pašovė savo'pačią ir pas
kui pats bandė pasipjautį. Jis 
veikiausia pasveiks ir yra areš
tuotas. Jo pati, kuri yra se
suo valgyklų savininko J. R. 
Thompson, turbūt mirs. Prie
žastis viso to —- užvydas.

PARYŽIUS, v. ,27. — Berco- 
lonos policija suėmė tūlą San- 
chez Donato,, kurį Europos po
licija gaudo jau šešis metus. 
Ispanijoj jis yra nuteistas 192 
metams kalėjimam Jis vien su- 
klastavimais pelnęs $1,000,000, 
buvo vedęs 7 pačias, nuo ku
rių pabėgdavęs pasigriebęs jų 
turtą, 
tikslai
liūs jr prezidentus.

Sėkmingai, prigavystės 
s, impersonavęs kara-

DETROIT, Mich., vas. 27. 
— Ir čia “spešelų” rinkėjai, J. 
Sinkula & Co., surinkę kelis 
šimtus tūkstančių dolerių iš 
žmonių, kurie, pagundyti ža
damų didelių pelnų ir norėda
mi greitai pralobti, sudėjo tuos 
pinigus, pabėgo su visais pi
nigais, kaip kad Chicagojc pa
darė Harringtonas ir kiti pa
našus “spešelai”. Juos rinko 
čia lenkai, bet jiems agenta- 
vo daugiausia lietuviai. Todėl 
ir pinigus daugiausia pražudė 
lietuviai, o iš dalies ir lenkai.

Sinkula turėjo du ofisus, 
Ne\v Tėlegraph Buildinge ir 
Real Estate Exchange Buildin
ge. Jis pabėgo tarp subatos ir 
panedėlio. Dabar žmonės ren
kasi būriais prie jo ofisų, bet 
jie yra tušti. Prieš pabėgsiant 
Sinkula tai]) išvalė ofisus, kad 
juose nieko neliko, neliko nė 
vienos knygos, iš kurios gali-
ma butų sužinoti nors kiek 
jis buvo surinkęs nuo žmonių 
Pinigų.

Trįs Sinkulos agentai, visi 
lietuviai, būtent Vyriausias Sin
kulos agentas Zigmas Kondra- 
tas, 1951 Cardoni Avė., Mi
elinei Layynan (Laiminąs), 8746 
Wilt St. ir, sakoma, vyčių ir

surinko pinigų nežinia, nes 
knygų nėra, bet manoma, kad 
jis surinko keletą šimtų tūks
tančių. Jis turėjo apie 75 agen
tus. Vienas tų agentų jn-isipa
žino, kad jis tik vienas surin-% 

! kęs dėl Sinkulos $35,000.
j Sinkula veikė panašiai Chi- 
cagos “spešelams”. Jis rinko 

’ pinigus, žadėdamas paskui grą- 
jžinti juos su dideliu nuošim
čiu. Niekuriems jis tikrai iš- 

’ mokėjo po kelis desetkus do
lerių pelno, kas ir kitus pa
skatino pas jį (Jeti pinigus. Ki
ti žmones net savo namus par
davė ir išėmė pinigus iš bankų 
ir dėjo pas tą Sinkulą.

Iš lietuvių daugiausia suki
šo pinigų Sinkulai vyčiai, iš- 
dalies taip vadinamieji bolšcvi- 

; kai ir kiti tamsesni žmonės.
Niekurie kalba, kad tas “spe

šelų” rinkėjas J. Sinkula esąs 
| chicagietis, gerai tenaitiniuose 
; lietuvių tautininkų rateliuose 
■ žinomas žmogus.

Sustabdė budavojimą 
fortifikacijų.

TOKIO, vas. 28. — Užsic- 
i nio reikalų ministerija paskel- 
Ibė, kad Japonijos valdžia nu- 
I tarė tuojaus sustabdyti buda
vojimą fortifikacijų ant Bonin 

I ir Amami Ošima salų. Tai pa- 
Į daryta pildarfjt Washingtono 
konferencijos nutarimus.

klerikalųvadas, K. Abyshal SPR1NGFIELD, III., v. 28. 
(Abišala), 9258 Cardoni Avė., Pasak cenzo skaitlinių, Illinois 
atsikreipė prie valstijos proku- valstijoje 44 diesniuose mies- 
roro_ \ dorines, kad tasis ])a- toliuose yra 6,324 žmonės, ku- 
gelbėtų surasti jiems Sinkulą.1 rje nežino savo amžiaus. Did- 
I rokuroras prižadėjo tai pada- žiumaA jų vyrai ir čiagymiai.
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KORESPONDENCIJOS
. SO. OMAHA, NEB. INDIANA HARBOR, IND.

Draugija uŽmstino kleboną; 
Mįinšaine.

Kun. I. Miknl&kis buvo nu* 
ėjęs į šv. Antano Draugijos 
susirinkimą, nogėdamas para-* 
ginti draugijos narius kas mė- 
nesis atlikti išpažintį, prieiti 
prie komunijos ir atlikus tą, 
kad kiekvienas paduotų Jo “slu- 
gai’ savo vardą, pavardę "ir ad
resą. Bet Šv. Antano Draugi
ja, kunigo nuomone, buvo to
kia nekatalikiška, kad1 prieš 
skaitant protokolą iš praėjusio 
susirinkimo, pirmininkas pa
prašė kunigo išeiti laukan, o po 
perskaitymui jo, kada jį vėl į- 
sileido ir jis pareiškė draugi
jos nariams savo atsilankytno 
‘tikslų, jam bolševikiškai jie 
atsakė, kad kiekvienas gali eiti 
išpažinties savo valia, jei jis 
nori.

Šitaip nieko nepešęs kunigas 
apleido susirinkimą ir atėjusį 
sepiintadienį jis davė vėjo an- 
taniečiams iš sakyklos.^ Tuo
jaus persižegnojęs jis papasa
kojo savo parapijonams, kas 
išėjo iš jo žygio, nusistebėdar 
mas, kad jie drįso kunigą iš
varyti laukan ir neatsirado nei 
vieno nario, kuris -butų tam 
pasipriešinęs ir už kunigą už
sistojęs. O kadangi jie išdrįso 
padaryti tokį bolševikišką nu

tarimą, tai ji neprivalanti dau
ginus vadintis šv. Antano 

J Draugija.-

So/ Omahos degtindariai su 
suvo katiliukais tiek prisišuti- 
no degtines, kad priversti bu
vo atpiginti jos kainų. Pirmiau 

■niunšainos pardavinėtojai, iš 
girtuoklių imdavo po 25 .centus 
už stiklelį, o dabar 15—10 cen
tų. Atpiginimo sėkmė buvo 
ta, kad vyrukai■» ir moterėlės 
pradėjo daugiau jos vartoti ir 
daugumas dėlto turėjo susirg
ti, Vienas- tokių ligonių ligo
ninėj išgulėjo 3 savaites ir ka
da jam siek tiek pasveikus jis 
tapo parvežtas namon, jis vėl, 
tur bu t, užgriebė degtines ir 
brolis atidavė jį policijai, kuri 

,nugabeno jį į apskričio kalėji
mą.

Vasario 21 ir 22 d. rytmėtį 
čia buvo labai šilta ir didelis 
lietus lijo su perkūnija; niekas 
neatmena tokio šilto oro šituo

Teatras.

Lietuvių Laisvamanių Fede
racijos 37 kuopa, vasario 19 d. 
statė scenoj visiems žinomą ku
rinį “Macochas”. Vaidino Jiuos- 
norių grupė iš Chicagos veda
ma M> Dundulienės/ Vaidintu 
jai- vaidino vaidmenis artistiš
kai: kunigo Macocho vaidme
nį vaidino J. Juška; Helenos 
Krizanauskaitės- -K. Pabarškie • 
nė; Pijaukos — J. Damušis; 
Domicėlė (Sena davatka), -M. 
Dundulienė gana gerai vaidino 
ir P. Masokas, J. Pabarška, S. 
Vitkus, F. Sutkus, J. Buisbis, 
J. Kundroška, J. Jonavičia, M. 

iZuteliutė, tik tiems reikia dau
giau praktikos.

Publikos prisrinko daug; 
nors vietinis klebonas prAšė ir 
grąsiiio su pragaro baisenybč-

mis, bet žmonės mažai- juo pai
sė; tik; vyčių: artai j a buvo su
stabdyta nuo. kunigo Macocho 
teatrp, nes pas vyčius milita- 
lĮška disciplina.

Skaitlingai atsilankė iš East 
Chicagos, biznieriai ir prakilr 
nios dvasios paprasti darbinin
kai.

Pul>likp<buvo patenkinta vai
dinimu. —Kunigo Draugas.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

Pasilinksminimo Vakaras
Rengia '

/ . L. J. Vyry Choras,
Subatoj, Kovoi4 d., 1922 nu,

MILDOS SVET., 
3140 South Halsted Street,

Kadangi virš minėtas choras per apskritus metus turi dainuoti 
ant programų įvairioms draugijoms bei kuopoms, o apie savitarpi
nius pasilinksminimus neturi laiko nei svajoti, todėl šis vakaras ir 

.'yra rengiamas, netik patiems gražiai pasilinksminti, pasišokti, bet ir 
. visiems kitiems rųylintiems gražius pasilinksminimus — šokius, duoti 

progos drauge su dainoriais linksmintis prie geros muzikos.
’ . Pradžia 7-tą vaL vakare.

*J L. J, VYRŲ CHORAS.

i Rusiškos ir Turkiškos Vanos ĮBl, .
I 12th STREET
h- Tel. Kedzie 89U2 S / 4? i fcį

J 3514-16 Rooserelt RA Į į u
H z 4*ti SL Losią Aje*,, ™ 

g PMpACO, ILL.

■■■ ■ ■ ■■

K. GUGIS
ADVOKATAS

e

Miesto oflsast
127 N. Dearbom SU Room 1111-13 
TeL Central 4411. VaL nuo 9-6

Gyvenimo vietas X 
8823 So, Halsted SU

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utarctatoą b 
ketvergą. Nedllioms nuo 9 iki 12. r.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22fid St„ kerti Leavift St.

•

.■"■r... ............ 1

Valandos i 4 11d 6 po plot, ir ■«

V«da visoMsm bylas, vhraoM 
tisiniuose. Ekzemiaavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmąs ir Bisnius. 
Skolina Pinigam Mt pirmo mergp- 
ftaun ant lengvą išlygą.

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

18654 127 N. Dearbom SK 
Randolph 8899

MAURICE <. GOLAN 
Bm. 1102 S. Ashland BtaL 

Seeley 2671

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 S. ■ La Šalie St. Room 324 
Tel.: Central 6390

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

Kovo-March 5,1922
Ashland Bulevard
AUDITORIUM

x ’ < t

VanBuren ir Ashland Blud.
Pradžia 7tą valandą Vakare

I *“**

RALTIJOS-AMERIKOC
U UNIJA 9Broadw. Neverk NYU-

SgiLKTUXĄ>
‘ /: LJEPOJlį

\rVažiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliavą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA. TREČIA KLASSA PADALIN- ,

7 TA Į KAMBARIUS ***
ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ 

ESTONIA- .....................  Kovo 8 Į
LITUANIA ......................’........  Kovo 22

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

—HEROJŲ $110.00
Ifclei laivakončių it žinių kreipkitės prie 

savo agento.
•**>

Reikalingi akiniai.
Jei kenti gąlvos skaudėjimą,
Jei. skaitant raidSa • susilieja,
Jei iš raides darosi dvi,
Jei turi uždegimą aidų,
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit akinią.

John 1 Smetana
Akinią specialistas 

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

,'Ant. trečio augšto virš Platt’o 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 i-yto iki 9 Vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9. r. iki. 12 pietą.

•P-

AR BIJOTĘ “FLU”?
Paprastai atsiranda nuo mažo

' s
Jei kosit — šiurpuliai vaikščioja 

arba gerklę skautėj r- pirm eisiant 
gulti ištrinkite nugaYą, krūtinį, strė
nas ir Sprandą su mažai. . 
Sapomental

Jis sulaužte slogas pei- naktį ir jei

i SAPOMENTOL
taip pat Kpasielgsite iš ryto, tuojaus 
jausitės ir vėl gerai.
Sapfnnentol

SAPOMENTOL
Yra tvirtesne už kitą kokią gyduo

lę kokios tik yra pardavojamos. Pa- 
mėginimu persitikrinsit patys.

Taipgi yra labai geru nuo reuma* 
.ivc.vinv.tw vm^.v amv o.tUV7 .tiškų skausmų.

i i . i- . Galite gaut pirkti kiekvienoj vaisinėtų laiku; bet po lietų ir per-Įtinėj po

Polo Chemical Company 
2824 W. Chicago Avė,, 

CHICAGO, ILL,

kunijų oras „ labai atšalo ir i 
ėmė snigti. Bet sniego ne per 
daugiausia.—P. Proletras.

r— pirm eisiant

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo: .
11277—A. čičeliauskienė
11278—A. F. Galskis 
11279—M. Grigienė 
11293—J. Jakštienė 
11303—U. Snurskiutė 
11305—P. Poskaičius : 
11314—O. Kreizienė 
11319—J. Bacevičiai 
11327—K. Senkus 
11330—P. Tūbelis 
11333—K. Petrauskienė

/ 11336—S.‘Pilkis
ų11343—O. Givinskienė 

11357—J. Jakaitis 
11358— įO. Žabelytė 
11359—M. Kasparavičiūtė1 
L1360—K. Kasparavičius 
113734—F. Maluškevičius 
11374+—'Oi Salauskiene 
11380—U. Vaidilienė 
H38L—V. Jonuškaitė 
11409—A. Martinkienė

11410—J. Kranauskas 
500Y0—K. Žebrauskienė 
50014—V. Jucis
50015—P. Kazlauskis ’*
50029—A. Rapšiavičius 
50041—Z. Perminiepė 
Tėl. 121—J. JuPgelionytė 
Tel. 122/8—M. Gaižučiai 
Tel. 124/12—J. Burbulis 
Tel. 124/21*—S. Simutis 
Tel. 125/1—0. Kamiene 
Tel. 125—J; Skurdulaitė . 
Tel. 127—S. Stasevičius 
Tel. 128—Z. Sodavicaite 
10671—G. Palubinskienė 
11111—J. Milinavičius 
11189—J. Tatoraitis \ 
11190—S. Sutkaitis 
11234—P. Jagminienė 
11248—P. Spudienė 
11283—M. Keiciniutė 
11297—O. Tarakevičienė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

------- .------------ --- V JL AfcZll. ’*7“* ouvc.rviaui.u g 
, , .----------------. enausis gydymas, kokis tik medici

nos moksliu yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbe- 
jo, todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.

