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Prekyba žmonėmis Anglijoj

Egiptas atgavo nepriklausomybę

Pietinės Afrikos strei 
kas atšauktas

6,000 revoliucionierių suimta.
Policija kaltina bolševizmą.

atšaukimų streiko ofi- 
valdžios buvo pa- 

kad kareiviai apsupę 
Trades svetainėj,

JOHANNESBURG, kovo 16. 
_  Pietinės Afrikos Unijos au
kso ir brangiųjų akmenų mai- 
nerių streikas, kuris tęsėsi per 
du mėnesiu, tapo atšauktas. 
Taip nutarė senoji Pietinės 
Afrikos Industrinė Federacija, 
skirtinga nuo federacijos pa
pildytojo pildamojo komiteto.

Paskelbime sakoma, kad ge
neralinis streikas pripažintas 
yra neveikiančiu, kad papil
dytas pildomasis komitetas at
šauks mainerių streiką ir kad 
federacija pasmerkia dalyva

vimą revoliucijoj pifieš vald
žią.

Prieš 
cialiniai 
skelbta, 
streikierius 
Fordsburge ir kad jų pabėgi
mas yra negalimas. Visas 
Fordsburgas yra užimtas ka
reivių ir ginkluotas priešini
masis apsistojo. Kareiviai lai
ko kiekvieną svarbesni triobė- 
sį; jų nuostoliai buvę maži.

Policija paskelbė, kad ji tu
ri daugybės įrodymų, jog bol
ševikiškas suokalbis yra kal
tas už sukilimą. Ji tikrina, 
kad tie įrodymai nustebinsią 
visus.

Valdininkai įvirina, kad 
daugiau kaip 6,000 žmonių ta
po suimti ir kad kaltininkai 
už sukilimą bus aštriai baud
žiami.

Geležinkeliečiai jau sugrįžo 
į darbą.

Vadovai užmušti.
Apsilankymas šiandie Fords

burge parodė, kad miestas ga
lutinai yra apvalytas nuo re
voliucionierių ir kad kareivių 
okupacija yra pilna. Artileri
jos ugnis buvo sukoncentruo
ta rinkos aikštėn ir ji priver
tė revoliucionierius 
toliau.

trauktis

vadovai, 
liko už-Fischer ir Spendiff 

mušti špapnėlės, kuri pataikė 
darbininkų salėn.

Karinis malšinimas revoliu
cijos jau veik visai užsibaigė 
ir belieka tik sugaudyti vado
vus ir sustabdyti jų veikimą.

Prekyba žmonėmis
1 Anglijoje

Vaikai ir mergaitės pardavinė
jami Anglijos valdomoj Chi- 
nijos dalyj.

LONIX)NAS, vas. 25 (paš
tu). — Priešvergijinės draugi
jos susirinkime pardavinėji
mas vaikų ir mergaičių Hong- 
kong buvo pasmerktas kaipo 
pasibaisėtinas skandalas An
glijos kolonijoje.

Buvo nurodyta, kad ten gy
vuoja baisiausia vergija, kur 
jauni žmonės parduodami • go
dumui pirkėjų. Priimta rezo
liucija, kuri pasmerkia tokią 
vergiją, kuri gyvuoja po An
glijos vėliava.

Susirinkime apskaityta, kad angliakasių streikas.

tokių parduotų žmonių Hong- 
konge yra apie 50,000. Jie vi
si yra laikomi vergijoje. Hong- 
konge chiniečių vaikai ir mer
gaitės perkami po $10 ar $15 
už kiekvienus melus amžiaus. 
Augštesnės kainos mokama, 
kada mergaitės yra perkamos 
ištvirkavimo tikslams.

Kolonijos viršininkai nepri
pažįsta, kad tai yra vergija, 
nors tai yra aiškus pirkliavi- 
mas žmonėmis, kurį reikėtų 
tuojaus sustabdyti.

Egyptas paskelbtas 
nepriklausomu

Paskelbiant buvo riaušių. Egyp- 
to sultonas pasiskelbė kara
lium.

uad pa- 
Karo 

Daęo- 
parla-

LONDONAS, kovo 16. — Iš 
Cairo pranešama, kad ten iš
leistas valdžios reskriptas, pa
skelbiantis, kad Egyptas yra 
nepriklausoma ir sovereinė 
valstybė. Tuo formaliniai už
sibaigia Anglijos protektoratas 
ant Egypto, kuris gyvavo nuo 
1914 m.

Kita žinia sako, kad paskel
bus nepriklausomybę Cairo kį- 
lo riaušės ir demonstracijos, 
kuriose buvo sudaužyta gat
vių lempos ir ištraukta med
žiai. Egypto kavalerija buvo 
pašaukta įvykinti tvarką. Už 
riaušes kaltinama Utiniuo- 
sius nacionalistus.

Sultonas Ahmed 
tapo Egypto karalium, 
stovis tapo panaikintas, 
ma žingsnių įvedimui 
mento.

Anglijos rezervacijos, 
siekiasi išlaikyti komunikaci
ją ir apsaugoti svetimų šalių 
interesus, veikia.

Anglija pranešė kitoms val
stybėms, kad Egyptas yra lai
sva Valstybė ir kad Anglijos 
pi*otektoratas užsibaigė.

Priėmė 'karaliaus titulą.
CAIRO, k.

Ahined Fuad reskriptas pa
skelbia, kad Egyptas patapo 
nepriklausoma ir sovereinė val
stybė ir kad sultonas prisiims 
titulą Egypto karaliaus.

kurios

16. — Sultono

Illinois angliakasiai tarsis
Bet ne pirmiau kovo 31 d.

SPRINGFIELD, III., k. 16. 
— Jeigu centraliniam anglia
kasių unijos prezidentui Lew- 
is nepasiseks iki kovo 31 d. 
priversti visus kasyklų savi
ninkus centraliniame minkš
tųjų anglių lauke pradėti ben
dras derybas su angliakasiais, 
tada Illinois angliakasiai pra
dės atskiras derybas su savo 
valstijos kasyklų savįninkais.

Tokį nutarimą padarė Illinois 
distrikto pildamoji taryba ir 
apie jį Illinois unijos distrik
to prezidentas Farrington pra
nešė Illinois savininkams.

Bet Illinois angliakasiai ne- 
sitars su savininkais iki bus 
nors mažiausia viltis prikal
binti visų keturių valstijų sa
vininkus tartis bendroj konfe
rencijoj. Toji gi viltis Išnyks 
tik tada, kada galutinai išsi
baigs kontraktas ir prasidės

HAUJI
*■

Apkaltino 26 firmasSuėmė italu laivą
Vakar fede-
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Antracito angliakasiai rei
kalauja didesnės algos
NEW YORK, kovo 16. — 

Vakar tarybose tarp angliaka
sių ir antracito (kietųjų ang
lių) kasyklų savininkų, anglia
kasiai įteikė savo reikalavimus. 
Tarp kitko reikalaujama pa
keiti angliakasių algą 20 nuoš. 
Konferencija tada užsidarė iki 
pėtnyČios. Iki tam laikui, ti- 
kimąsi, kasyklų savininkai pri
rengs savo atsakymą.