M

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

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

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

Ifeidimą nuo Illinois Valstijos.
St. kampas Monroe, Crilly Building, Chicago,

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLD6I. ,
19 So. La Šalie St.

Room 1808
Valandos: 9 ryto iki B po pietą

"AČiu gydytojui už 
išgydymą”.

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

INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

Ar gali atspėti
1000 mįslių?

Dabar Turi Tą Progą
.... 11 111 *

Susiūtas, bet ne' drabu
žis*, su lapais, bet ne me- 

’dis, ne žmogus, o vis
ką' pasakoja.

t

Atmink kaš tai?
l-- ■

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

Atmink kas tai?
h— ..

Tik ką dabar tapo atspausdinta didelis rinkinys, ko
kio d&r niekad nebuvo, lietuvių mįsftų— vienoj di
delėj knygoj vardu.

mįslių knyga
i Šitoj knygoj telpa su viršum 1100 mįslių — naujų ir 
senų — su palyginimais prie kitų kalbų, mįslių. Kiek
viena mįslė yra-žingeidi istorija pati savyje, ir todėl 
MĮSLIŲ knyga bus kiekvienam žingeidžiausio 
skaitymo šalinis. Ir jaunas ir senas naudosis 
MĮSLIŲ KNYGA ne vieną sykįpbet nuolat, prie 
kiekvienos patogios progos — sueigose, pasišnekė
jimuose, prie ginčų, prie meilės ir visokiuose atsiti
kimuose. / • 1 • ’
K I

» I ’ M *

Tuojaus įsigykite Mįslių Knygą, 
Jos kaina tik $1.00

Jos Vertė Neinkainuojama

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

>

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu

s
17391 South Halsted' Street 

Chicago, Illinois.

JOSEPH W. GRIGAS 
Lietuvis Advokatas 

Kambarin 806, Home Bank Bld«. 
Kam p. Milwaukee ir Anhland Avės 
Ofise val.i nuo 9 iki- 6 ir au 7

B. W. BANES ), ADVOKATAS
1811 Rector Building

79 Weat Monroe Street, Otlcagu. 
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yarrts ltlS. Vai.: 6 ild 9 nt

Phana Bonlavard 6891
ANTANAS GREDUAKA

Ctaier&Ha 4
Kpatraktortoc fc- j

budavotoju.
Budavojama ir tutuMnu.

1401 W. 47th St. CMeare

BRIOGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išve
džiojame pilnai su C£Q 
fiktures

Darbą ^varantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard

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

daujama.

^OR.HERZMAN^K
» BVSUO8

Parriklll aao 8412 Sa. labM Bt.

mta kalM.patyrM IzdztejM.

>yrą, matūrą ir vaiką, pagal aa«- 
jauaiaa metodas OE-Bay ir ntakfal 
■luktroi prietaisus.

Ofisas Ir Labaraterljai 1W >. 
18th St., netoli Tiek St.

VALAMDOSi «uu 1B-U pietą,

’ Diunomlui Caaal 
8111 arba 887 

Vaktlmlei Prax«! 
__  . - Drevur tlSfl 

HTVENIMA8: 3318 8. Halated 84.

T«lk»huMii«

< DR. A MONTVID
Lietuvis Gyfktojas ir Chirurgas 

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

Phone Central. 3301 
1824 Wabansia Aye.

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

SKAITYKIT IR1 PLATINKLT
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PASTABOS APIE BIZNIO 
DALYKUS

“Morgičiąi” atpigs.
dangi Amerikoj dabartiniuoju 
laiku yra daugiaus aukso negu 
kur kitur sviete ir čia mes bai
giame gyventi krizio periodą, 
tatai skolinamieji pinigai jau 
yra atpigę gana žymiai. Pro
centas už laikinas paskolas 
New Yorke yra nupuolęs nuo 8 
iki 5; jau yra skolinama pini
gai net už 4% procentų. Iki 
šio idar neatpigo skolinamieji 
pinigai ant pirmų ii’ antrų inor- 
gičių. Bet ir morgičiams pini
gai neužilgo bus galima gauti 
už 5 procentą. Dabar dar, ži
noma, prieina mokėti augštes- 
nis nuošimtis. Bet kam reikia 
užtraukti morgičių, tas jei gali, 
turėtų palaukti, arba jei negali, 
tai turėtų skolinties pinigų tik 
trumpam laikui^ gal kokiems 
metams, už augštesnį nuošimtį, 
o paskui, kada pinigai atpigs, 
galės pasiskolinti ilgesniam lai
kui.

Bet štai pasarga ir tiems, ku
rie skolino ar skolina kitiems 
pinigus ant morgičių. Ne vie
nas davęs pinigus ant pirmų 
morgičių jau dabar yia įklim
pęs ir gali pamesti nemažą dalj 
savo pinigų. Su tais, kurie sko
lino pinigus ant antrų nforgičių, 
yra dar bloginus. O taip yra to
dėl, kad žemės ir namų Vertė 
jau žymiai nuopuolė, o t&iaus 
nupuls dar daugiaus. Kieno pir
mieji morgičiąi buvo augšti, tai 
žemė ar namas šiandien vertė
je jau ko ne lygus morgičių su
mai. Antriems morgičiams 
dažnai nebeužtenka atsargos, o 
toliaus visai gal nebeliks. Ka
da namas butų parduotas už 
skolas, tai antrųjų morgičių sa
vininkas dažnai nebegautų nie
ko.

Iš to reikia padaryti .toks iš
vedimas: kada skolini pinigus 
ant namo, nevertink to namo 
pagal dabartinės jB vertės, bet 
maž-daug pagal tokios, kokia 
buvo prieš karę.

šitos pastabos yra apskritos 
ir paliečia apskritai morgičių ir, 
nuosavybės dalyką. Kaikuriose 
vietosę, pavyzdžiui, • kur auga 
koks naujas miestas ar miesto 
dalis, nuosavybių vertė tokiam 
laikui gali netik nepulti,.bet an
aiptol kilti. Ten žemės ir namų 
vertinimas gali būti kitoniškas 
bent kokiam laikui. Paskolos 
nuošimtis tečiaus ir ten bus ma
žesnis.

Ka-

Kodėl pabrangs serai ir bo- 
nai? — Del pinigų atpigimo, 
kur įvyksta visoj Amerikoje, 
būtinai turės pabrangti tie še-

Marketo Kainos.
< Ant tūlų dalykų vakar Chi
cagos" marketo kainos buvo se-

Pirkite Bonus

J Telefonas Boulevard 8G74

, JUOZO GRUŠO
ORKESTRĄ IR BENAS

3147 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

KIAUŠINIAI — Švieži pir- 
paprasti pirmuti-

GYVA PAUKŠTIENA—Kur- 
pavasari- 

antys

Savaitine Biznio Apžvalga
WEEKLV BUSINESS REV1EW

B ■ —.... I

rai ir bonai, kurie neša užtikrin
tą augštą nuošimtį ar dividen
dą. * . ,

Pavyzdžiai: —
Pereitą pavarasį ir vasarą, karnos:

kada pinigų kaina buvo tarp 7| SVIESTAS —<reamery eks- 
ir 8 procentų, Canadian Pacific tra 36l/2C., centralizuotas ,5 U c., 
gelžkelio šėrai, kurie moka $101 ladles 22 ir 23c., pakeliuose 15 
dividendų, kainavo apie $105 ir 17c., kaina retaileriams sta- 
vienas* seras. Dabar tie patįs * tinukės 39V2C., spaustas 4iy^c. 
šėrai kainuoja $139 už šėrų,
nes pinigų skolinamoji kaina'mieji 25c.
nupuolė iki 6% ir žemiaus. Ga-'niai 22 ir 23c., maišyti lotuose 
Įima laukti, kad dėl tos pat prie- 24 ir 241/^c., ekstara sudėti bal- 
žasties šitie šėrai šių metų bė- ’ to medžio dėžėse '29 ir 30c. 
gyje pakils iki $160 už Šerą, mąrgiukai 20 ir 21c., purvinukai 
Kad tai butų dar aiškiaus: jei- 21 ir 22c.
gut paskolinsi $160 ant 6%, tai
turėsi į metus pelno $9.60; tai* kės 35c., vištos 26ę 
gi Canadian Pacific seras .kurs'niai 28c., gaidžiai 18c. 
atneša $10 į metus turėtų būti 28c., žąsys 18c. 
vertas nemažiaus. Tikrai sa
kant, jis jau šiandien yra tiek Kurkęs 44c., vištos 27c., gaid- 
vertas ir urnai nepakįla pavyz- žiai 19 ir 20c., pavasariniai viš- 
džiui gal todėl, kad investoriai 1 tukąi 28c., antys 27 ir 28c., žą- 
ne taip greit ištraukia pinigus

NEGYVA PAUKŠTIENA —

MU$Ų PAVIZDŽIAI
Shidson-Manhnttan Bef. 5% boriM, perėtais metais, 
^ada patarėm juos pirkti, kainavo $620 už tukstan- 

boną, o dabar kainuoja $784, taigi į metus lai
ko pelnyta $160 pakylimo ir $50 procentų, viso $210 
irba suvipš 33% ant indėto pinigo.

St. Louis1 St. Frisco income 6% bonai, pereitais me
tais, kada patarėm juos pirkti, kainavo $462 už 
tūkstantinį boną, o dabar kainuoja $612, taigi į me
tus laiko pelnyta $150 pakylimo ir $60 procentų, 
tiso $210, arba suvirš 45% ant indėto pinigo .

Ir šiandien dar yra progų 
nusipirkti panašių pirmos 
klesos bonų, kurie dar kils 
kainoje. ■'
Perkame ir parduodame 

Šerus ir bonus

Pamėginkite naujo

Su užregistruotu vaisbaženklluSuv. Valst. 
l’uteutu Biure.

Nanjaino mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės Šiame vaiste idėtos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvčpalo.

Ruffles yra iaoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku ^utaisytojas, kuris 

h m .m patiks kad
ir gačniau- 
siaiypatai.

Ruffles
rwao« MAMK

, U 5 PMFNT Of f Rl G.

ALCOHO’L4O%

STOPSDANDRUff
PROMOTFS

HIALTHYSCALPj
IMURIANTIIAIR

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

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

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Penn 
silvanijos hos 
pitalėse. v Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdimo. vao 
da rodą viso 
kiose ligose ir 
kitokiuose rei 

f

kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

Aptiekoge 
parsiduoda 
po65c.arba 
atsiųskite 
75c., tad 
ats’usime 
per paštą 
tiesiog iš 
labara- 
torijos.

Dr. A. R. Blumenthal ] 
^Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas, 47th St.

Sulig šitais išrokavimais ga
lima spėti apie tai, kiek pakils 
šiais metais tie Šerai, kurie mo
ka dabar dividendus ir kurie 
mokės juos ir toliaus. ' Iš mo
kančių dividendus Šerų kaikurie 
geležinkelių šėrai gali pakilti 
šiaip:

New York Central dabar kai
nuoja $77, gali pakilti iki $85.

Illinois Central dabar kainuo
ja $100, gali pakilti iki, $110.

Soutner Pacific dabar kai
nuoja $85, gali pakilti iki $100.

Union Pacific dabar kainuoja 
$134, gali pakilti iki $160.

Iš nemokančių dividendų ge
ležinkelių serų nemažo pakyli- 
mo galima laukti iš St. Louis SU 
Francisco, Pere Marųuettc ir 
Souther Raihvay. — St. L. St. 
Francisco šėrai dvejetą savaičių 
atgal kainavo apie $21, o dabar 
kainuoja $29 Šeras. Jie tur
būt kils ir toliaus .

Kl. Jurgelionis.

sys 19 ir 20c.
BULVES — Bailios šiaurinės 

maišuose $1.80 ir $2.05 už 100 
svarų; saldžiosios $2.75 ir $3.00 
statinė.

ŽALI FRUKTAI — Obupliai 
$8.00 ir $12.00 statinės; grėp- 
sai $3.50 ir $4.00 kreitas; lemo- 
nai $6.00 ir $6.25 dėžė; orančiai 
$5.00 ir $6.00 dėžė; ananasai 
$4.50 ir $5.00 kreitas.

ŽALIOS DARŽOVES — Bat
viniai $3.00 ir $5.00 už 100 pun
delių; salieriai $5.00 ir $8.00 dė
žė- morkos $5.50 ir $6.00 už 
stalinę; kopūstai $2.50 ir $2.75 
maišas; žyduoliai kopūstai $2.00, 
ir $2.25 kreitas; agurkai ,$5.00 
ir $5.50 dėžė; salotos galvose 
$5.50 ir $6.50 kreitas; grybai 50 
ir 70c. dėžė; cibuliai $7.00 ir 
$8.50 už 100 syarų mjųšelį; pi
pirai $4.50 ir $5.00 kreitas; ri
dikai 50 ir 75c. tuzinas punde
lių; tamėtos $4.50 irt$5.00 krei
tas. ■'

JAVAI — Kviečiai $1.28U, 
kornai 64%c., avižos 42V2C., ru
giai $1.00.

Metraštis
Lietuvių Bizpio Rodykle 1922 metams jau ga

tava ir bus duodama visiems “Naujienų” skaityto-

•jams dovanąi, pradedant sekamą pėtnyčią, kovo

3-čią dieną. Nepraleiskite progos įsigyti “Naujie

nas” ir Metraštį.

ŠIRDINGAI ACIU
Visiemš musų prieteliams ir draugams, kurie rėmet mus per suvirs 9 

metus. Mes iš savo pusės irgi stengėmės užganėdinti visus _ kuogeriausia. 
Ateityj stengsimės da geriau, nes jau turime daugiau patyrimo ir geresnę 
systemą. ' .

Tik-ką atidarėme didelį ofisą į kurį kviečiame atsilankyti visus, su že
miau paminėtais reikalais. Viską atliekam geriau ir pigiau už kitus pata
rimai ir planų aprokavimai uždyką). s

Budavojam visokios rųšies namus an£ kontrakto ir ant pardavimo; 
perkam, parduodam ir mainom namus, lotus ir farmas; inšiurinam viską ir 
į geriausias kompanijas; parandavojame saugiausius baksus, kaip ir geriau
siam banke. ' *

Nesirūpinkit, kad pinigų mažai teturit, nįes jau nevienam pagelbėjom 
įsitaisyti namus ir su mažai pinigų. Jie šiandie džiaugias ir mes norime, 
kad džiaugtųsi visi.

JOKANTAS BROS.
Brighton Parko

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
4138 Archer Avenue, Chicigo, III.

Telefonas Lafayett 7674 ,

±

Tik tuos, kurie yra priimti Nevv Yorko, ar Chicagos 
biržoje (stock exchange).

Priimame pardavimui Lietuvos 
raidžios bonus.

' CONUNTS.5H.UI0 ozs

FAD.RIC1ITER&CO
UUSH Tt.RMINAI BLOGS 

nROOKI.YN 
NEVV YORK.

Bntinai 
reikalau
kite 
Šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vals- 
baženklls.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų

Tel. Boulevard 6437

vNAUJAS OFISAS
Naujas musų ofisas tapo atidarytas Union Banko 
namuose, ant šešto aukšto, 25 N. Diearborn Street.

LAIVAKORTES
Pinigus siunčia Į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 

^už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

Pirkite ’'Vienybės” Ben
drovės gerus. • Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

.Vienas Šeras $10.

"VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

„VIENYBĖ” 
EINA DU KART 

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

juokų skyrių 
”TARKA” 

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

K.S. JURGELONIS & CO.
Stocks & Bonds

/ z

611-612 Union Bank Bldg.,
25 N. Dearborn St.,

Chicago,' III. ' i
Telefonas Central 4529.

• Valandos: nuo 12 iki 4 po piet.

Lietuvon ir iš Lietuvos
NAUJIENŲ ofisas parduoda laivakor
tes ant visų geresniųjų linijų važiuoti 
Lietuvon ir iš Lietuvos.

(T NAUJIENŲ ofisas nepasitenkina vien 
laivakortės pardavimu, bet stengiasi 

. kuogeriausia patarnauti keliautojams ir 
visu kuo juos aprūpinti.
SMULKMENIŠKUS paaiškinimus apie 
kelionę Lietuvon ir iš Lietuvos Naujienų 
ofise duoda laivakorčių skyriaus vedėjas 
A. RtPKEVICIUS, kurs dabartiniu laiku 
buvo keliavęs Lietuvon ir atgal, ir todėl

* I

gerai žino ir gali paaiškinti kelionės rci 
kalus.
PASPORTUS išvažiuojantiems Lietuvon 
parūpina Naujienų ofisas trumpu laiku, 
o taip-jau duoda pagelbos aprūpinime 
taksų.
IŠVAŽIUOJANTIEMS padeda pinigus i 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banką 
Kaune, arba išduoda pagal dienos kurso 
čekius, kuriuos išmaino Lietuvos bankas 
be jokių atidėliojimų ir be jokių nuosto
lių. Naujienų čekiai Lietuvoj yra ge
riausi, ką paliudija kiekvienas, kas tik 
nuvažiavo Lietuvon.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ 
SKYRIUS

1739 S. Halsted St Chicago

i

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA

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

*
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Užlaiko didelj knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi-

Reikrlaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykito mums laiškus, 
kalaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Ha
ra

re i-

GarsinkitesNaujienose ž

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIflM
VIENYBE PUBE 60.
193 Grand St. b

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

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. CanaI 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Tel. Boulevard 2160

'DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, - 
CHICAGO, ILL.

nal 0257 
aktinis Tel. CanaI 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir.CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Varčia-5032

DR. M. STUPNICKI
3187 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

T«lepn»n« V ne Bure* 8V< 
ta. 1189 Independence Blvd. Chieace

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriftkj, Vyriik% 
▼eiki Ir riej chroniiki ligi

Oftoas: 8814 So, Halsted St. Chieaga
Telephone Drover 9898 

ZaJandem 18—11 ryta; 2—8 m plot. 
» VadBlUmlff 18--1f

Telephone Yards 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydą visokias ligas moterų, vai
ku ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

Ofiso Tel. Blvd. 7820 
Praneftimas

DR. M. T. STRIKOL’IS j
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą j 

4601 SO. ASHLAND AVB.
Vai.: 10:30 ikK12; 8:30 iki 5 fr 

6:30 iki 8 M Ned.1 10:80 iki 
12:00 dieną.

Nam.: 2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayette 268

______________________ > 
- .. .... 8 ”

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas i
8149 S. Morgan St., kerti 82 St 

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyrišku. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 
OFISO VALANDOS:

2 po piet.
Telephone Y arde 887
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Ehltohad baily lsęr,'t Sundif M?
) > b l-M<ll .-I 9ll«w« 1/mI'. ; ' : I •■'.

fe -Mb.'ir f, Urlsę'l ' •,

u:!1; ;>o. iiAiSTXi) m:, 
u CHICAGO, ILLINOIS.

fatophone .’■<*>■> ivalt 86M

i Subscriptlon Rateli
|8.W per year in Caaada.
>7JU per yefcr outaida oi flMIMCtf*
|8.M per year ta-fihfaMP.

8c. per copj.
Untetnd aa S^ id CIm* Matter 

March 17th, 1914, et thi Poet Office 
ef Chicage, HVtodK tha Mi ot 
March tad. 1871.

Naattenoe eina kasdien, llskiriant 
>erj|aiman ina. JLeidiia Naujiena Ben
droji, 1789 So. Halatad 8L, Chicago, 
Hh — Tatafonaai 86ML

Dviem rnfciaalaTna ^ a tl,airn 1.76 
Vienam niautai - -—t _ ._T - -

Bhicagoji — pat ititatoM 
Viena kopija 4 L 
Savailal , . j , t

.<felnMiol trr -.v -y-T-j-.-r-
SuvianytoM Valdijeea M Ghlcafej, 

plito:
Metama - - , -, ■« .o—n— >7.00 
Pusei meti ■ i t x r— 4.00
Trims minėdama L f >r T-T 2.00
Dviem minesiama - - . r - 1.60
Vienam minesiui M J - .76

Matavo* ir kitur aigtaiiaj— 
fAtpifinta}

Metams . .. ,. i iww
Pusei meti , .......
Trima minesiama ..............

>8.10
, 4.60
. 2.25

Pinigui reikia siųsti palto Monay 
Orderiu, karta su uiaakyma.

į Apžvalga
KLAIDINGA KRITIKA.

“Tėvynė”, kritikuodama Lie
tuvos valstybės konstitucijos 
projektų tarp kitko sako:

“Visų svarbiausiu klausi
mu yra įstatymų leidimas. 

*Ir šis projektas šito svar
baus klausimo ''išsprendimą 
paveda vienam Seimui ir* tuo 
budu, vietoje parlamentariz
mo, Lietuvoje įvedama1 ab
soliutizmas (? “N.” Red.). 
Tiesa, projekte leidžiama pa
daryti įstatymų sumanymą 
ir piliečiams, tččiau įų galu
tinas išsprendimas priklauso 
Šeiniui. Nė jokioje parla
mentarinėje respublikoje to
kio absoliutizmu nesuteikia- 
ma vienai kuriai valdžios į- 
staigai. Pavyzdžiui Suv. 
Valstijose įstatymų leidimas 
priklauso legislatyviam val
džios skyriui (Kongresui ir 
Senatui) ir egzckutyviam 
valdžios skyriui (preziden
tui) ir apart to dar, naujai 
leidžiahius įstatymus inter
pretuoja Augščiausias Teis
mas su teise veto, jei toki į- 
statymai pasirodytų priešin
gi pagrindiniams konstituci
jos dėsniams. Lietuvoje-gi 
įstatymus leidžia tik Seimas 
ir jll įgyvendinimui * niekas 
negali pasipriešinti. Bent pro
jektas prie to veda. O kas

gali užtikrinti, kad Šernas vi
suomet bus ant tiek tobulas, 
kad jokių nenuoseklumų jo 
leidžiamuose įstatymuose ne
bus?” '
Tai yra labai klaidinga kri

tika. Netiesa, kad aukščiausias 
teismas Amerikoje turi teisę 
“vėluot” (stabdyt) naujai lei
džiamus įstatymus; tų teisę tu
ri tiktai prezidentas. Aukščiau
sias teisinės (lygiai kaip ir 
kiekvienas teismas) tiktai inter
pretuoja įstatymus ir žiuri, ar 
jie sutinka su konstitucija; jei
gu jisai atranda, kad įstaty
mas yra priešingas tam arba 
kitam konstitucijos dėsniui, tai 
įstatymas palieka be vertės. 
Bet tai paliečia jau išleistus į- 
statymus (naujus ir senus), o 
ne patį įstatymo leidimą.

Toliaus, “Tėvynė” klaidingai 
vadina “absoliutizmu” tokią, 
tviiricg, kur įstatymų leidimo 

gale yra pavesta Seimui. Ab
soliutizmas reiškia visai kų ki
ta; jisai reiškia tokią, tvarką, 
kur visa valdžios gale—admini
stracijos, įstatymų leidinio ir- 
teismo — yra sukoncentruota 
vienp asmens rankose. Seimas 
gi yra žmonių valios reiškėjas. 
Jeigu Seimas leidžia įstaty
mus, tai tokia tvarka kaip tik 
vadinasi parlamentarizmas (nes 
seimas yra niekas kU;a, kaip 
parlamentas). Stipriai išsiplė
tojęs parlamentarizmas, tiesą 
pasakius, reikalauja ne tiktai 
to, kad seinyas turėtų galę leis
ti įstatymus, o ir kad po jo 
kontrole butų įstatymų vykini- 
mas. Viena iš svarbiausiųjų 
parlamentinės tvarkos ypaty
bių yra ta, kad vykdomoji val
džia (ministeriai) butų atsako- 
mingi seimui.

Jungtinėse Valstijose minisr- 
teriai neatsako kongresui; jie 
skaitosi prezidento tarnais, 
panašiai kaip absoliutizmo si
stemoje ministeriai yra kara
liaus tarnai. Taigi šios šalies 
valdžia labai žymiai skiriasi 
nuo to, kas yra priimta vadinti 
parlamentarizmu.-

Bet visi šitie dalykai neturi 
tiek vertybės praktikos žvilgs
niu, kaip “Tėvynės” išvadžioji
mai apie Seirnct “netobulumą”. 
Pasak jos, butų geriau, kad ne 
viena įstaiga leistų įstatymus^ 
bet keletas, nes viena įstaiga 
gali padaryti “nenuoseklumų”. 
Kaipo pavyzdį Lietuvai, ji siū
lo Amerikos “parlamentariz

mų”, kur įstatymų gale yra 
padalinta tarp atstovų buto, se
nato ir prezidento.

šitokios tvarkos Lietuvoje 
nori reakcingoji “pažanga”, o 
demokratines partijos priešina
si jai. Senatas visai ne tam, 
kad apsaugotų atstovų butą 
nuo neapgalvotų įstatymų lei
dimo, o tiktai tam, kad trukdy
tų atstovų butą leisti gerus 
liaudžiai įstatymus. Tokią pat 
rolę, apskritai imant, lošia ir 
administratyvės valdžios (pre
zidento arba karalia«s)ų gale 
vetuoti įstatymus. Tai hpdo 
visų naujosios gadynės demb*--

Parlamentas, susidedantis iš 
vieno buto, yra Lietuvos demo
kratijos laimėjitnas. Bet Lie
tuvos demokratijai butų .dar 
geriaus, kad šalo to parlamen-i 
to (seimo) nebūtų nei prezi-

dento įstaigos, nepriklausan
čios nuo jo. Liaudies atstovų 
rankose turėtų būt visa gale.

Referendumas gali būt geras 
dalykas, kaipo priedas prie to. J

Menas Nepriklausomojoj 
Lietuvoj

- Padegėlis Kasmatė.-
I> <1 I .1 II

vaidinda- 
Taryba, 

aukštieji 
lyderiai, 

— viskas

daugiau, negu paprastasai teat
ras, O Vilkblakininkams to ir 
tereikia. Jie savo ifnprovizaci- 
josc vis toliau ir toliau augda
mi rengias ateity visai atsisa
kyti nuo satyros ir pradėti visai 
rimto turinio improvizacijas. 
Aip musų akyse išdygo nau
jas teatro principas ir besiru- 
tulodamas ir besikunydamas ą 

'konkretingą meno žygį tau) 
greitai jis tobulėja.

[GALAS]

f........... ... ....... ....... ....... ... .........

Šimto Nuošimčių 
-Patri jotas
UPTON SINCLAIR’O , 

. EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS

•ITtotay.)] /
..................

Staiga krupt Petras su Mare krūptelėjo. Iš 
tarpdurės atėjo balsas. “Tai šita yra viena ta
vo moterų draugių?” Gledė stovėjo ir žiurėjo 
visA pastirus nuo piktumo, laikydama kumš
čius sugniaužus. “Tai šita yra viena tavo Rau
donųjų meilužių, viena tavo visuomenintųjų 
moterų?” Ir ji treptelėjo koja: “Atsistok, tu 
ihergpalaikc! Atsistok, tu kale!” Ir Nustebusiai 
Marei bėk lupant be pasijudinimo, Gledė pribėgo 
prie jos ir abiem rankom nusitvėrus jai už tan
kių juodų plaukų patraukė Marę'taip smar
kiai, kad toji išvirto asloje. “Aš tave pamo
kinsiu, |u laisvamcile!” saukė ji. “Aš tave pa
mokinsiu, kaip prie mano vyro meilintis!” Ir ji 
tampė Marę už plaukų, spaudė ją ir nagais 
draskė, kol .galų gale keli “buliai” įsikišo ir nier- 
giną išgelbėjo. < , , ,

Kiti prieš karą pasižymėjusio 
rašytojai tokios žymios pažan
gos nepadavė. A. Vienuolis iš
leido savo raštų rinkinio du 
tomu, Lazdynu Pplčda irgi lei
džia savo raštų rinkinį, bet vis 
teitai seni raštai ir sena dvasia. 
Kiti — Petliukas, Šatrijos Ra
gana, Aišbė, Petkevičaitė (Bi
te), ---- jokių gyvybės ^požymių
nerodo. Tiesa, senasai Maironis 

paraše ir išleido naują dramą 
‘Keistučio Mirtis’, bet mes bū
tume dčkingesni, jei tebūtume 
pažinę Maironį tiktai kaipo 
‘Pavasario Balsų’ autorį, o ne 
įaipo dramaturgą — drama iš
ėjo labai silpna, žinoma, vi
sai atskirą poziciją užima Vy
dūnas. Jis vis teberašo miste
rijas ir mistikas, — jų prira
šė labai daug, bet jį ištiko 
keista lemtis. Iki „šiol Vydūnas 
lietuvių literatūroj buvo kaž
kokia šventa neliečiamybė. Vi
suomenė jo paprastai nesu
prasdavo, bet buvo persiėmusį 
kaž-kokia nežinoma pagarba. 
Ir Vydūnas buvo vis daugiau
sia gerbiamas ir visų mažiau
sia skaitomas rašytojas! Bet 
pasirodžius kelioms jo naujoms, 

misterijoms, keletas rašytojų 
(Balys Sruoga, vėliau Vin^ 
cas Krėvė ir k.) £ nuodugniai 
išnagrinėjo jo kurinius, jo kū
rybos sistemą ir visu griežtu
mu pasmerkė. Ir visuomene... 
taip lengvai atsiduso! Tary
tum kaž-kokia1 našta nuo jos 
galvos nukrito. Tiesa, Vydūnas 
savo polemikos raštuose teisi
nos, šaukės net 
Seimo pagalbos, bet ši apelia 
ei j a jo atitoritui 
pakenkė. Taip 
labaigė savo viešpatavimą!