Manoma, kad kasyklų savi
ninkai atmes angliakasių rei
kalavimus ir pareikalaus, kad 
angliakasiai priimtų net algų 
nukapojimą, jeigu norima nu
piginti anglių kainą.

Angliakasių unijos atstovai 
sako, kad algų nukapojimas 
visai nereikš anglių kainos su
mažėjimą. šią žiemą anglių 
kainos buvo augštesnės, nors 
angliakasiams, ar kam kitam 
algos nebuvo pakeltos.

Algų pakėlimo reikalauja tik 
antracito angliakasiai. Minkš
tųjų anglių mainerių algų pa
kelinio nereikalauja. Jie reika
lauja, kad algos pasiliktų se
nosios. ■'

Amerikos šelpimo admini
stracijos darbuotė Rusijoje

neuz- 
suau-

Maitina 2,0u0,000 vaikų, 
ilgo maitins 5,000,000 
gusiųjų. 

.........
LONDONAS, kovo 1b. — 

Amerikos šelpimo administra
cijos Londono raštinė gavo ži
nių, kad administracija maiti
na 150,120 vaikų Orenburgo 
distiSkte, Rusijoje. Mokyklų, 
lankymas, kuris buvo nupuo
lęs 90 nuoš., dabar. vėl yra 
normalinis. Mirtingumas tarp 
vaikų, kuris siekė po 10 į die
ną, dabar sumažėjo iki 1 į die-.* ? ną.

Amerikos šelpimo adminis
tracijos programas maitinti 
2,000,000 vaikų tapo atsiektas 
kovo 1 d. Dabar pradedama 
taip plėsti Veikimą, kad neuž
ilgo 
000

galėjus maitinti ir 5,000,- 
suaugusių žmonių.

16. —

Pietinė Chinija taksis 
su šiaurine. 

>■■ .—i.... .
SHANGHAI, kovo

Numatoma žingsnį prie Pieti
nės Chinijos susivienijimo su 
šiaurine Chinija. Jis yra tame, 
kad Kantonų valdžios užsienio 
reikalų vice-ministeris C. C. 
Wu nuvyko pas Manžurijos 
karo vadą Chang Tsoling, Muk- 
denan. Manžurijos karinė par
tija yra tikraisiais Šiaurinės 
Chinijos valdonais. Sakoma, 
kad gen. Chang davęs svar
bius pasiūlymus Pietinei Cllii- 
nijai ir todėl ministeris išva
žiavo ištirti ar galima tais pa
siūlymais pasitikėti. Ministeris 
Wu jau yra Mukdene.

Meldžiasi duoti proto 
ministeriams.

LONDONAS, k. 16. — Nai
robi, Anglijos Rytų Afrikoje 
tapo areštuotas agitatorius Thu- 
ku, kuris vedė tarp tenaitinių 
indų propagandą. Viena pro
pagandos forma indams labai 
patiko ir plačiai išsiplatino, bū
tent kasdie laikymas viešų pa
maldų ir meldimos prie dievo 
duoti* proto Anglijos ministe- 
riams. Daugelis žmonių sako, 
kad tikrai ministeriams reika
linga yra daugiau proto, negu 
kad jie turi jo dabar. Tik mal
dos tame dalyke nepagelbės.

KONSTANTINOPOLIS, kovo 
16. — Graikų torpedinis lai
vas Naxes, kuris su kitais grai
kų laivais patruliavo Juodą
sias juras, ties Ineboli suėmė 
italų .laivą Africa. Laivas< liko 
nuvežtas j Mudania, kur po 
trijų valandų kratos, turkai 
pasažieriai, taipjau personalas 
turkų sanitarinio korpuso, ta
po paskelbti karo belaisviais.
Didelis sujudimas Italijoje.
RYMAS,' kovo 16. — Jau

čiamas didelis čia sujudimas 
delei žinių, kad Graikijos ka
ro laivai sustabdė ir iškrėtė 
italų laivus Umbria ir Abba- 
zia,' sulaikydami pastarąjį.

'Laikraščiai nurodo, kad 
lija niekad nėra Graikijai 
pažinusi teisės stabdyti ir 
tyti jos 
pažinusi 
ja, kuri 
kivirčių su Graikija.

Ita- 
pri- 

kra- 
pri-laivus, kaip nėra 

tos teisės ir Franci- 
delei to turėjo aštrių

Didelė Vokietijos skola
BERLINĄS, kovo 14. — 

šiandie tapo paskelbta, kad 
Vokietijos skola vas. 28 d. sie
kė 277,320,000,000 markių.

Vėl kalba apie kabineto krizį.

LONDONAS, k. 16. — Kal
bos apie kabineto krizį vėl at
sinaujino. Sakoma, kad kon- 
servatyvai lordų bute, bandys 
dabar pridėti pataisų prie Ai
rijos biliaus. Jei taip įvyktų, 
Lloyd George veikiausia palei
stų parlamentą ir paskelbtų 
naujus rinkimus, kuriuose 
svarbiausiu butų Airija*

Derby loidas atsisakė pri
imti siūlomąją Indijos' sekre
toriaus vietą! Niekuriy mano
ma, Kad jis tikisi, jog Lloyd 
Georgę neužilgo rezignuos ir 
kad galbūt jid tada bus pa
kviestas sudaryti konservatyvę 
valdžią,

16.

48 vai. darbo savaitė 
dėl moterų.

PttOVlDENCE, R. L, k.
— Po atkaklios kovos, kurioj 
opozicija dėjo nuolatinių pa
stangų palaidoti xbilių, valsti
jos atstovų butas 64 balsais 
prieš 25 priėmė bilių, kuris 
įveda 48 vai. darbo savaitę dėl 
moterų ir vaikų.