Vietoj nutilusių senųjų, pa
sikėlė visa plejada jaunųjų. 
Čia visų gausiausia ir ryškiau
sia bus lyrika. Dar prieš karą 
pradėję rašinėti, šiuo metu iš
sivystė M. Vaitkus, Kazys Bin
kis, Faustas Kirša, Adomas 
Lastas (Juodasai), Juozas Mi
kuckis, 'Vaidilutė, \ Putinas, 
PetraS Vaičiūnas. Tokie rašy
tojai, kaip Sofija Čiurlionienė, 
Liudas Gira, kurie savo amžiu
mi bei literatūros darbuote tu
rėtų, berods, daugiau priklau
syti senesniųjų kartai, naujaja 
sovo literatūros kūryba šlija 
daugiau prie jaunųjų ir atr
inka jaunumo dvasiai. Jie visi 

yra išleidę po vieną kitą lyri-, 
<os rinkinį! Eina^taip pat ir 
visai jaunos lyrikos reiškėjų: 
Juozas Butkus, Juozas Tyslia- 
va, Tyrų Duktė, Būdvytis, tSa-

lys šemerys, Juozas žengė ir

t Apysakų srity labai dideliu 
užsimojimu pradėjo darbuotis 
J. švaistas ir P. Tarulis. Jų 
talentai tėra dar už mazgo j, bet 
nęabe jojamai netruks išsirutu- 
loti. Dramos srity — tas pats 
Švaistas, Putinas, Vaičiūnas, 
Kazys Puida, Čiurlionienė. Ta
čiau dramatine kūryba yra mė
li o žvilgsniu visų silpniausia: 
stoka įgyvenusio pažinimo, sto
ka scenos žinojimo, stoka ili-i 
teratinio pritirimo.

Bendrjai imant, atsižvelgiant 
į bendrų padėtį ir į tas sąly
gas, kuriomis tenka kurti, ten
ka dideliu džiaugsmu pabrėžti, 
kad literatūros srity lietuvių 
menas, labai toli nužengė, ir 
kad kas kartas nauja 'stiprybė 
kelias.

įsteigiamojo

dar daugiau
šis kumiras

i X/Vilkolakis.
Visai savotiškų poziciją lie

tuvių meno istorijoj užima 
Vilkolakis. Iškarto tai buvo 
nieko daugiau, kaip meninin
kų — jaunosios kartos 7— įkur
tas klubas, pasistatęs savo 
statute šitaip' formuluotą tiks
lų: augti ir paginti gyvenimo 
valioje. Klubo sienos tuoj aus 
nudažyta karikatūromis ir ka
rikatūrinio stiliaus paveikslais, 
išrašyta eilėmis ir ‘gimnais’, 
kurie vėliau' įgijo vardą ‘vilko- 
lakiški’ ir pradėta vilkolakiš- 
kai posėdžiauti. Buvo rengia
mi savybės vakarėliai, kuriuo
se nebuvo iškabto nustatoma 
jokia programa: jų sudarydavo 
visuomet susirinkę menininkai 
ir publika, daugiausia parodi
juodami šiokiadienį gyvenimų, 
šiaip sudaroma programa daž
nai taip būdavo gyva, kad Vil
kolakis netruko pragarsėti Vi- 
vo ypatingomis linksmybėmis 
ne lik Kaune, bet ir visoj Lie
tuvoj. Į Vilkolakio vakarėlius 
žmonės specialinai f važiuodavo 
iš provincijos ir ilgiausias va
landas stovėdavo eilėj by tik 
patekti. Kadangi sale buvo.be 
galo mažyte, tai žmonių visuo
met prisigrūsdavo tiek, kad 
vaidinimo metu lipdavo vienas 
ant kito by tik kų pamatyti— 
pilna to žodžio prasme. Čia su
sigrūsdavo vienon prakaituoton 
krūvon ir ministeriai, buvusie
ji ar busimieji prezidentai,' 
valdininkai, kareiviai, dvariš
kiai, moterys ir šiaip dykaduo
niai. Keikdavo .Vilkolakį už tq- 
kiu^^iatogumus, kiek galėdavo

prancūzų atstovai prakaituoda
mi trindavos pagal sienųfc čia ir 
diplomatija niekuo nesiskirda
vo nuo prisilaižytinio krupnin
ko. O ir parodijos buvo bega
liniai laisvos. Buvo imami kon- 
kretingi gyvenimo įvykiai, vei
kėjai nuigrimiruojami ir apren
giami taip, kai]) jie iŠtikrųjų 
yra, ir taip parengti 
vo publikos tarpe. 
Seimas, ministeriai, 
valdininkai, partijų 
diplomatai, generolai
atsidurdavo estradoj ar publi
kos tarpe ant bačkos. Ir daž
nai imituoti gyvuosius tipus 
taip pavykdavo, kad publika ne 
tuojau atskirdavo, kuris iš 
dviejų esamų egzempliorių yra 
originakis,' ir kuris — falsifika
cija. Savaime suprantama, 
kad tokiems vaidinimams nebu
vo daroma jokių repeticijų, 
šie niekuo nekalti (gal kartais 
ir Įtiek, kulti) Šposai buvo lakei 
geras prityrimas padėti teatro 
pagrindan naujus teatro prin
cipus. šit 1*921 melų vasarą 
Vilkolakis persikelia į kitą bu
tų, kuris šiek tiek panašus į 
teatrų, panaikina šokių elemen
tų ir pasiskelbia nuolatinių^ sa
tyros teatru. Ir statomi/ jau 
nebe pavienios scenos bei inci
dentai, bet ištisi veikalai. Bet 
Vilkolakio vaidinamieji *veika- 
lai nekuomet nėra rašomi. Tie
sų pasakius, jų visai ir nėra pa

sauly. Vaidinimo išvakarėse 
susirenka visi Vilkolakininkai ir 
tarias, kas rytoj —• kita die
na darytina. Jei laikraščiuose 
yra skelbiama, kad tas ir tas 
bus Vilkolaky vaidinama, tai 
skelbimo metu Alei vienas vil
kolakiu inkas nežino, kas bus 
daroma. Išvakarėse paprastai 
susitariama dėl veiksmo, tai 
yra' kad tas ir tas scenoj turi 
būti padaryta. Tokiu budu vi
siems bendrai sugalvojus ‘vei
kalo’ turinį pasidalinama rolė
mis, •kurias kiekvienas per 
nakt turi apgalvoti. Repetici
jų jokių nedaroma — Ant ry
tojaus artistai renkas stačiai į 
vaidinimą.v Vaidinime kiekvie
nas savo rolės žodžius impro
vizuoja. Tokiu budu kiekvie
nas Vilkolakio Teatro vaidini- 
mas tėra improvizacija. Savai
me suprantama, kad tokiomis 
sąlygomis vaidinant, vaidini
mai išeina labai nelygus, pri
klauso nuo artistų ūpo ir pasi
rinktos temos dėkingumo. 
Kartais pasiseka labai gerai, 
kartais ir labai silpnų dalykų 
Būna. Vaidina Sutkaus .dramos 
Studijos mokiniai, jam techni
kos darbą prižiūrint. Darbuojas 
i^* keletas literatų. Teatro da
lyviai žmones labai tarpusavy 
susigyvenę ir tuo pateisinama, 
ka^ vaidinime nėra disonansų.

visuo- 
Jeigu 

gausiai

O vaidinimų įrengimas 
mot yra labai stilingas, 
seniau publika taip 
lankydavo Vilkolakį, kad sce
noj sutikdavo visuomet savo 
gerų pažįstamų prietėlių ir ne
prietelių, taip dabar taip gau
siai lankos todėl, kad Vilkola
kio Teatras ištikro teikia ypa-ir yis uolesniu įnirtimu grūs- ------------ ---- -  ------

davos į vidų, čia ir anglų, irjtingo grožės pasigerėjimo, net

Po teisybei Glcdci buvo sakyta apie Petro 
begėdišką praeitį prieš jai apsivesiant su juo; 
jai pasakojo Gofė, o ji pasakojo Petrui, kad 
Gofė jai sakė ir ji daug daug kartų priminė tą 
Petrui. Bet pamačius vieną tų “visuomenintųjų 
moterų” savo Akimis* ji padūko ir ėmė visą sa
vaitę laiko, iki Gūdžių šeiminoje taika sugrį
žo. Tuo tarpu nelaimingr Petrą ) pagavo 
jautulių audros namie ir kantoroj. Bu\ 
vo rengiama 'išsiųsti pirmas Raudo
nasis traukinys ir kiekvienas Raudonasis ateij 
vys, kuris teko Petrui pažinti, stengėsi jį pama
tyti ir tarkuoti jo sielą ir sąžinę. Stasės Todai- 
tės pusbrolis, kuris buvo gimęs Anglijoj, buvo 
išsiunčiamas šituo pirmutiniu traukiniu; taip 
pat suomas rąstininkas, kurį Petras pažinojo su 
aidoblistais, ir čechas cigarninkas, kurio pa
ntuose jis kelis kartus valgė; ir gailaus Mikolas 
Dubinąs, žydelis, sp kuriuiKjis penkioliką die
nų pralėkto kalėjime ir kuris buvo vienu aukų 
nuplaktų žaltiniu rinitu.

Mikolas nesustojo raudojęs; jis turėjo pa
čią, trejetą vaikų ir tvirtino, kad “buliai” bc- 
kratydami jo namus, pavogė du ar tris šimtus 
jo sutaupytų dolerių. Petras, žinoma, tvirtino, 
kad jis Negali ideko 'pagelbėti; Dubinąs buvo 
Raudonas ir ateivys, todėl jis ..turi būti išgaben
tas. Juos bevarant traukiniu, atėjo. Dubino pati

ir apie pusė šimto kitų moterų, vaitojančių; 
laužančių rankas ir bandančių pro sargus pra
siskverbti, kad priėjus arčiau savo mylimųjų. 
Policijai prisiėjo į pilvus daužyti 'lazdomis, kad 
atvarius jas atgal, bet nežiūrint tų daužymų 
Dubinienei pavyko prasiskveibti pro sargus; 
ji nubėgo ir puolė traukiniui po tekiniais ir sar
gai vos suspėjo į laiką ją nutraukti nuo bėgių 
ir jos gyvastį išgelbėti, šitokios scenos, žinoma, 
padarytų blogą įspūdį į visuomenę, todėl Gofė 
sušaukė visų laikraščių redaktorius ir gavo iš 
jų garbes žodį, kad jie jokių smulkmenų nedės 
į savo laikraščius.

LXXXĮV.
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ĮSOJ šaly Raudonieji traukiniai trauke ry
tų linkui pilni aidoblistų, komunistų, rym-

tininkų ir anarchistų ir įvairių įvairiausių bol
ševikų rūšių. Jie sukinko pilną laivą ir paleido į 
Rusiją, kaip jie vadino, “Raudonąją Arką.” 
Raudonieji geikliočiai sukėlė baisų lermą; vie
nas Raudonasis kunigas “Raudonąją Arką” pri
lygino prie Meiflauero! Vašingtone taip-gi buvo 
Raudonųjų valdininkų, kurie sukėlė trukšmą ir 
panaikino visą eilę deportavimo įsakymų, tarp 
kurių buvo ir Petro su jo pačia bylų; užviršiji- 
mui to buvo dar vienas atsitikimas, kuris dar 
daugiaus nesmagumo padarė.

Amerikos Mieste tbuvo laikomas^‘šviesiai”

KLAIDŲ PATAISYMAS.

“Meno Nepriklausomoj Lie
tuvoj” straipsniuose reikia pa
taisyt šios korektūros klaidos:

Vashrio 7 d. leidiny^ str. VII. 
Plastikos menas 13-toj eilutėj 
vietoj: knyžiai, turi.būt: kry
žiai ;^enpal, 19-toj eil. nuo apa
čios išspausdinta: Čiurlionienės 
kuriniai, o'Tūri būt: čiurlio- 
nies kuriniai;'1 tenpat, antrame 
stulipelyj, 28 eil. vietoj: ryški- 
niu, turi būt: ryškumu; 36 eil. 
vietoj: figūrą, turi bul: Vjgu- 
rų; 51'eil, vieloj: peizažų, t. b. 
peizažų.

Vas 28, str. IX. Literatūra, 
10 eilutė: ^“švyturio bendrovė, 
kuriai Mi-” reikia visai iš
braukti, o jos vieton įdėti pra
leistus šiuos žodžius: švietimo 
Ministerija buvo pa-(darius), 
t* I '■ ........  I 1^,

Kaišai
F■     ■<

K lUi thritk^a ifamv akprfu/a 
nuomanas Redakcija neataaka.}

nepataikausim i jokiai klesai 
žmonių. M«sų užduotis yra ap
sakyti Šią linksmą žinią (evan
geliją^ apie DieVo karalystę vi
siems žmonėms, o ne uždėti 
kokią naują sektą (religiją) 
neigi priversti žmones, arba 
padaryti 'juos Biblijos Studen
tais, visai ne. I Jėzus sakė, kaip 
buvo Nojaus dienose taipo bus 
ir dienoje žmogaus Sunaus, nes 
prieš tvaną niekuomet nelijo, 
tai žmonės1 ir juokės iš Nojaus 
ir jo Arkos stovinčios ant saus- 
žemio. Vienok tvanas, atėjo 
į laiką. Taip dabar visi juo
kiasi ir iš musų. Vienok ką 
mes skelbiam, tas išsipildys sa
vo laiku. Dabartės gerbiami 
Socialistai — ar nėra jūsų 
troškimo piuncįjm sutvarkyti 
industrijos produkciją ir <listri- 
buci-ją, įsteigti teisybę, lygybę 
ir brolišką meilę? Sakysite 
taip. Tiesa, aš ir taip maniau, 
būdamas il&Q luilcsj sociulisl u. 
Ir ištikro yra kiltas sąžines 
toks troškimas, — ir krikščio
niškas mokslas. Bet pagalvo
kit, nųrs valandėlę, gerbiamieji, 
kr galima perkeisti vilką į avi
nėlį, greitu laiku? Taip ir su 
dabartine godinga saumylinga 

*ir kerštinga žmonija. Vien tik 
viršgamtiška jiega gali ,tą nu
manyti ir sutvarkyti. Na, argi 
galėtų būti kam priešinga, kad 
mes sakom, kad Dieviška galy
be įsteigs Ramybę, Teisybę 
Lygybę ir Meilę ir tik po 1925 
motų. — J. Zavist.