Priėmė algų nukapojimą.
CHICAGO. — Nariai gaso 

darbininkų unijos nutarė pri
imti 10 nuoš. algų nukapoji- 
mą. Tas nukapojimas veiks 
iki rugsėjo 1 dj, kada bus su
sitartas su gaso kompaniją 
naujas kontraktas. Unijos pre
zidentas “Big Tim” Murphy 
sakė, kad kompanija norėjusi 
nukapoti darbinįnkų algas 
vo 1 d. 40 nuoš.

ko-

2 vaikai sudegė.
DETROIT, Mich., k. 16. — 

Du vaikai sudegė, o jų moti
na, Reickert sunkiai sužeista 
gaisre, kuris sunaikino jų na
mą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 16 d., užsienio pini

gų kaina, perkant ne mažiaus kaip 
už 25,600 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip

Anglijos 1 sy. sterlingų 
Austrijos 100 kronų.....
Belgijos 100 frankų .... 
Danijos 100 kronų ........
Finų 100 markių ..........
Franci jo s 100 frankų ... 
Italijos 100 lirų .............
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių .....
Norvegų 100 kronų ....
Olandų 100 guldšnų ....
Švedų 100 kronų ...... ...
šveicarų 100 markiu ..... 
Vokietijos 100 markių

$4.29 
l^c 

$8.22 
. $20.85 

...... $2.05 
...... $8.80 
....... $4.94 
........ 87c 
......i2^c 
.... $17.27 
.... $37.25 
.... $25.65 
.... $19.27 
........ 37c

Zhicago.
relinis grand jury išnešė ap*- 
kaltinimą prieš 26 cemento 
firmas ir 49 jų viršininkus. 
Firmos yra kaltinamos peržen
gime Shermano anti-trustinių 
įstatymų ir trukdyme preky
bos.

Apkaltinimas sako, kad tos 
korporacijos išdirba daugiau 
kaip pusę centraliniuose vaka
ruose sunaudojamo cemento ir 
kontroliuoja cemento pardavi
nėjimą 15-koj valstijų. Tų kor
poracijų susirišimas kėlė kai
nas ir trukdė namų budavo- 
jimą ir kelių tiesimą.

Vėl teis Arbuckle.
SAN FRANCISCO, k. 14. — 

Šiandie prasidėjo trečias na
grinėjimas bylos ikrutomųjų 
paveikslų komiko Roscoe ‘rFat- 
ty” Arbuckle, kuris yra kalti
namas, kad jis buk nužudęs 
aktorę Virginia Rappe, .kuri 
mirė tuoj po girtavimo orgi
jos jo kambariuose. Jis buvo 
teisiamas du kartu, bet jury 
abu kartu nesusitaikė. Dabar 
renkami teisėjai (jury) tre
čiam tardymui. Jury rinkimai 
truks savaitę laiko.

Skelbia generalinį streiką.
: DURBAN, k. 15. — Natai 
distrikto Indų kongresas pa
skelbė generalinį streiką viso
se Natai distrikto industrijo
se, protestui prieš areštavimą 
Indijos nacionalistų 
Gartdhi. Streikas tik 
yra sėkmingas.

vadovo 
dalinai

Sudarė naują Graikijos 
ministeriją.

ATHENAI, k. 15. — Gouna- 
ris, kurio kabinetas pereitą sa
vaitę turėjo atsistatydinti at
stovų butui išreiškus jam ne
pasitikėjimą, dąbar sudarė 
naują kabinetą. Gounaris bus 
premieru ir justicijos ministe- 
riu. ''

Išgydė per bevielinį telegrafą.
SAN FRANCISCO, k. 16. — 

Ant tavorinio laivo Blossom 
Heath sunkiai susirgo jurinin
kas. Ant laivo nebuvo jokio 
daktaro. Tad bevieliniu tele
grafu susižinota su laivyno li- 
gonbučiu, 1,000 mylių atstume, 
pasakyta ligos simptomus: dak
taras tada irgi bevieliniu teje- 
grafu pasakė kokius vaistus 
vartoti. Ligonis jau sveiksta.

Streikia’iai gavo injunetioną 
prieš streikierius.

NEWP0RT, Ky., kovo 16. 
— , Streikuojantįs liejiklų dar
bininkai apskričio teisme iš
gavo injunetioną prieš oficie- 
rius prisiųstos >į čia milicijos. 
Milicijai draudžiama neleisti 
ir trukdyti streikieriams lai
kyti savo susirinkimus.

Neutralinių šalių konferen
cija delei Genoa.

COPENHAGEN, kovo 16. — 
Iš Stockholmo pranešama, kad 
neutralinių šalių konferencija, 
suorganizuota Švedijos vald
žios, apsvarstymui klausimų, 
kurie bus svarstomi Genoa eko
nominėj konferbncijoj, bus 
laikoma subatoje. Konferenci
joje bus atstovaujamos Dani
ja, Švedija, Norvegija, Holan- 
dija, Ispanija ir Portugalija.

PASO ROBLES, Gal., k. 16. 
*— Buvęs Lenkijos premjeras 
Ignac Jan Paderewski davė su
prasti, kad jis galbūt kandida
tuos į Lenkijos prezidentus.

First and Greatest Lithuanian Daily In Americ

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neivs

Published by the Lithuanian NeivsPublishing C o., Ine.
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 

Telephone Roosevelt 8500

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 64

Lietuvos žinios
»■...

Lietuvos Universiteto 
profesorių padėtis

fizikas chemikas

Ivanauskas, chemikas

Prieš atidarant vasario 16 
d. Universitetą Kaune, švieti
mo Ministerio pasiūlyta, o Pre
zidento patvirtinta šie profe
soriai : „

Socialinių fakultan l—. prof. 
Eduardas Volteris, prof. Kazys 
Būga, prof. Vincas Krėvė Mic
kevičius, prof. Augustinas Vol
demaras (dekanas) ir juristas 
Augustinas Janulaitis.

Medicinos fakultan prof. 
Leonas Gogelis, med. d-ras An
tanas Jurgeliunas, med. d-ras 
Petras Avižonis (dekanas), ma
gistras Petras Raudonikis ir 
gydytojas Vladas Lašas.

Matematikos ir Gamtos fa
kultan
Vincas Čepinskis, gamtininkas 
Tadas
Pilipąs Butkevičius, matemati
kas Zigmas Žemaitis (deka
nas) ir gamtininkas Antanas 
Purėnas.

Technikos fakultan — prof. 
> Platonas Jankauskas, prof. 
Juodelė (dekanas), prof. Jonas 
Šimkus (rektorius), inž. Jonas 
šimoliunas ir inž. Kazys Vasi
liauskas.

Teologijos fakultan — (su 
Žemaičių vyskupo sutikimu) — 
prelatas d-ras Jonas Macule
vičius (dekanas), kun. d-i)is 
Pranas Bučys, kun. d-ras Bla- 
žiejus Česnys, kun. d-ras Alek
sandras Grigaitis ir kun. ma- 
igistras Kazimierąs šaulys.

Šie profesoriai sudaro kiek
vieno fakulto židinį ir turės 
toliau rinkti katedroms profe
sorius ir atskiriems dalykams 

i dėstyti lektorius. Kai bus pa
rinkta profesoriai bent pusei 

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, vis^ laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO PENKIS CHICAGOS OFISUS.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyriai šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
» Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St., ; 'Chicago, UI.
Bridgeporto Skyrius

3210 So. Halsted St., Chicago, UI.
Town of Lake Skyrius

1614 West 46th Street, Chicago, III.
Brighton Park Skyrius

4138 Archer Avė., Chicago, III.
West Pullmano Skyrius

523 West 120th St., West Pullman/Hl.

katedrų, tuomet fakultai įgis 
teisę rinktis sau dekaną, o vi
si profesoriai — Universiteto 
rektorių. Lig tol gi ir rėkto-? 
rius ir dekanai bus skiriami 
Vyriausybes. — (Kita).

Rygos konferencija ir mū
šy valdžios protestas

RYGA, II. 23. E. — Vasa- 
rio 19 d. Pabaltjurio valsty
bių ir Lenkų gelžkelių konfe
rencija pasibaigė pasirašymu 
Estų-Latvių-Lenkų tiesioginio 
susisiekimo sutarties. Lietuvos 
atstovas, dalyvavęs infonnaci* 
niai, akyvaizdoj to, kad val
stybės faktinai daro sutartį su
sisiekimo per Vilnių su Len< 
kais kaipo šeimininkais, pareik 
škė valdžios vardu protestą i£ 
pasitraukė iš konferencijos.

Latviai uoliai rengiasi Ge-* 
nuon. Jie įteiks platų memo
rialą ir išleis brošiūrą apie eko
nominę padėtį.

Netikėtos kliūtys
KAUNAS, II. 23. E. — Pra-f 

nešimu iš Maskvos, musų Ko-* 
misijos Sutarčiai su Rusija 
Vykdyti bendradarbių atimti 
leidimai važinėti iš Maskvos į 
kitus Rusijos miestus grąžina
mo turto perėmimo reikalais. 
Tuo keliu sutarties vykdymas 
beveik visai sustabdytas.

Del žydu boikoto
VILNIUS, II. 20. (Elta). •— 

Meištavičiaus vyriausybė siūle 
žydams atsisakyti nuo savo pa
reiškimo, kuriuo jie pasiskelbė 
boikotuoją “Seimo“ rinkimus, 
bet šie, d. Vygodskio vedami, 
nesutiko keisti savo nusistaty
mo.



KAS BUVO UŽSLĖPTA 
PER S,000 METŲ, 
DABAR APREIKŠTA.

DIENA JEHOVOS.

Patarimai Dievo, duoti žmo
nijai yra nuolatos paniekinti ir 
atmesti, išskyrus nedaugei; it 
kaip mes jau prirodėm, jis da- 
leido turėti jiems savo kelius 
ir atmesti jį ir jo patarimus iš 
savo širdžių (Rom. 1:28). Vė
lesnių laiki) jis aprūpino savo 
ypatingą aprūpinimą prie Ab- 
rahomo ir jo sėklos, prie tų, 
kurie išsireiškė, kad jie geidžia 
jo kelių ir jo tarnystės. Kie
tumas jų širdžių kaipo žnionių, 
ir širdies neištikimumas Die
vui, netiktai naturabškai gaiši
no jos priimti Mesi josiu, bet 
panašiai naturališkai prirengė 
juos ir nuvedė juos prie vargų, 
kurie pabaigė jų tautišką bu
vimą.

. Panašiai ir šviesa, kurią at
nešė ant svieto tikroji Bažny
čia Kristaus (žmonas, kuru 
vardai yra prirašyti- danguje), 
bėgyje amžiaus Evangelijos, 
yra liudyjusi civilizuotam pa
sauliui apie pikto, ir apie atei
nantį laiką, kuriame vieni gaus 
užmokestį, o kiti bus nubausti. 
(Jono 16 8-11; Darb. Ap. 24; 
25). šitas liudyjimas butų tu
rėjęs įspūdingą įtekmę ant žino 
nių, jeigu jie butų paklausę pa
mokinimams Viešpaties, bet 
kaip visuomet jie buvo savava- 
lingi, jiems parnešė mažiau 
naudos šv. Rašto patarimai, ir 
kaipo pasekmė jų nepaklausy- 
mo ateina Diena vargų nuo 
Viešpaties. Ir vėl ją galime 
vadinti Diena Dievo rūstybės 
todėl, kad ji ateina per neatbo- 
jimą jo iMitarimų, ir kaipo atly
ginimas už neteisybę. Vienok 
apžvalgius kitoje šviesoje, var
gai, kurie ateina ant siveto yra 
prigimtas ir tikras,, rezultatas, 
kur| Dievas permatė, ir nuo to 
jo patarimai butų juos apgynę, 
jeigu jie butų pasielgę pagal 
juos.

Kuomet Dievo pamokslai jo 
Bažnyčiai buvo, “Statykite savo 
kunus kaipo gyvas aukas” 
(Rom. 12:1), jo pamokslai svie
to žmonėms buvo, ‘“Laikyk sa
vo liežuvį nuo pikto, ir savo lu
pas, J<ad vyliaus nekalbėtų: at- 
siskirk nuo pikto ir daryk kas 
yra gera; j ieškok pakajaus ir 
sek jį.” (Psa. 34: 13, 14). Ma
žai kas a t bojo kaip vieną taip 
ir kitą iš tų pamokslų. Vien 
tik mažas būrelis pasiaukavo, o 
svietas, nors ir jis padirbo sau 
parašą, “Teisingumas yra ge- 
riausis apsigynimas;” jis abel- 
nai užsigynė elgties pagal tą 
parašą. Svietas verčiaus atydą

Pasistengk įgyti kiek tik gali 
turtų ir gaibės ir galybės ant 
svieto, nepaisant kokiu budu 
tu juos gausi, ir nepaisant kam 
jų nebetektų tau juos įsigijus. 
Žodžiu sakant, vargai šitos Die
nos Viešpaties nebūtų užėję, 
nebūtų galėję užeiti, jei prin
cipai Dievo prisakymų butų 
nors kiek užlaikyti. Jo prisa
kymai trumpai suglausti yra 
— milėk Viešpatį savo Dievą iš 
visos širdies, o artymą tavo 
kaip savę. (Matt. 22 : 37-39). 
Kadangi žmogus turi pagadintą 
arba kūnišką protą, kuris prie
šinas Dievo prisakymams ir 
nepasiduoda po jų, todėl kai
po naturališka pasekmė ateina 
tievargai, lygiai kaip piutis po 
įėjimo.

(Daugiaus bos kitą Pėtnyčią).

P. S. Apie tai, kas aukščiau yra 
pasakyta, skaitykite sekamas kny
gas:

Dieviškas Plianas Amžių ........... 25c
Milionai žmonių dabar gyvenan

čių nebemirs ..............................  25c
Ką sako šv. Raštas apie Peklą..., 15c 

Adresas:

SARGYBOS BOKŠTAS,

4033 W. Warren Ąve., Detroit, Mich.

(Apgarsinimas)

Kas Dedasi 
Lietuvoj
NAUJAMIESTIS.