PASIAIŠKINIMAS. 
----------- )

' Gerbiamas Naujienų lxiznio 
vedėjas, p. Jurgelionis, vasario 
22 d. š. m. Biznio ' Apžvalgoj 
užsipuola ir smerkia Biblijos 
Studentus, kad jie mulkina 
žmones ir -pataikauja jiems 
žaisdami jų baime, ir lt. Gerb. 
advokatas, matoma, niekada 
nėra pats buvęs B. S. prakal
bose ir girdėjęs neigi susįpaži- 
nęs bei patyręs tą mokslą, o 
jau išduoda nuosprendį. O kas 
dar keisčiau, kad norima sura-^ 
sti kokia nauja religija, (kurių 
ir taip jau šimtais skaitoma) 
suprask tokia “Nedaryk to ki
tam, ko pats nenori', kad tau 
kitas darytų”, tai reikštų, ne
mušk kitam į veidą, kad ir pats 
negautuiin<smugio. Bet musų 
kaipo tikrų krikščionių yra 
aukštesnis idealas. “Daryk tą 
kitam, ką tu velytum, kad tau 
kitas darytų”, t. y. guodoli, 
gerbti kitus, ir neatmokėti pik
tu už jiiktij, bet geru už piktą. 
Mylėk savo neprietelius ir tt. 
Taip darė musų Mistras ir pri
sakė savo mokintiniams taip 
daryli ir kentėti dėl “Jo vardo 
-v- bei Teisybės”. Tokiu budu 
mes ir atsakom — su “artimo 
meile”, ponui Jurgelioniui ir 
abclnai tiems, kurie panorės 
niekinti mus: lai Dievas duoda 
daugiau sveikatos jiems ' tame 
darbe, nes mes pasišventę, nešti 
tą ligi mirties, ir drąsiai sa
kom, kad nepataikau j am, ir

i

raudonas susirinlkimas kaipo protestas prieš 
depoadavimus. Gofė pasakė, kad jiems gal teks 
pulti šitas susirinkimas, todėl Petras turįs ja
me būti, kad buliams galėtų parodyti Raudo
nuosius. Dalykas buvo vedamas policijos žval
go Garitčs, kuris buvo, taip vadinamo “Rombi
nio Būrio” galva; bet šitas žmogelis nedaug ką 
nusimanė ir todėl jis vis klausdavo pas Petrą 
patarimo. Dabar jis turėjo visą atsakomybę už 
šitą susirinkimą ir paprašė Petro eiti su juo 
ant pagrindų; Petras nuėjo, čia buvo baisiai di
delis susirinkimas — visas Raudonųjų įtūžimas,- 
sulaikomas per daugelį mėnesių, išsiveržė sąjū
džio viesulą, čia buvo kalbėtojų puikiai apsitai
siusių, kurie/ matomai, buvo neprasti žmonės, 
kadangi jie sunikti buvo atskirti nuO giihtų šalies 
valdytojų; atėję ant* pagrindų jie sakė maištin
giausius žodžius, niekino valdžią, niekino blo
kadą prieš Rusiją, gynė Rusijos bolševikų val
džią, sakydami, kad tie žmonės, kurie išplaukę 
^‘Sovietine Alka'” buvo lainiingi, nes jie ištruko 
iš tironybės krašto ir nuvyko į laisvės šalį. Kal
bėtojui pasakius kelis sakinius rankoplojo griau
smas kilo ir jis buvo priverstas sustoti.

• , Ą
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‘(Bus daugiau).

‘Krislai.
Anarchistų atstovai iš 16 ša

lių, suvažiavę internacionaliniu 
kongresan Berline, išnešė rezo
liuciją, smerkiančią Rusijos val
džią už persekiojimą anarchistų 
ir prakeikiančią visokias diktatu 
ras, keno jos nebūtų, buržuazi
jos ar proletariato. Taip rašo 
Freiheit, sausio 14 dienos.

*
★ ★

Dėlei bendro suvienyto visų 
revoliucinių dhrbininkų fronto, 
prieš kapitalistinį frontą, apie 
kurį prabilo Trečias Internacio
nalas, Maskvos “Pravda” rašo: 
“Rusų menševikai, baltgvardie- 
čių pagelbininkai, džiaugiasi 
naujaja taktika komunistinio in
ternacionalo ir reikalauja per
mainos musų taktikoje savęs 
linkui. v.

“Jie nuduoda lyg ir nesupran
tančiais, kad kuomet mes šnia- 
kame apie frontą, mes turime 
omenyje tiktai užrubežį, tiktai 
tas šalis, kur valdžia randasi - f rankose buržuazijos, ir kame* 
proletariatas veda kovą su ka
pitalistais. Kitas dalykas Rusi
joje, kame gale yra rankose pro
letariato, ir kame menševikai— 
buržuazijos parazitai.

“Ir dėlei to pas mus, Rusijo
je, vienas nusistatymas — vesti 
su jais žiaurią kovą, kaipo su 
revoliucijos išdavikais.”

Iš aukščiau minėto tenka pa
daryti išvadas, kad komunistų 
atsišaukimas dėlei bendro fron
to nėra nuoširdus. Skambiomis 
frazėmis apie suvienytą frontą, 
komunistai matomai nori pasida
ryt sau politinįp kapitalo užru- 
bežyje. Gi namie jie kaip buvo 
taip ir liks nepataisomais despo
tais.

*
* *

Kalbėdami apie naują “Mo
terų Balso”’ redakciją “Laisvė” 
porina: “Naujosios redakcijos. * 
darbas daro gero įspūdžio. Įvai
rus, gana tikslus, literatiniu at
žvilgiu irgi nepasilikęs nuo ge
resniųjų musų laikraščių”.

Ar žinote kodėl “Laisvutė” gi
ria Petrikienės balsą?

Na-gi todėl, kad pastaroji agi
tuoja už naująją partiją.

• j P. K—aš.

Redakcijos Atsakymas.
—U—

J. Bakaičiui, Glinton. — Kaip 
Lietuvos pilietis gali gyventi, 
taip Amerikos pilietis gali gy
venti Lietuvoj^ b taipjau ir pai 
tapti Lietuvos piliečiu.

buvo.be
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Taksy rinkėjo pareis 
kimaš.

Illinojaus pirmo apskričio vi
daus įplaukų rinkėjas, Jolin C. 
Cannon vas. 28 d. išleido tokį 
pareiškimą:

Taksų mokėto i i ruošdami 
sąrašus {plaukiniams mokes
čiams už 1922 m., turi žino
ti, kad taksuojamosios įplaukos 
nėra vien pinigai. Jei patar
navimas apmokama kuo kitų,

nėti.
Valgio ir guolio verte teikia

ma ligonių darbininkams kai
po dalis atlyginimo už patarna
vimų turi būti skaitoma kaip 
įplauka. Bet jei ligonines dar
bininko patarnavimas reikalin
gas bet kurių valandų iš 24 
dienos valandų ir dėlto jis pri
verstas yra priimti bustų ir 
valgį ligoninėj, tai jų vertės ne
privalo būti įskaitoma į įplauk 
kas. f Jei darbininkas būva už
imtas tam tikrų valandų skai
čių ir, norėdamas, gali gauti

o ne pinigais, teisinga tų daik- "valgį ir bustų kitur, o ne ligo-

Pa v., 
kurtų klerkas 
ilgumu daik-

tų turgaus vertė turi būti pri 
skaityta prie įplaukų, 
prekių vertė 
gauna iš 
tų krautuvės kaipo dalį užino-
kesnio už jo patarnavimą, turi 
būti priskaityta prie įplaukų. 
Atlyginimas užmokėtas korpo
racijos tarnautojui mantos Še
rais turi būti skaitomas taip, 
kad ponporacija pardavė^man- 
tą jos turgaus verte ir apmo
kėjo darbininkui pinigais.

Paskolos raštai (promisory 
notos) apturėti už patarnavimą, 
o ne kaipo užtikrinimas vien 
tokio atmokoj i mo padaro į- 

plauką jų teisingos turgaus 
vertės apsti m i. Bustas ir val
gis teikiami kaipo atlyginimas 
už patarnavimą turi būti pri- 
skaitoma prie įplaukų. Viešbu
čio klerkas duotas kambarį ir 
valgį kaipo atlyginimo dalį už 
jo patarnavinią, turi priskaity- 
ti prie savo įplaukų tą apštį,. 
kuri jam reikėtų mokėti už 
valgį ir bustą kitur.

Kur bustas, maistas, drabu
žiai, ir 11, yra pampinami dar
bininkui vien <lel darbdavio pa
rankamo, tąsyk jų vertė ne
privalo būti pralodama prie 
darbininko įplaukų. Pav., jei 
dėl vietos ar darbo budo darbi
ninkams 
jimu, ar 
darbdavis

ninCj ir podraug atlikti iš jo 
reikalaujamas priedermes, tai 
ta gaunamo valgio ir busto kai
na turi būti priskaityta kaipo 
priedinis atlyginimas.

Viešos Sveikatos viršinin
kams ir tarnautojams teikia
moji busto, maisto, apskalbi- 
mo, šilumos ir šviesos vertė tu
ri būti priskaityta jų sąrašuo
se už metus.

Norint išvengti bausmės, su
rašai turi būti įtiekti prieš ko
vo 15 d. vidurdienį.

Šunims laidoti kapuose, 
Hartsdalėj, N. Y., busiąs pasta
tytas paminklas* šuninis, tarna
vusiems* mūšių laukuose Belgi
joj ir Francijoj. Paminklas 
susidės iš karo šuns, milžiniško 
dydžio, iš žalvario, su šalmu 
ir kareiviška skardine, šuo sto
vės ant akmens ties motoriniu 
vieškeliu; žalvario lentoj bus 
parašyta priminimas, to, ką 
šunes nuveikė pasauliniame ka
re. Hartsdale kapai užima 
keturis akrus žemės ir juose 
yra šimtai antkapinių akmenų, 
rakščių ir paminklų, pažymin
čių numylėtų šunų kapus.

užsiimantiems žvejo- 
dėjimu į skardines 
parūpina * valgį ir 

guolį, tai tojo valgio ir 
Verte galima skaityti 
darbdavio parankamas, 
ir guolis suteikiamas

kaipo

jūrei
viams be jų kitokio atlyginimo 
turi būti skaitoma darbdavio 
parankamu ir todėl darbininkai 
savo sąrašuose nereikalauja mi-

Artezinis valdžios šulinys 
Lower Brule agentybėje, pietų 
Dakotoj, vietoj vandens iš
meta mėlyną šlyną. Prieš vė
juotų ir ^audringą orų iš dūdos 
galo ištrykšta šlyną, kaip mil
žiniška dešra, kokias penkias 
ar šešias pėdas ir sukrinta.

DR. VAITUSH, 0. D
Lietuvis Akių Specialistai

Palengvins akių įtempimą, kuris 
'esti, priežastimi ^galvos skaudėjimo, 
svaigulio, *akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karsti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Praluštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų, overkotų, mackinaws, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasių už 
tokią žemą kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui.

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

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

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

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj ir kad 
nereikėja v*žti kitur, mes norime iš- 
pardu Ateikite anksti ir pasirin
kite kdlzru dar visko yra. 
dlnimas gvarantuojamas. 
1902.

At<h?£ kasdieną iki 9 vai. Ned. Ud 
6 vak.

S. GORDON, 
1.415 So. Halsted St.

Užsigane-
Įsteigta

Didžiausis Bankas 
ant Bridgeporto

Tai yra saugiausia vieta pasaulyj laikyti savo pinigus.
Jis yra valstijinis bankas, clearing house bankas ir ku

rio turtas virš šešių milionų dolerių.
i

Penkiolika tūkstančių žmonių atliekti finansinius rei
kalus pas mus.

Tūkstančiai lietuvių laiko savo taupomus pinigus pas 
mus ir perka nvusų pirmą niatgečių, už kurį moka šešis 
nuošimčius polukio. /- . I

Stokit musų augančioj depozitorių šeimynom
1

Pradėkyt taupymo akauntą šiandien su $1.00 ir prade
kite žengti pirmyn.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35th Street \
Bankas • atdaras subatoj visų dienų, seredoj vakare 

nuo 6 iki 8 vai.
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žodžiui pasak Percy sidaro kieta medžiaga. Bciškia, 
jeigu mes tą aparatą pritaisy
tume prie mirštančio žmogaus 
ir pagautame tų išeinančią iš 
jo paskutinę dvasią, tai mes, 
pasak jo, galėtume padaryti iš 
jos arbh skystimą arba kietą 
medžiagą ir tokiu budu ištirti 
kas ji per viena ir iš ko ji 
susideda. Gi kadangi to nega
lima padaryti, tai, sulig Percy 
Ward, tokios dvasios arba dū
šios pas žmo^gų visai nėra, ir 
kuomet žmogus miršta, tuo vis
kas pasibaigia.

Įvairių tikybų sektos, kalt 
bedamos apie pomirtinį žmo
gaus gyvepimą niekuomet tarp 
savęs nesusitaiko. Juo daugiau 
apie tai’kalba, juo didesnis 
sikirtumas tarpe jų atsiranda. 
Visai kas kita yra su mokslo 
vyrais. Jie dažniau ir dažniau 
prieina prie vienodų išvedimų 
dėlto, kad jie ^avo tvirlinihius 
remia realiais faktais ir paty
rimais, o tikinybės sektos re
mia savo tvirtinimus daugiau
sia niekuo 
svajonėmis.

Pagaliau Peręy Ward aiški- 
noj kad kiekvienas žmogus iš 
prigimimo turįs savyj paveldė-

nėms
Wardo, milionai žmonių apiew w A Wardo, milionai žmonių ap

w O I w Avi VJ k) ta* Kaiv°jP tebegalvoja:

:: ŽINIOS
t

ar

GYVENIMAS IR MIRTIS.
) ' "

Gyvenimas ir mirtis 
musų gyvenimas baigiami su
mirčia — tai vienas opiausių 
klausimų; kurio išrišimui daur 
ginusia. laiko yra padėję 'giliau
si galvotojai bei filozofai. Šį 
klausimų pereitų sekmadienį, 
vasario 26, Kimball Hali sve
tainėj, Percy Ward' bandė sa
vo paskaitoj išrišti.