• —............. ■ i > III. 4*

(Panev. apskr.)
gan- 
gero

Kaimai pas mus gyvena 
dais ir iš valdžios nieko 
nebesitiki sulaukti. Bajorai be 
galo laukia lenkų ir įsitikinę, 
kad dvarų jiems neatims. Miš
kus ir tai jie skaito tik “oficia
liai” valdžios rankose, bet fak- 
tinai žiuri dar kaip į savo.

Bežemiai labai mažai vilties 
teturi, kad kada nors gaus že
mes. Seimo darbuote visai 
nieks nesiįdomauja ir kolioja 
jį, nors dauguma iš musų apy
linkės rinko krikščionis demo
kratus.

“Pasismaginimų“ žvilgsniu 
jau pilnai grįžo seni laikai: 
turgaus dieną Panevėžy beveik 
pusė žmonių girtuokliauja ir 
daug jų, grįždami namo, taip 
smarkiai susipeša, kad net li
goninėn tenka gabenti. Laikra
ščių beveik niekas neskaito: 
prieš karą pas mus į kiekvie- 

įvairių laikraščių, dabar gi ne- 
beišsirašoma, jei bent kur-ne- 
iš Amerikos prisiunčia.

Musų pradžios mokykla tiek 

limta ličius ir visai nepakenčia^ 
ma, pradedant mokytojais ir 
baigiant mokslo priemonėmis. 
Per 3 metus pradžios mokyk
la jokios pažangos nepadarė.

Žmones negali sulaukti servi
tutu likvidavimo. Matyti Sei
mui svarbiau pavardės keist, 
negu servitutus likviduoti.

— Pr. (L. Uk.)

Kalvarija, Mariamp. aps. —- 
Kalvarijos parapijoj siaučia šil
tine. Kai kuriuose kaimuose re
ti tora namai, kur nebūtų 4—6 
ligonių.

Telšiai. Telšiuose per šalčius 
žmones , ėmė sirgti gripu ir 
plaučių ligomis. Apie PIu«igy
dėme toj i šiltine.

Aplink Salantus yra dideli 
durpių ir gero molio plotai. 
Yra tokių durpių sluogsnių. 
kad kasta į kelius vyrų stuo
menis, o dugno nepasiekta. 
Taip, pat yra molio plytoms, 
dirbti. Todėl salantiškiai ren
giasi jau šiais metais pradėti 
išnaudoti tuos durpynus ir mo
lį. Statant bažnyčią, ėmė iš čia 
pat molį ir išdegė naminiu bū
du apie pusę miliono plytų, ku
rios visos pasirodė geros.

Telephone Yards 5834

DR. P. G; VVIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

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

Už $1.00 - 40 Knygų!

Janonio Raštai.

Užsisakykite savo giminėms ir draugams Lietuvoje 
darbininkų knygynėlį. \

Lietuvoj^ gyvuoja pačii^darbininkų įsteigtas Marksi- 
ninkų pakraipos knygoms leisti koperatyvas “šviesa” . Ligi 
šiol išleidęs yra 20 knygų:

1. Med. dakt. P. Avižonis *“žemė ir žmogus. 2. J. Bi
liūnas, žemės gyvenimo reiškiniai. 3. F. Meringas, Markso 
“Kapitalas”. 4. “Policinis Socializmas” Lietuvoje. 5. P. F. 
Areliai (apysakaitė). 6. R. R. Bruožai iš politinės ekonomi
jos. 7. A. Arną. Komunos Kankiniai. 8. Au. Amuvelis. 
Maratas (drama). 9. K Marksas. Samdomasai darbas ir ka
pitalas. 10. K. A. Darbininkė motina. 11. A. Nemojevskis. 
Kristus Vaišavoje, žydas, Paukštė, (apysakos). 12. Kr. V. 
“Tautų Liuosuotojai”. 13.Darbininkų Vienybė. 14. Kl. 
Cetkin Moteris ir jos ekonomine padėtis. 15. B. Baks. Pa
ryžiaus Komuna (1870-1871. 16. Lietuva Revoliucijos ban
gose. (1905 m.). 17. N. Oliger. Kas kaltas (apysaka). 18. 
S. T. Trumpa profesijinės sąjungos kovos istorija 20. Pro- 
ietaro poeto

Prisiųskite $1.00 dolerį, o už jį “šviesos” B-vė nusiųs 
vieną knygynėlį (20 knygelių) tam, kuriam Tamsta iiuro- 
dysi antrašą Lietuvoje, o kitą knygynėlį pasiųs Tamstai 
Amerikon. Tuo budu paremsi vienintelį darbininkų “Švie- 

/ sos”’koperatyvę ir pakelsi darbininkų apšvietą Lietuvoje.
Užsakymus siųskite šiuo antrašu: ' 
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Beržinių kaimo, Klovainių 
vals. padegėliai šaukia

si pagalbos.
Praeitų 1921 m. spalio mėne

sį kilęs gaisras beveik visai su
naikino Beržinių kaimą (Klo
vainių vai.). Ugny žuvo visas 
beržiniečių turtas. Žmonės pa
liko be duonos ir pastogės. 
Kur žmonės savo neląimėj 
kreipsis dėl pagalbos, jei ne į 
savo brolius amerikiečius. Ir 
štai mes, žemiau pasirašiusieji 
beržiniečiai, gavome iš jų atsi
šaukimą, kuriame jie sako:

‘“Broliai ir seserys ameri
kiečiai, mes palikome be duo
nos, be dangos ir be pastogės. 
Viskas musų sudegė: triobos, 
gyvuliai, javai ir visa kita 
manta žuvo ugnyj. Vargas pri
spaudė mus visus ir nebežino
me, kas daryti, kaip manytis. 
Broliai amerikiečiai, meldžia
me nog jūsų pagalbos, kad 
mes pavasario sulaukę galėtu
mu sėklos nusipirkti jr laukus 
apsisėti. Žinote tamstos, kad 
mums ir karas baisiai nuvar
gino, o dabar dar ir tokia ne
laimė aplankė, kur likome kaip 
motinos 'pagimdyti.”

Kartu su atsišaukimu pridė
tas ir Klovainių Valsčiaus Val
dybos liudijimas, kurį čia 
duodame:

pa

Klovainių
Valdyba

3 Vasario
No. 89.

Valsčiaus

1922 m.

Liudymas.
šiuo Klovainių Valsčiaus 

Valdyba liudija, jogei tikrai 
žemiau išvardytieji piliečiai 
Beržinių kaimo, Klovainių val
sčiaus, Šiaulių apskrities yra 
nukentėję nuo gaisro,' kuris 
buvo atsitikęs 10 spalio, 1921 
metų, sunaikindamas jiems 
trobesius, pašarą, kai-kuriems 
net ir duoną; taigi daug iš jų 
liko be pastogės su mažais vai
kais.- iVukentėję ir daugiausia 
suvargę šie asmenys: Mikas 
Urbas, Karolina Šukienė, Ker
gęs Apolionija ir Antgnas, 
Dapšis Povilas, Urbas Anta
nas, Kunkulis Elzė, Simonai
tis Povilas, šapinskas Stepo-

A. MASALSKIS 
Graborius 

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

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

NAUJIENOS, Chicago, HL

nas, Areiina Juozas, Simonai
tis Jonas, Antanas Simonaitis, 
Vengris Vladas, Sirvinskas 
Kazys, Antanaitis Ignas, šapin- 
skas Antanas, 
Ona, Kergė Karolis, 
kas 
zas; 
me 
pos 
pašaro; delei to- tai Klovainių 
Valsčiaus Valdyba išduoda Šį 
liudymą tvirtindamia teisingu

Jonaičiukė 
Kazlaus- 

Vincas ir Pagegalas Juo- 
visi išvardyti šiame liudy- 
asmenys reikalauja pašal- 
medžiaginjai, duonos ir

CASH REGISTERIAI
Nauji ir vartoti.

Kada užeina mintis apie eash re- 
gigisterius, mąstyk apie “Natio
nal”. NATIONAL CASH RE- 
GISTER COMPANY turi tik vieną 
ofisą Chicagoj, prie 172 North 
Michigan Avė., tarpe Lake ir 
Randolph, kur atrasite pilniausį 
pasirinkimą, naujų ir vartotų re- 
gisterių. I

Pirmiau negu pirksi, ateik ir apžiūrėk musų pilniausį pasirinkimą. 
Visi musų registeriai pilnai gvarantuoti ir musų tai
symo skyrius visuomet pasirengęs jūsų patarnavimui.

THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY
172 N. Michigan Avė., Tarpe Lake ir Randolph
Tel.: Randolph 4600 Tik vienas ofisas Chicago.

! NEPAPRASTA PROGA TAPTI TURTINGU. E
■ • . ■
■ Reikalingai pusihinkas j rakandų išdirbystę.į . ’■

’H ’• • • ’ -f-> Hi Jau 2 metai, kaip šitą išdirbystę egzistuoja. Per H
■ tokį trumpą laiką biznis žymiai užaugo. Dirbtuvė ■ 
J aprūpinta su vėliausios mados mašinomis ir .viso- j
■ kiais šitai išdirbystei reikalingais įtaisymais, taip, ■
& . ■ . ■ Jį. * ' Mį
■ kad dabar dirba 20 darbininkų. Bet biznio reikalai ■ 
J verčia mus padidinti iki 40 darbininkų, todėl yra rei- j

kalingas pusininkas $u kapitalu, kuris galėtų inves- t
■ tyti septynis tūkstančius ($7,000.00) dolerių. Čion ■ 
S yra gera proga turinčiam minėtą sumą ir norinčiam ■
■ turėti gerą pelną per visą amžių. ■

Dirbtuvė dabar biznio daro nuo $8,000.00 iki 
$15,000.00 į.: h^nesj. Viskas išmokėtą, jokių skolų 
nėra. Kas norite pasinaudoti šitą, progą, atsišaukite

4524 South Paulina Street 
Tel. Boulevard 1493

GERBIAMIEJI TAUTIEČIAI
Pranešam jums visiems, kurie 
buvote prisižadėję ir kurie ne- 
prisidėjote prie musų kompani
jos su darbu ar kapitalu, mes 
jau pierkėlėm shopą į tikrą vie
tą. Yra pilnai sutvarkyta ir dar 
yra. proga įstoti į musų kompa
niją su kapitalu arba darbu iš 
kurio, turės gerą naudą. Kurie 
žingeidaujat, atsilankykit suba- 
tomis nuo 1:00 P.M. iki 5:00 P.M. 
po numeriu, 1314-16 W. 21st St. 

n S. P. direktorių anrašai:
Prež. W. Milash, 3405 So. Union Avė.,
J. G. Kotosky, 3313 So. Union Avė.,
J. Butkus, 3301 So. Morgan St.,
S. Gašparaitis, 2313 Canton St.,
W. Brazauskis, 1318 49th Ct., Cicero, III.
Platesnes informacijas'suteiksime ypatiškai ar

ba laišku.

NAUJIENA! MOTERYS IR MERGINOS NAUJIENA!
Importuotos langams užlaidos — vertės $5.00 — per šį mėnesį tik $1.95. 
______________ ■ Turėjote kada nors savo gyve- 
fljS.__________________________________ nime tokią progą, kad pamačius

tokias stebėtinas, madingas lan- 
gams užlaidas, kaip kad ant pa
veikslo matote, kurios yra tikru 
jūsų langų papuošimu, nes tai yri® 
vėliausio modelio ir tik šios užlai
dos tokios rūšies padarytos. Ar
tistiško dezaininimo, rankų darbo, 
atrodo labai puikiomis, kaip kad 
mokėtum $15.00, o negausi geres
nių, neį nelaikys ilgiau kaip šios, 
kurias pardavosime per visą šį mė
nesį tik po $1.95 pora. Jei orden 
riuosi keturias poras, atiduosime 
už $7.00.

šis specialia supažindinimo pa- 
siulimas tęsis visai trumpą laiką, 
todėl, patariame pasinaudot proga 
tuojuus. Niekad nesigailėsit.

Mes nereikalaujame pinigų iš 
kalno, Prisiųskit mums tik 35c. 
stampoms užlaidų pasiuntimo lėšų 
padengimui, o užmokėsi, kuomet 
atneš į. tavo stubą. Rašykite 
tuojau.

UNION SALES COMPANY,, 
673 W. Madison St., Dept. 116, Chicago, 111.

mą parašais ir pridedant vals
čiaus antspaudą.

Už viršaitį A. šukštas.
Raštvedys Batoras.

(Antspauda)
Deltogi mes žemiau pasira

šę atsišaukiame viešai į lietu
vių organizacijas — draugijas, 
kliubus, kuopas etc. ir į pavie
nius žmones prašydami tiems 
dėl gaisro nukentėjusiems ber- 
žiniečiams materialinės pašal
pos. Aukas meldžiame siųsti

■ "m .................................... .. ..............  m iiiiiii........

“Naujienų” Redakcijai. Jau 
šiek tiek aukų turime surinkę 
ir veikiai paskelbsime Naujie
nose aukotojų vardus ir aukas.

Aukų rinkėjai:
Juozapas Janeševičius, 
Jonas Lukošunas, 
Jonas Runavičis.

3204 Auburn avė., Chicago, III.

KRIOKIANTYSIS 
KOSULYS

Jus GALITE šį bei tą padaryti krio
kiančiam kosuliui! Neturite būt be 
pagelbos, kuomet baisusis paroxizmo 
kosulys kankina kūdikio kūnelį. Gles- 
sco pagelbės nuo kriokiančio kosulio 
ir sutrumpins užpuolamąjį laiką.