Jeigip mes visi būtumėm 
vienodi ir vienaip mąstytume/ 
tuomet pas mus nebūtų jokio 
skirtumo, kiekviename dalyke 
mes viens su kitu savo min
timis sutiktume. Bet deja taip 
nėra. Negalima rasti nei vieno 
žmogaus, kuris butų visai paV 
našus į kokį nors kitų žmogų; 
kas nors jame yra skirtingo ar 
tai 
ar 
ir 
sų

jo bude, ar tai išvaizdoj, 
tai akių ir plaukų spalvoj 
t. t., kas skyria jį nuo vi- 
kitų žmonių.. \

Percy Ward’ui, kaip jis pats 
pasisakė, gyvenimo ir kas po 
mirčiAi klausimas labai rūpė
jęs. Tuo klausimu jis' esąs ne
tik davęs šimtais įvairių klau-

Jeigu mes tikime į evoliu
ciją ir pripažįstame j kad žmo
gus išsivystė iš mažiausios gy
vybė^ formos iki dabartinio 
laipsnio, tai mes % turime rasti 
kur nors rubežių arba laiko* 
tarpį, kuriame pas žmogų at
sirado dųšia arba nemirštanti 
siela. Nes krikščionių tikėji* 
mas ir visos kitos įvairios sekx 
tos boL’ tikėjimai mums aiški
na, kad augmenys ir gyvuliai 
dūšios neturi. Bet mes gerai 
žinome, kad, dar iki šiol įro- 
<lyti grieštams rubežio kur 
baigiasi augmenys ir kur pra
sideda gyvūnai. Taigi, pasak 
jp, nėra galima įrodyti kada 
žmogui besivystant atsirodo 
pas jį dūšia.

Kiek yra dūšių? Kur jos 
randasi pirm atėjimo į žmogų? 
Ar jos eina po mirčiai. Kaip 
jos senos? Kuo jos gali būti 
kaltos, jeigu, kartais pakliūva 
arba patenka pas žmones, ku
rie, kad ir trumpu savo gyve
nimu, savo blogais pasielgi
mais jas pražudo ant amžių?

Išsivaizduokite sau, kad mir
šta mylimas kūdikis; motina 
būdama tikinti, mano sau, kad 
ji po mirčiai susitiks savo kū
dikį, priglaus jį prie savo kru
tinės, x glamonės ir bučiuos jį. 
Bet ar ji pažins tą savo kudi^-

j imu nuo milionų savo prano
kėjų. Mes savo gyvenime gy
vename praeitimi tų visų mi
lionų musų pranokėjų, ir visi 
jų elgesiai, budai, papročiai- ir 
t. t. mumyse atspindi. Jeigu aš, 
sako, jis kalbu ar darau kų- 
nors kaipo atskiras' asmuo, tai 
aš turiu taip sakant užpaka
lyj savęs milionų, milionus pro-

Taigi žiiiogus savo gyveni
me čia ant žemės turi daryti 

(Seka ant 6 pusi.).

Kojy šutimas 
yra liga

T. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKURERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kudi-v 
kį laike ligos.
10929 S. State SfH 

Chięago, III.nepamatuotomis

simų įvairiems4 teologams, bet ikį? Juk jis, pasak jo, bus už- 
ir pats sykiu su spiri tualįs-- augęs vyras, su ūsais ir barz-
tais studijavęs net per 25 me
tus. Bet deja, nei vienas teo
logas jam' nedavęs, nei jis

da, o -gal dar net ir pražilęs?

Toliau Percy Ward klausia,
pats nesuradęs ganėtino atsa-jkur ta dūšia galėtų -pas /mo
kymo pomirtinio gyvenimo f" —j i----------------

klausimui išrišti.
Kai numirštame, ar mes mi-^kur kitur? Jeigu ji ir yra pas 

rę?. Kas pasidaro su mumis?, žmogų, tai kokia ji y$a, ar 
Ar turime' mes dusią arba ne- dvasios formoj, ar kokiame 
mirštamą sielą? Kur ji randa-Į nors kitame pavidale? Sakysi- 
si? Kada ji ateina į žmogų? me, ji yra dvasios formoj; bet 
Ar pasibaigia musų gyvenimas * mokslininkai dabar sako, kad 
po mirčiai? Ir‘šimtai panašių orą su tam tįl<ru prietaisu 
klausimų rūpėjo ir rupi giliems ’ galima suspauski ir iš jo to- 
protantojams, filosofams, poe- kiu budu padarytį^skystimas, 
tams ir visiems mokslo žmo- o dar labiau jį spaudžiant pa-
—.........■ ■-—................. .... ........ - —-------------

gų rastis, ar skilvyj, kepeny
se, plaučiuose, smegenyse/ ar

DOMICĖLĖ ŠIMKIENE
(po tėvais Gulbiniutė) Ą 

persiskyrė su šiuomi pasauliu 
nedčlioj, vasario 26 d., 5 vai. iš 

>ryto 1922 m. Paėjo iš Lietu
vos, Kauno rčd., Telšių apskr., 
Plungės valsč., Nausodžių k., 

25 metų ir 6 menesių senumo.
. Amerikoj išgyveno 8 metus. 

Paliko Lietuvoj tėvus, 2' brolių 
Juozą ir Joną r dvi seseris 
Stanislavą ir Marijoną. Laido
tuves atsibus Ketverge, kovo 2 
d., iš namų 58 W. 107 St., Ko- 
seland, 9 vai. iš ryto į Visų . 
Šventų bažnyčią, o paskui į Šv. 
Kazimiero kapines. TJžprašom 
visas gimines, draugu# ir pažį
stamus dalyvauti laidotuvėse. 
Nulindęs vyras

Juozapas Šimkus ir brolis 
Dominika* Blaževičius*

i

k

Bridgeporto
Ik

c

Bjaurus kojų -kvapas paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas lighi, 
ir žmogus pasiliupsuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimai 
ir sniarvė pranyksta nuo Kojolo 
po trijų ar keturių kartų varto- 
jiriio. Ko j olą reikia vartoti taip! 
1 kvortą šilto vandens reikia 
pripilti 4 pilnus šaukštus Kcpolo, 
Ir tam vandenyj su kojolu mir
kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka 
'Išgydymui nors ir blogiausių 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

Kojol
išgydo kojai 
mo Jutimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

Jeigu aptieka neturėtu o norė

site greit gauti tai rašykite iž- 

dirbėjams adresui

Bingo! Chemical Co.,
2816 So. Michiffan Are., 

Chicago, Iii.

r*

MOKYKIS .
Auto truck ir tractor 

Electricity
$400 * į menesį.

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

nereikalingi. Į
IRBTUVfiSr

Uždirbsi iki

paty-

Dir. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729>So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

ryto iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR. S. BIEŽIS 
•yDTTOJAS IR CHIRURGAfl 1 

n.. X-Spinduliai 
( f įsas 2201 W. 22nd St„ kampa* & 

Į^RV|tt St. Tel. Canal 6222. 
Rezidencija 3114 W. 42nd Si. 

vai.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 nlnt«

Dr. Mauricfl Kabo
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Tel.i Yardi 994

U“ 10 r- 1 M 8 
ir 7 iki 9 v, Naktimis ir jaedllioj p® 

TeL: Oakland 1294

gi NWJI)EN@S Chicagos lietuviams pasidarė taip kaip 
duona, be1 kurios negalima apseiti.
Taip jau Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius kasdien da- 

gj rosi reikalingesnis kiekvienam lietuviui.
Idant Jums patogiaus butų susisiekti su Naujienų ofisu 
ir Naujienų Pinigų Siuntimo skyrium visokiausiuose 
reikaluose, Naujienos įsteigė savo šakų ant Bridgeporto.
Naujienų Pinigų Siuntimas Lietuvon yra pavyzdys ge
riausio. rupestingiausio, pigiausio ir greičiausio patar
navimo. Lietuvos didieji bankai pageidauja, kad pini
gai iš Amerikos butų siunčiami tik per Naujienas, nes 
jie tada turi kuomažiausia klapato ir turi pilnų atsargos 
užtikrinimų.

Ateikite ■ •
Mes esame čia, ant BRIDGEPORTO idant JUS VISUO
MET galėtumėte pasinaudoti tuo patarnavimu, kokį, tik 
Naujienos tepajiegia duoti, nes visą rūpestį tam padeda.

\ \ • 1

Bridgeporto Skyrius
3210 So? Į Halsted Street

Telefonas Boulevard 9663

Valandos: kasdien: nuo 8:30 vai. ryto iki 9 vai. vakare, 
nedeldieniais:,nuo 10 val.fyto iki 2 vai. po piet.

frimai
DIDELĖS COYNE D

yra įrengtos virš $100,000 vertės 
įrankiais, kuriais mokiniesi. Nereik 
didelių knygų; tik ypatiškai nurody
mai, paaiškinimai ir praktika. Gali 
pradėt visada. Tapk žinovu lightn- 
ing, stardavimo, apie beterės, užlai
kymo ir patarnavimo. 1

Veltui bizno lavinimas 
Pradėk savo locną biznį.

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

Aplankyk mokyklą — šiandien.
Ateik — sutik musų mokytojus, 

pamatysi įrengimą. Pamatysi, kaip 
mokiname auto elbctricity iš pat pra
džios. ši yra tavo proga — griebk 
ją. Mokinsima tik angliškai. Ateik, 
rašyk arba1 telefonuok, veltui infor
macijų.

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be fydiolių ir be operadji 

8847 Emerald Avė. *
9 iki 11 ryt® Ir 9 iki 10 vakm

' Tel. i ■ Boulevard 9897
711 2 lki••.nfcTel.i Canal 279

Telephoni Yardi 5884

DR. P. G. WIEGNER
Priimimo valandos nuo 8 iki 12 Ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak
3825 So, Halsted St., Chicago, III,

o.w. cooKe ’MjlbtNf

CO YNE
TRAPE AND ENCINEEDING SCHOOL

63 lt. Illinois' St. Chicago, Illinois. 
Tel. Central 2634.

Telephom Boulevard 5I5| 

Dr. A. Juozaitis i 
w DBNTISTAS 
valandois nuo »9 iki 9 vaL vaka- I 
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va- I 

P*gal sutarimą, 8241 So. Haleted SU Chicafe/ HL I

i I 
J

Waukejatio 
Lietuviai—
Norėdami SIŲSTI PIMGŲ 

savo giminėms LIETUVON, 
kreipkitės į J. E.. Bruževi* 
čiaus aptiek*:

■rtl IT-fai \

A. MASALSKIS 
Graborius

Atliekame dar 
bą kuopigiau- 
siai. Mažus gr 
bus turime nu 
$3 ir augščiau 
dideliems nv. 
$25 ir augš' 
Čiau. Taip pa 
turime geru 
automobilius de! 
vestuvių, krik 
štynų ir t. t.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

Tihrfonaii Bonliva/d 7M1

DR. C. Z. VEZEIIS 
kMavto DenHitai

WAUKEGAN 
PHARMACY, 

1005 Mariem Street, 
Waukegan, III.
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NAUJIENOS, Chicago, HJ. Sereda, Kovo 1 d., 1922

Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

tokius darbus, kad iš jįj ga
lėtų pasimokyti busimos gent- 
kartės. Tame tai ir yra visa 
žmogaus gyvenimo/svarba.

— “Naujienų” skaitytojas.
r

Melagiai ir skundikai.
Dėdami žemiaus sekantį at

sakymą į paskutinius “Drau
go” išmistus, mes norėtume pa
stebėti tąm kunigų laikraščiui; 
Nejaugi jo vedėjai nė tiek ne
žino, katį meluot ir šmeižt arti
mą yra griekas?PRed.)

Tarp visų dorų žmonių berei
kalingas skundimas valdžiai vi
suomet skaitėsi ir skaitysis la
bai žemu darbu. I > | į' i

Tečiau tokį bereikalingą skun
dimą valdžiai, matomai, skai
to prakilniu darbu “Draugo” re
dakcija, kuriai žmonių šmeiži
mas yra kasdieninė duona.

Vakar “Draugas” patalpino 
visiškai neteisingą, šmeižiantį, 
pažeminantį “pranešimą” apie 
tai, kas įvyko “statės attorney” 
kambaryje vasario 27 d.

Ką “Draugas” paduoda kaipo 
prokuroJV (statės attorney) žo
džius, visiškai nebuvo nei kieno 
ištarti, nei prokuroro, nei kie
no kito, kas tame pasikalbėjime 
dalyvavo.

“Draugo” numylėtas aidoblis- 
tų advokatas H. Mulks tame pa- 
sikalbjime neatstovavo jokių šė- 
rininkų nei Universal Chemical 
kompanijos nei Bingol Chemi
cal kompanijos. Kad jis neat
stovauja nei vieno šėrininko, jis 
tą pats atkartotinai pasakė, ka
da jis buvo klausiamas, ko jis 
nori. H. Mulks tik atsakė, kad 
jis atstovauja K Jamontą, te- 
Čiaus K. Jamontas pats neturėjo 
jokio skundo paduoti. Jis tik 
j ieškojo su ugnia, kad kas skųs
tų, bet, matyt, nesurado. Kada 
pasiaiškino^ kad K. Jamontas 
neturi jokio skundo, tai jis bu
vo paprašytas, kad apleistų kam
barį. Kartu su K. Jamontu bu
vo išprašytas iš Kambario ir jo 
“patarėjas” T. J. Kučinskas. 
“Draugo” reporterio kambaryj 
visai nebuvo. Jo citatos ką sa
kė prokuroras ir kiti yra IŠMIS- 
LAS. [

H. Miilks užreiškė, kad jis ne
reikalauja nuo K. Jurgelionio 
nei jokių pinigų atmokėti ščri- 
ninkams, nes jis ir neatstovau
jąs jokių šėrininkų, bet kaipo 
pilietis jis nurodąs, kad K. Jur
gelionis-papildęs “prasikaltimą”, 
parduodamas štai šituos du Šeru 
Bingol Chemical kompanijos ir 
už tai turįs būti teisiamas. Ka
da buvo paimti tie du Šerai iš
tyrimui, tai pasirodė, kad jie yra 
inkorporatorių serai ir yra pil
nai teisėtai išduoti pagal Illi
nois valstijos įstatymų.

Prokuroras’ E. H. Taylor ii 
valstijos atstovas A. G. Davis il
gai aiškino H. Mulksui “secu- 
rities” įstatymo prasmę, kurią 
šis mėgino iškreipti, kad galėjus 
įkasti Jurgelioniui.

Mažeika Stephan, 
Miller Mrs. M. 2, 
Miller P. 
Mockus Juozapas, 
Nokša Vincentas, 
Norkus Victor, 
Petkus Jonas, 
Petkus Kazimieras, 
Petkus P., 
Petrauskas F. 2, 
Plonis Juozapas, 
Plonis Tony, \ 
Pūkelis George, 

4 Ramons Chas, 
Schultz Chas 2, 
Shevokas Chas. A., 
Stankaitis Vincas, 
Starkienė Franciška, 
Stasiulis Antanas 
Stralia Jonas 
Urkutienė Marija, 
Vilis J. F., 
Wedcckis Izidorius, 
Wenslow William.

Lietuviu Rateliuose
Didžiąjam Naujienų 

koncertui besi
artinant.