Glessco išskirsto kraujo susimetimą, 
atidaro kvėpavimo pareigas. Prašali
na krupą į 15 minutų. 50c. visose vais
tinėse.
GKŠscb 

For Coughs, Coldsand Croup

Akiy, Ausy, Nosies, Gerk 
lės Kenksmingumai

Visokios rūšies gydy

mo žinovas — 23 me

tai prie States Street.

žvairas akis atitausau saugiai, tik
rai ir greitai savo speciališka meto
dą; tonsilie išimu prietemos miegu; 
akinius pritaikau, $5 ir aukščiau.

Reikalaukit veltui knygelės

Franklin 0. Carter, M. D.
120 So. State St.

Vai. 9 iki 5. Ned. 10 iki 12

iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
BIEPNO ŽMOGAUS GYDYTOJAS. 
Tuksiančiai pasitaisė — Paprasta na
minė gyduolė, kaipo biednų palaima.

Vienas iš didžiausių aradimų mo
derniškoje medicinoje yra įžymi Bu
lgariška Kraujo Arbata. Riebus išs
paustas skystymas iš šaknių iievių, 
lapų, žolių, uogų ir kvietkų reikia im
ti vieną ar du kartu į savaitę, tai 
yi a labai naudinga kiekvienai mote 
iiai, kuri geidžia švarios išvaizdos.

Ji pagelbsti Sistemai apsivalyti nuo 
nuodų, kurie yra 'priežasčia vidurių 
vžkietėjimo uždegimo, jaknų, inkstų., 
p?Iro ir kraujo nesmagumų.

Bulgariška Kraujo Arbata dabar 
yra milionų žmonių vartojama, kurie 
remiasi ant jos didelės spėkos sulau
žyme didžiausių slogų ir apsisaugo
jimui nuo Influenzos, plaučių uždegi
mo ir kitų sunkių ligų.

Bulgariška Kraujo Arbata yra bie- 
dno žmogaus gyduolė. Yra ekonomiš
ka. Kainuoja visai mažai. Reikalau
kit savo vaistininko šiandie arba ap
draustą prisiusime paštu 1 didelį šei
mynai baksą $1.25, arba 3 už $3.15, 
arba 6 už $5.25. Adresas: H. H. Von 
Schlick. President, Marvel Products 
Company, 451 Marvel Building, Pitt- 
sburgh, Pa,

Stebėtinos

Skrybėlės
už labai žemą kainą.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC C0.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą g va rantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard |

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.

Pranešimas
Plačiai pagarsė
jęs fotografistas 
A. Voitkevičius, 
pagrįžo iš Lietui 
vos ir savo name 
636 West 18 St., 
Chicago, 111. ati
darė pikčemę su 
naujausio išra
dimo prietaisais. 
Reikalui atsiti
kus, eikit prie

Pėfnycia, Kovo 17 d., 1922 
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K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Haisted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.
____ ___ ______ J

' JOHN KUCHINSKAS "
LETUVIS ADVOKATAS

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

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekcaminavoja Abstrak
tus, ir padirba Visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Bianius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiąus ant lengvų išlygų.

_________________ __ _________ ___ 7

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmaestyj. . 

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

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

- -
Namų Tel.: Hyde Park 3395

f GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

1305-7 127 N. Dearbom St.
Randolph 8899

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

i r, rJ;':2 'Sieotay 3676
------------  . . . \.. . 7

.................. ..........  ... , , -L.r.------ .. ----_______________ B

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

—............ . >
Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL 
Lietuvis Advokatas

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

iki 9 vakare.

S. W. BANES I
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Haisted St. 
Yards 1015. Vai.: 6 ifci 9 vai.

V—■ ■ ... . . , ■■ _ _____ /
Phone Boulevard 6301

ANTANAS GREDUšKA 
Generalis 

Kontraktorius ir 
budavotojas.

Budavojame ir taisome
1401 W. 47th St. Chicago.

Pratuštinimo išpardavimas
Pradeant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų,. overkotų, mackinavvs, 
rainkotų, kelinių, trunku ir siutcai- 
sų už tokią žemą kainą, kad apsimo
kės dabar pirkti kitam metui dėvė
jimui.

Tėmykite sekamas kainas:
*6’ $10’ ?12-C°’ $15’ 

«P<mO J)
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 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. ' Ateikite anksti ir pasirin
kite koliai dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojamas. įsteigta 
1902 m.

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

S. GORDON, 
1415 So. Haisted St.

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avc.
Valandos:

nuo 10 ryto ikK3 vai. po piet.
Telefonas Viktory 9082
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KORESPONDENCIJOS Nepriklausomybės šven 
lės atbalsiai.

SO. OMAHA, NEB.

Ligonius aplankius.

li-

Per Chicagos lietuvių apvai- 
kščiojimą Lietuvos Nepriklau
somybės šventės vasario 16 
d., Ashland Boulevard Audito-Kovo 5 d. teko apsilankyti 

goninėj Šv. Juozapo, kuri yra‘riUnie, buvo priimtos rezolitu 
didžiausia Omahoje. Čia yra cijos protestuojančios prieš 
daugybė visokių ligonių, tarp Lenkų savinimąsi Vilniaus, 
kurių esama kelių ir lietuvių.' prieš jų žiaurumus Vilniuj, o 
Iš lietuvių yra šitie: Arbašaus- taipjau rezoliucija’reikalaujau
kas, tamavusis pas ūkininką,; ti, kad Amerika pripažintų 
kur jam važiuojant vežimu ji Lietuvos nepriklausomą res- 
ištiko nelaimė — iškriko iš ve-1 publiką. Tos rezoliucijos bu- 
žimo, pateko po ratu ir tapo vo pasiųsta Amerikos valdžiai, 
sužeistas. Antras lietuvys sun- kai-kuriems senatoriams 
kiai serga džiova.

Taip pat ligoninėj guli ir 
drgas P. J. Juzeliūnas, susirgęs 
šalčiu ir kitokį nesveikumą ga
vęs. Jo kambary yra 8 lovos ir 
visos užimtos ligoniais. Man 
pas jį atsilankius, jis ėmė pa
sakoti, kaip jis su tais kitais li
goniais debatus vedė. Anie ki
ti ligoniai yra kitataučiai ir pa
teko į ligoninę netikėtai — per 
streiką nuėjo streiklaužiauti; 
streikininkai pasigavę juos pa- 
mankštė ir tokiu budu jiems 
teko atsigulti, čia gulėdami 
jie pasakojosi savutarpy, kiek 
jie uždirbdavo streiką 'laužyda
mi ir kaip jie buvo laimingi, 
visai nemanydami, kad kas pa
šalinių juos supranta, ar įdo
mauja tuo. Bet drg. Juzeliūnas 
neiškentė beklausydamas ir ėmė 
jiem nurodinėti, kad jų streik- 
laužiavimas yra neišmintingas 

darbas, pragaištingas tiems dar
bininkams, kurie už kąsnį duo 
nos kovoja ir nenaudingas jiems 
patiems. Jie teisino save prieš 
jį tuomi, kad jie luti Selm^nfflS 
bet, žinoma, neįstengė pateisinti.