Aš Naujie- 
delto,

Atsiimkit laiškus
Austis Jonas, 
Bogdon Charles, 
Bartusevičius Apolinaras, 
ButaviČaitę Annie, 
Gedminas Juozas, 
Gimbutis John, 
Griunas Jonas 2, 
Gudas Paul A., 
Herman Fr .
Janukėnas Balys, 
Jankauskienė M. 
Januška Julius, 
Jokubonis Raimon, 
Juknius Jonas t 
Juška Juozas, 
Kazlauskas A., 
Kershulis Joseph 2, 
Kikilas Anna, 
Kočinskas Charles, 
Lapaitis Juozas, 
Latvis Jonas, 
Lukauskis Jurgis, 
Markus Joseph, 
Matiukas Louis 3,

visuomet lankau 
' nų koncertus. Pirma, 

kad jie visuomet esti kliasiš- 
ki. Kiekvieną sykįĮ Naujienų 
koncerto programą išpildo to
kie artistai, kurie suteikia lie
tuviams tikro pasigerėjimo. 
Antra, kad atsilankęs Naujie
nų koncertan .aš sueinu visus 
savo draugus ir pažįstamus ne
tik iš Chicagos, bet ir iš visų 
apylinkių miestų. Trečia, tur
būt bus svarbiausia priežastis 
kodėl aš lankau visus Naujiem 
nų koncertus tai ta, kad aŠ" 
myliu “Naujienas”.

Kai pasirodė ir pateko į ma
no rąnkas pirmas “Naujienų” 
numeris, atydžiai perskaitęs jį 
aš tariau sau: Na, tai nors sy
kį lietuviai susilaukė tikrai ge
ro ir rimto laikraščio. Ir per 
visą tą laiką, jau bus aštuo- 
ni metai, nei vieno “Naujienų” 
numerio aš nepraleidžiau ne- 
ipers-kaitęs. Man “Naujienos” 
pasidarė geriausiu mano drau
gu. Jos mokina mane, duoda 
daug naudingų patarimų, nu
rodo visas darbininkams daro
mas skriaudas ir pataria kaip 
ir kokiu budu bekovojant ga
lima pagerinti savo būvį. Jos 
ne man vienam tai daro — da
ro lygiai visiems darbo žmo
nėms. Tiesa, jos kartais ir pa
bara ir rustų žodelį ištaria, 
bet tai vis savo vietoj ir laG 
ku.

Suėjus aštuoniems metams 
savo gyvavimo, “Naujienos” sa
vo uoliu pasišventimu darbi
ninkų mokįniniui bei rodymui 
jiems kelio kad pagerinus sa
vo būvį susilaukė daug ir prie
šu. Net vienoj Chicagdj ‘ yrh’ 
trys laikraščiai, kurie tai tik 
ir daro, kad staugia prieš jos 
visokiais balsais; bet jos kaip 
tvirčiausia uola laikosi savo 
nusistatymo ir kas-kart vis 
randa daugiau ir daugiau sau 
draugų, rėmėjų ir pritarėjų. 
“Naujienos”., susigyveno su 
darbininkais taip tampriai, kad 
be jų, rodos, butų sunkti jiems 
ir gyventi ir kovoti.

Aš todėl linkėčiau tiems sa
vo draugams darbininkams, 
kurie dar niekuomet nėra 'bu
vę Naujienų koncerte, kad da
bar būtinai atsilankytų. Nes, 
kiek girdėjau, šįmetinis Nau
jienų koncertas visais atžvil
giais bus tinkamai suruoštas.

— Senas chicagietis.

RURSiIUVIŲ DISKUSIJOS 
NEĮVYKO.

Soptihtadienį, Vasario 25 d., 
Unijos Svetainėj Rubsiuvių 
Unijos Lietuviij 269 Skyrius 
buvo surengęs diskusijas, te
moj : koks skirtumas tarpe so
cialistų, didžiumiečių, bolševi
kų ir mažumiečių, menševikų 
vykinime socializmo? Buvo 
skelbiama, kad diskusijos pra
sidės lygiai antrų valandą po

bėję apie “spešelus” visi išsi-* 
skirstė. Mat žmonės, dabar la- I 
biau susidomėję “spešelais” ne”- 
gu bolševizmu ar bent kokiu 
kitu izmu. — Buvęs, i

Pranešimai
NAUJIENŲ DIDYSIS 

KONCERTAS.

jau čia pat. Jau laikas^ netil 
pradėti rengtis, bet ir nusipirk 
ti iš anksto tikietus. Tikietu. 
galima gauti Naujienų šiuost 
ofisuose:

1739 S. Halsted St.,
3210 S. Halsted St., ir*

1614 W. 46th St.
Visi Chicagos ir apielinkės 

miestelių lietuviai rengiasi ir 
kalba apie “Naujienų” koncer
tą. Todėl labai pravartu nusi
pirkti tikietą iš anksto, kad 
paskiau nereikėtų grųsties ir 
aukti progos gauti tikietą prie 
angelio.

Pirkite tikietus ^‘Naujiem/ 
ioncertui tuojau.

Koncerto Rengimo 
KOMISIJA.

Bjrutiečiai kviečiami susirinkti visi 
cetvirtadlėnį, kovo 2, 8 v. vak. Mark 
White Sųuare salėj paskutinei repe
ticijai prieš Naujienų koncertą. Bus 
duodami tikietai . Nesivėluokite.

— Valdyba.

Laisvos Jaunuomenes Vyrų Choro 
dainoriai būtinai visi susirinkite se- 
redoje, kovo 1, į šv. Jurgio par. sve
tainę, kaip 8 vai. vak. nes bus gene
ralinė repeticija “Blindos”. Visi lo
šėjai atvykite paskirtu laiku.

— Sekr. J. Gedraitis.

ASMENP JIESK0JIMA1
JIEŠKAU SAVO DRAUGES 

Pranciškos Strazdauskienės, Telšnj 
apskr., Rietavo pašto, Jomančių kai
mo. šeštas mėnuo, kaip atvažiavo 
Amerikon. Turiu labai svarbų daly
ką pranešti.* Atsišaukite. Rozalija 
Servetauskaitė, 4817 S. Throop St., 
Chicago, III.

<3 PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME. IMORTGECIAI -PASKOLOS
PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 

bučernė pusė ar visą, kėš biznis, iš
dirbta vieta, parsiduoda pigiai ir 
greitai . Priežastis pardavimo išva
žiuoju į Lietuvą.

Kreiptis:
831 — E. 55th St.

Extra Farmos

JIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 
Tadeušo Urbono, Kauno rėd., Šiaulių 
apskričio ,Šiaulėnų parapijos, Baro- 
niškio kaimo. Girdėjau, kad jis yra 
Amerikoje. Todėl kas jį pažįsta 
arba jis pats malonės atsišaukti, tu
riu svarbų reikalą. Anielė Ųrboniutė- 
Kašminskienė, 727 W. 14 PI., Chica
go, UI.

PARDAVIMUI GROSERNĖ 
su fixturės, geroj vietoj, lietu
vių apgyventa. Pardavimo prie
žastis važiuoju į Lietuvą,

4349 So. Hermitage Avė.

uFRANK AUGAITIS, KURIS GY- 
veno 2826 N. Albany Avė. Atsilan
kykite Naujienų ofisan reikale Adelės 
Stanioniutės laivakortės.

PARDAVIMUI I-MOS KLESOS 
barber shop 3-jų kėdžių, viskas nau
ja, taipgi ant vietos ir shoe shine 
įtaisyta, geras biznis. Priežastis. 
Važiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite:
1609 W. 45th St.

TĖMYKIT IR ATSIMINKIT
Kas subatoj, vas. 4 d. šaukėte te

lefonu Lafayette 7483 ir reikalavot 
Krauckos, o kalbėjo kita ypata, ne aš. 
Sykį rūgo jo, kąd aš nenoriu kalbėt 
su tamista, tai yra neteisybė! Pra
šau atvažiuot, nessttra svarbus reika
las — nesigailėsi. Mary Kraucka.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė, geroj vietoj ant Bridgepor- 
to cash biznis, gerai išdirbtas per 10 
metų. Taipgi 7 sėdynių automobilius 
gerame stovyje. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite greit:
' E. BAKSEVICH
3301 So. Halsted St.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVĘDIMUI MER- 

ginos, kuri mylėtų gyventi ant ūkės 
nuo 25 iki 30 metų senumo. Aš ėsu 
31 metų vaikinas. Geistina, kad mer
gina turėtų kiek pinigų. Platesnių 
žinių klauskite per laišką. A. D. S., 
3443 S. Auburn Avė., Chicago, 111.

PIGIAI PARDUODU KRIAUČIŲ 
dirbtuvę, South dalyj, taipgi, čystiji- 
mo, dažymo. Hoffman press maši
na, fixtures, stakas, tiktai $750. Par
davimo priežastis, kitas biznis. Ma- 
tykit savininką nuo 6 iki 9 vai. vak. 
Kreipkitės į Naujienų ofisą** nume
riu 545. ''

. JIEŠKAU APSIVĘDIMUI MEIL 
Jginos ‘nuo 18 iki 26 metų amžiaus 

mylinčios dorą ir .gražų > šėimynišk?
I gyvenimą . Aš esu vaikinas 27 me
tų amžiaus, vidutinio ūgio, linksmo 
budo ir gražiai užsilaikantis. Mer
ginos norinčios apsivesti, malonėki to 

I atsišaukti ir su pirmu laišku prisių
sti paveikslą, kurį ant pareikalavimo 
sugrąžinsiu. Platesnių žinių suteik- 

I siu laiškais. Vyrus meldžiu nera- 
I Syti.

Svarbus pranešimas. 18-tos ko
lonijos visų draugijų, kliubų, kuopų, 
bei visokių organizacijų valdybos ir 
pavieni nariai malonėkit būtinai atsi
lankyti į. susirinkimą pėtnyčioj, ko
vo 3, 8-ta vai. vak., Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėj, So. Union Avė. 
ir 18-tos gat. šiame susirinkime iš
girsite apie Lietuvos istorišką veika
lą, kurį visos organizacijos turės ap
svarstyti be jokio atidėliojimo, kad 
musų ainiai rastų užrašytus istorijos 
lapuose mugu nuveiktus darbus. L. 
L. P. Bonų abejų stočių vaidybos 
kviečia visus Širdingai atsilankyti be 
skirtumo tikėjimo ir pažvalgų.

Pastaba: Jei kurios draugijos pa- 
sitaikytrj susirinkimas tą patį vakarą 
tai malonėkit pasiųsti savo atstovą į 
šį susirinkimą. — Vincas F. Andrulis.

Birutės choro dainininkai malonė
kite būtinai atsilankyti į repeticiją 
sekamą ketvirtadienį, kovo 2 d. Mark 
White Sųuare, nes tai bus paskuti
nė repeticija prieš^Naujienų koncer
tą. Repeticija prasidės 8 vai. vakarą.

Sekretorius.

,Jown of Lake. — Dr-tė L. T. Tė
vynės Mylėtojų 1 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj kovo 5 d., 
1 vai. po pietų, po num. 4600 South 
Paulina gatvė. Kiekvienas narys 
privalo būtinai atsilankyti į susirin
kimą, nes yra daug svarbių reikalų 
dėl apsvarstymo. Malonėkite atsive
sti savo draugus prisirašyti prie šios 
draugijos, nes pagal nutarimą laikas 
priimti naujus narius už 1 dol. tą 
dieną pasibaigs. — K. A. Chap.

Lrtcal 269 A. C. W. of A. — Susi
rinkimas įvyks pėtnyčioj, kovo 3 d., 
7:30 vai. vakare, Unijos s.vet., 1564 
N. Robey St. šis susirinkimas yra 
labai svarbus, taigi kiekvieno nario 
užduotis yra atsilankyti.

— P. Chapas, sekr.

BridgeportA — Lietuvių Pašelpos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo 4 d., 8 v. v. paprastoj, svet., 3301 
So, Morgan ir 33ios gatvių. 'Visi 
kliubiečiai malonėkite susirinkti laiku 
ir atsivesikite naujų narių.

— A. J. Lazauskas, Nut. rašt.

Koseland, III, — Lietuvių Darbinin
kų Namo Bendrovės mėnesinis susi- 
ribkiiruts įvyks panedėlyj. Kovo 6, 
7:30 vai. vakare, J. Stančiko svetai
nėj. 205 E. 115 St. „Visi šėrininkai 
ir šėrininkės privalot būtinai atsilan
kyti į minėtą susirinkimą paskirtu 
laiku.
— Jonas Tamašauskas, L.D.N.B.rašt.

Cicero. — Lietuvių Improvcment 
Kliubo mėnesinis susirinkimas ivyks 
rytoj, kovo 1 d., 7:30 vai. vakare, 
Justino Staligos svet., 1500 S. 49 Avė. 
Šis susirinkimas yra labai svarbus, 
nes bus svarstoma apie pagerinimą 
musų miesto ir musų pačių gerovės. 
Todėl visi nariai ir kurie norite pri
sirašyti prie šio Kliubo malonėkite 
susirinkti.

— R. Kričauskas.

L. S. S. Pildomo Komiteto posėdis 
bus seredoj, kovo 1, 1922, 7:30 v. v. 
Naujienų Name. Malonėkit visi 
draugai dalyvauti posėdy. Atskirų 
laiškų nerašysiu; šis pranešimas skai
tysis oficialiu pranešimu.

A. Žymontas, L. S. S. Sekr.

ASMENŲ JIESKOJHAI
JIEŠKAU ŠVOGERIO JONO Ku

činsko, Kauno rėd., Šiaulių apskr., 
Užvenčio valsč., žaberių kaimas. 
Prieš karę gyvenę Spring Valley, 
III. Malonės pats atsišaukti, arba jį 

pietų; bet jos visai neįvyko, nes žinanti teiksis pranešti. Juozas Jan-
puMiko, buvo susirinkę vos 10 paStas'

J. ADAMS,
758- Scribner av., Grand Rapids, Mich.

ĮVAIRĮĮS SKELBJMAL
Pranešu draugams ir kos- 

tUmeritms, kad perkėliau savo dra
panų dirbtuvę nuo 4634 So. Ashland 
Avė. po no. 1748 W. 45th gat. prie 
Hermitage Avė. Malonėkit kreiptis 
su visais reikalais po nauju adresu:

L. GELEŽINIS, 
1748 W. 45th SU,. (/ Chicago, III.
I "J . ... .............. .

BEIKIA DARBININKŲ
MOtSRŲ

REIKALINGA ŠVARI MOTERIS 
ar mergina prie mažos šeimynos na
mų darbui ir prižiūrėti 3 metų mer
gaitės. Valgis, -k^mbaris, ir apmo
kėjimas. Ątsisaukit po šešių vai. 
vakare: John Grubląuskas, 3018 W. 
39th St., ar Pershing Rd., pirmos lu
bos. 7

REIKIA MOTERŲ sSKUDU- 
rų skirstymui. Gera alga, nuo
latinis darbas.

ABLE JŲNIGSHOp
2127 So. Dearbom St.

REIKALINGA MERGINA 
ar moteris.

Kreipkitės:
3735 Douglas Boulevard

L Antros lubos.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA TUOJAUS PĄRDA- 
vėjų kalbančių lietuviškai ir an
gliškai. Kreipkitės: 732 W. 31st 
St. nuo 5 iki 9 po pietų. Tel. 
Boulevard 9013. Taipgi ir dea- 
ler’ių reikia. -

REIKIA PRIE MOTERIŠKŲ 
draperių operatorių if prie mo
teriškų dresių finisherių; pui
kiausia dienos šviesos dirbtuvė, 
smagios valandos ir gera alga, 
nuolatinių darbas. Kreipkitės 
tuojaus. ART DRESS HOUSE, 
1051 W. 35th St.

REIKIA STOCK PARDAVĖJŲ, 
pardavojimui dividendą nešantį sta- 
ką Illinois Corporation ir skirtingas 
išdirbystės industrija išdirbama, gal
vijams, 
tiems, 
rinimas.
aukštos rūšies rekomendaciją. Kreip
kitės, telefonuokit ar rašykit susita
rimui, Western Feed Mfg’s (Ine.), 
345 No. Elizabeth Avc., Telefonas 
Monroc 4656.

arkliams, karveliams ir ki
šis yra pirmos klesos užtik- 

Norintieji turi • priduoti

REIKIA DUONOS IŠVAŽIO- 
tojo ant savo kelio. Geras ko- 
mišinas.

Kreipkitės:
2935 W. 25th St.

REIKIA PIRMARANKIO DUON- 
kepio prie duonos ant naktų darbo. 
Gera alga, nuolatinis darbas.

Kreipkitės tuoj:
LIBERTY BAKING CO. 

12001 Indiana Avė., 
, TeL Pullman 5444

EXTRA BAKGENAS
Parduodu bučemę ir grosernę 2 

skėlos, 2 kaladėj?, 2 sjįiow keisai, re- 
gisteris, didelis ice boksis, daug sta- 
ko ii* visas naujas biznis išdirbtas per 
daug metų ir visas cash, 4 kambariai 
pragyvenimui; 5 metų lysas; 
$40.00 ,parduodu už $1,300, 
$2,200.

Kreipkitės:
S. J. MITCHELL, 

3214 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0122

rendos 
vertas

PARDAVIMUI MAŽAS DEŠRŲ 
dirbtuvės outfit: geras ice box, 60 
gorčfų katilas, tykusis pjaustytojas, 
maišytojas ir tt. Renda nebrangi.

Kreipkitės:
J. SMILGEVIČIUS,

* 3758 Emerald Avė.

PARDAVIMUI SĄLIUNAS, BIZ- 
nis senai išdirbtas, gerai -eina ,turi 
būti parduotas greit, delei nesusitai
kymo partnerių.

Kreipties:
3465 So. Morgan St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 
bai gražioj vietoj, visokių tautų ap
gyventa, biznis išdirbta per ilgus me
tus ir yra pelningas. Priežastis par
davimo, moteris serga, o vienas ne
galiu biznį prižiūrėti. <•

2125 W. 63rd St.

PARDAVIMUI TINKANTIS 
saliunui ar vaistinei kampinis 
namas So. E. kampas, 38 'ir 
Kedzie Avė., 2-jų aukštų, karš
to Vandenio šiluma. Galima už
imti tuojaus. Rubin Bros. savL 
ninkai, 3804 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI KARČIAMA 
lietuvių ir rusų apgyventoj vie
toj. Lysas ant 3-jų- metų. 
Kreipkitės sekamu antrašu.

4522 S. Honore St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ RA- 

candai, beveik nauji. Parduosiu 
giai, nes išvažiuoju į Rusiją.

Atsišaukite:
J. BARON,

> 4053 So. Richmond St.

AUTOMOBILIAk

Pi-

HIBUICK!!!
automobilius. Veltui
Užsiganėdinimas, arba

Mažas įmokėjimas

i Perdirbtas 
išmėginimas, 
linigus grąžinsiu, 
ikusie ant laiko. 

1919 7 sėdynių
1919 r \
1920 51 sėdynių Touring $700.00

FAGET—BUICK COMPANY, 
Grand Boulevard prie 39tos gatvės. 

Tel.: Douglas 0632

NMAI-ZEME.

Pranešam visuomenei kurie norite 
pirkti farmas, pasarga nuo apgavikų 
agentų. Atvažiuokite pas lietuvius 
ūkininkus kurie jums nurodys kurios 
farmos ant pardavimo ir suvesime 
su savininkais ir pagelbėsim.1 išderėt 
ir nurodysim kurios geresnės žemės, 
kad teisingiau be agentų apgavisčių 
nusipirkti. Tą viską atliks Šv. An
tano Draugystė. Mes turim tam tik
slui komisija kur tamstoms patar
naus be skriaudos. Už visą skriau
dą Dr. šv. Antano atsako, nes musų 
žmogus nuskirtas ir stovi po Dr. 
priežiūra kada mes čia beveik kurie 
esam nuskriausti agentų, taigi tam 
tikslui sutvėrėm draugiją, kad pasL 
darbuot ir tautiečius apsaugot nuo iš
naudotojų agentų šiais laikais per 
daug išsiplatinusių. Taigi Dr. šv. 
Antan'o jau 4 nvetai patarnauja žmo
nėms ir kurie pirko, netdr skriaudos 
ir patys prisirašė prie draugystės ir 
tą viską prižiūri. Dabar paduosim 
kelias farmas iš daugumo, kad supra
stumėt jų kainą. I farma 20 akerių 
su triobomis visa dirbama $1,200. II 
farma 30 akerių su trioboms visa 
dirbama, 3 mylios nuo miesto $1,900. 
III famra 40 akerių senos triobos, di
delis jaunas sodas 200 medžių, žemė 
prie šmėliaus $1,500. IV farma 40 
akerių geros triobos, stuba 5 kamba
rių, žemai ir 2 dideli virš po visą, 
skiepas, geros “barnės ir kitokie bu- 
dinkai puikus, sodas 60 obelių med
žių, 500 krūmų grepsų, 6 akeriai ka
samų trąšų, su 83% kalkių, kurias 
farmeriai peika ir tręŠią laukus, že
mė gera, prie molio, per lauką teka 
šaltinio upelis, tik 2 mylios iš miesto 
Custer ir 3 iš'Scottville $2,500. V 
farma 601 akerių, 52 dirbamos, 8 ake
riai miško, 7 kambarių stuba, vanduo 
suvestas į stubą ir į tvartus, barnė 
16x24 pašiūrės 14x26, daržinė 18x24, 
kita daržinė 20x26, tvartas gyvuliams 
išbudavoti 16x20 ir kiti kudinkai, kor- 
nine kietis ir tt., puikus sodas visokių 
vaisingų medžių, 28 vyšnios, 38 py- 
čės, 35 slyvos, 20 grušių, 154 obelių, 
medžių žemuogių ir aviečių po biskį 
tik dėl savę, tik Vį mylios nuo moky
klos ir tik 3 mylios nuo miesto $6,000. 
VI farma 80 akerių, visa dirbama že
mė, juodžemis su moliu maišytas, ge
ros triobos, 8 kambarių stuba su ge
ru skiepu, elektros šviesos stuboj ir 
barnėse vanduo taipgi stuboj ir bar- 
nėj, didelės naujos barnis, tvartas dėl 
5 arklių ir dėl 20 karvių visi eemen- 
tuoj šilo, 10x30, kiaulininkai ce
mentiniai, vištininkas pleisteriuotas, 
kietis, mašinoms pašiūrė, garadžius, 
3 vištininkai dėl auginimo rA-ažų viš- 
tukų. šita farma labai puiki iš visų 
pusių lietuviai susiedai ir skersai ke
lio nuo stubos lietuvišką bažnyčia bu- 
davojama. Laukai iš rudens užsėta 20 
akerių kviečių, 18 dobilų. Farma pri
eina prie puikaus didelio ežero kur 
visi suvažiuoja ant piknikų, pigi, tik 
$8,000. VII farma 120 akerių geros 
triobos, puikus sodas, gera žemė 
$6,500. VIII fanna 60 akerių farma 
45 dirbamos, 15 miško ir gerų med
žių. Pro triobas teka upelis, gera 
nauja stuba, sena bamė, kietis, 
kiaulininkai, vištininkai puikus, 90 
medži sodas su gyvuliais ir visomis 
mašinomis labai pigi, už viską tik 
$4,600. IX farma 200 akerių ant šios 
farmos galima laikytU40 galvijų ir 4 
arklius ir traktery arba 8 arklius, ši 
famja labai puiki, parsiduoda už 
cash $20,000, mainytų ir ant Chicagos 
propertės. Kitą turim gerą farmą 
40 akerių geros triobos, sodas, kaina 

icash tik 3,500 ir maigytų ant Chica- 
>gos propertės, tik minėtos dvi ant 
mainymo; kitos visos už cash, žino
ma pusė įmokėjus, likusius ant išmo
kėjimo, panašiai. atsitinka gerų bar
menų, nekurie sumano greit parduoti 
tuom tarpu gauni bargeną, tai^i šiuos 
bargenus pranešam visuomeni, kurie 
manote pirkti farmas greitai kreipki- 
Itės prie musų Šv. Antano Draugijos 
administracijos, kur tamstoms patars 
suves su mumis visais ūkininkais ir 
nurodysim kur geresnės farmos, pa
gelbėsim tamstoms įsigyt teisingai be 
agentų. Musų Draugijos nuskirtas 
žmogus jau 4 metai teisingai tautie
čiams pagelbsti, jeigu kurie išsirink
site iš nurodytų farmų greit praneš
kite, kartais, kad nebūtų parduota. 
Norint daugiau informacijų kreipki- 
tęs j '
ŠV. A. DR. AD. KAZ. DAUNORAS, 

Box 7, Custer, Mich.
PARDAVIMUI SAVASTIS

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

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

MOKYKLOS
P-Ils E. KAZLAUSKAITĖS

LIETUVIŠKA \

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING
Roorn 402, 59 E. Adams StM

Tel:. Harrison 1421. Chicago

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimul 
sau dresls.

I ■ ' <

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2467 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkite ypatilkai arba raiy- 
kit išlygų paklausdand.

Sara Patek, plrminlnki.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: anfliikos ir lietuvifikos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystls, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abel- 
nos isforijos, geografijos, politikinls 
ekonomijos, pilietystls, dailiaraiys- 
tčs ir tt.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo 6 
iki 10 valandai
3106 80. HALSTED ST„ CHICAGG.

AUŠROS MOKYKLOJ

Antradienį, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokin- 
tojaus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei' 
didesnės naudos mokiniams ir 
parankumui mokyklai. Prisira- 
šyt’ galima visada.

3001 So. Halsted St.r> 
Chicago, III. \

Leveskio Mokykla
PERSIKĖLE

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

3454 So. Halsted gatv. 
arti 35tos gat.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Ji

7 / sėdynių
Touring $650.00
Sedan $1,000.00

12 FLATŲ 
Namas South Side. Parduosiu 
giai arba mainysiu ant mažesnio 
mo ar geros farmos.

S. SLONKSNIS,
3437 Wallacė., Chicago,

, Tel. Yards 2242

pi; 
nal*

III.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS NA- 
mas, groseris ir trokas. Prifžastis 
važiuoju į Lietuvą. Parduosiu pi
giai.

Kreipkitės:
718 W. 31st St.

TĖMYKITE
Niekas nėra mums per dideliu nei 

per mažu musų tarpininkavime. Mes 
jarduodame ir mainome namus, lov
ius, ukes, automobilius ir kitus biz
nius; taipgi apdraudžiame: namus, 
rakandus, automobilius ir viską, nuo 
ugnies, vagies ir visko, saugiausiose 
apdraudos kompanijose. Mes patar
naujame greitai, teisingai ir pigiai. 
Visokiais reikalais kreipkitės prie

IDE AL RE AL ESTATEtCO., 
Ypatiškai arba laišku

Chicago,
J. Bružas ir S. J. Mitchell

Tek Boulevard 0122

8214 Co. Halsted St. III.

ir barbernė.
Kreipkitės j Naujienas No. 

546.

TĖMYKIT, DABAR GERAS 
LAIKAS 

Reikalaujame visokių namų, duokit 
mums savo namą. Dar reikalaujam 
daug namų mainymui ant farmų vi- 

Turim porą bučer- 
mainymui ant na-

šokiose dalyse, 
nių, grosemių 
mų.

Kreipkitės: 
BRIDGEPORT RE AL E STATE CO.

808 West 33 Place, 
arti Halsted St.

SUSTOK MOKĖJĘ^ RENDĄ 
ir įsigyk nuosavą namą. Kiek
vienas doleris, kurį mokate už rendą, 
yra tamstos nuostolis.

Pastatysime tamistą į 4 kambarių 
namą ant 50 pėdų loto už $1,500— 
$600 cash ir $15 į mėnesį.

Mokykla ant pat tamistos savas
ties: netoli bažnyčios ir krautuves. 
Perpilnai vietos daržui ir vištoms, 
puikus oras ir gražios apielinkės. 33 
min. į vidurmiestį. Mažiau negu 10 
centų pervažiavimas.

OLIVER SALINGER & CO.
628 — Ist National Bank Building,

DURYS ADAROS
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par

duodam ir mainom; namus, lotus, far
mas, automdmlius ir visokius biznius 
Pas musų greitas, teisingas' ir pigu? 
patarnavimas, visokiais reikalais. 
Kreipkitės pas

A. GRIGAS,
8114 S. Ralsted St., Ghieagių I1L

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBĄS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Liakis 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė ; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St; kasierius Benediktas 

• Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio nirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-Čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

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

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ ~MYLĖ- 
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — pirm. WaL 
ter J. Markowskis, 355 E. Kens- 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855, So. State St.; nut. rašt. 
Jęhn Valanchius 10910 Edhrooke 
Avė.: turtų raštį Vincentas Dargia 
10520 So. State St.: ka sierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing- 
tnn Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet. 341 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

LIET. TAUT. TJUOSYRĖS DRAU
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Rudausk-’s 3328 South 
Auburn /ve.: nadėiėjas P. Rudo
kas 1164 W. 19th St.: nnt. rašt J. 
Danta 2308 W. 22nd Plj^e; fin. 
rašt. A. Pmulokas 2723 Emerald 
Avė.; ižd. K. Paulauskas 2245 W. 
22nd St. — Susirinkimai laikomi 
paskutinį sekmadienį kiekvieno mė- 
neniei l