Dabar, drgui Juzeliunui pra
dėjus pasakoti man apie savo 
ginčus su jais, jie kad ir nesu
prasdami kalbos, numanė, kad 
jis pasakoja man apie juos, ir 
pradėjo protestuot prieš Juzeliu 
ną, reikalaudami, kad jis ne
pasakotų to man. Jiems geda ir 
jie nenori, kad kas jų tą gėdą 
žinotų.

Ir tas, be abejo, yra su visais 
streiklaužiais. Jie gėdisi to sa
vo blogo ir neišmintingo darbo, 
kada darbininkas savo argumen
tais priremia juos prie sienos. Iš 
vedimas tad yra toks: norint kad 
nebūtų streiklaužių, reikia kad 
darbininkai savo klesos reikalus 
suprastų ir todėl reikia jiems 

tie jų reikalai išaiškinti.
—Lankytojas A. ž

ir 
’kongresmąfnams. Apviaikščioji- 
mo komitetas dabar gavo iš 
Washingtono šitokių atsakymų:

Nuo senatoriaus Medill Mc- 
Cormick (adresuota pirminin
kui J. A. Mickeliunui kovo 6 
dieną):

“Ačiū jums už laišką sių
stą kovo 1 su j tisų organiza
cijų priimtų rezoliucijų kopi
jomis. Užtikrinu jus, kad 
ne tik aš pats atkreipsiu 
rimtos domės į jas, bet taip
jau pristatysiu jas atatinka
mai Senato komisijai.” 
Nuo kongresmano Richardo

Yates (adr. pirm. Mickeliunui 
kovo 8 d.):

“Jūsų malonų laišką siųs
tą kovo 1 su Chicagos lie
tuvių priimtomis rezoliucijo
mis priėmiau. Aš niekados 
neužmiršiu tos lojalios pa
ramos, kurią man suteikė 
Chicagos lietuviai per rinki
mus.
Ir aš nuoširdžiai 
visam tam, kas tose rezoliu
cijose yra pasakyta?
Nuo kongresmano John W. 

Rainey (sekretoriui J. K. En- 
ėeriui kovo 6) : .

“Gavau jūsų laišką su Chi
cagos lietuvių organizacijų 
priimtomis rezoliucijomis ir 
užtikrinu jus, kad aš labai

Aš vis dar dėkingas, 
užjaučiu

branginu jūsų atožvalga, pa
reikšta man tų rezoliucijų, at
siuntimu. Aš jas rimtai per
žiūrėsiu ir kopijas perduo
siu Valstybės Sekretoriui.” 
Nuo kongresmano Waltero 

M. Chandlero (J. A. Mickeliu- 
nui kovo 7):

“Šiuo pranešu, kad siųstas 
man Chicagos lietuvių rezo* 
liucijas esu gavęs. Tas rezo
liucijas aš rūpestingai per
skaičiau ir mėginsiu pavar
tot jas Lietuvos naudai Wa- 
shingtone ir New Yorke. 
Meldžiu pasakyt Chicagos 
lietuviams, kad aš pilnai sim
patizuoju su jų aspiracijoms 
dėl jų gimtojo krašto nepri
klausomybės ir dėl patenki
nama pabaigimo ginčų dėl 
Vilniaus. Meldžiu taipjau 
pranešti lietuviams, kad aš 
darau Washingtone visa, ką 
tik galėdamas, reikalu, idant 
Amerikos valdžia pripažintų 
Lietuvos nepriklausomybę.” 
Nuo kongresmano John Kis- 

sel (adresuota “Lithuanians of 
Chicago, III., 3140 S. Wallace 
st.” kovo 8):

“Jūsų laišką iš kovo 1, 
1922, gavau. Visa stropiau
siai peržiūrėsiu ir apsvarsty- 
siu. Patarčiau jums dar ra
šyti Kongreso atstovui iš sa
vo distrikto ir prašyti jo ko- 
operąvimo. Tuo tarpu jūsų 
laiškas bus mano paduotas 
kaipo peticija kongresui, pa
žymėtas Kongreso Rekor
duose, nurodytas atatinka- 
majai komisijai ir registruo
tas mano vardu.”
Nuo senatoriaus Selden 

Spender (J. K. Enčeriui kovo 
7 dieną):

“Ką tik gavau tamstos ir 
p. Mickeliuno siųstas man. 
rezoliucijas dėl Lenkų žiau
rumų Lietuvoj. Labai malo
nu, kad jas man atsiuntėt. 
Tos informacijos labai <laug 
padės.”
Nuo senatoriaus Wm. B, 

McKinley (J. A. Mickeliunui 
kovo 7):

“Dėkui už laišką iš kovo 1 
dienos su Chicagos lietuvių 
priimtomis vasario 16 d., 
1922, rezoliucijomis. Užtik
rinu jus, kad perskaitysiu 
jas su indomumu.” 
Nuo Vice-Prezidento sekreto

riaus E. T. Clark (J. A. Micke
liunui kovo 7):

“Jūsų laiškas, siųstas kovo 
1 d., su rezoliucijomis dėl 
Lenkų žiaurumų Lietuvoj, 
adresuotomis Vice-Preziden-' 
tui, gauta ir pirmai progai 
pasitaikius bus' jam paduo
tos peržiūrėti.”
Nuo kongresmano Lea sek

retoriaus M. W. Martino (J. A. 
Mickeliunui kovo 7j*:

“Kongresmanas Lea liepė 
man pranešti jums, kad jis 
gavęs jūsų siųstą kovo 1 d. 
laišką su Chicagos lietuvių 
mitinge priimtomis rezoliu
cijomis, smerkiančiomis 
Lenkų žiaurumus Lietuvoj”. 
Nuo senatoriaus Hiram W.

Johnson (J. K. Enčeriui, kovo 
9 dieną);

“Pranešu, kad esu gavęs 
jūsų siųstą kovo 1 d. laišką 

’ su Chicagos Lietuvių masi
niame susirinkime priimto
mis rezoliucijomis dėl Lenkų 
okupacijos Lietuvoj. Ačiū už 
atsiuntimą jų man.”
Valstybės Sekretoriaus 

Charles E. Hughes atsakymas 
kongresmanui John W. Rainey, 
įteikusiam jam Chicagos Lie
tuvių rezoliucijas, ko\o 9 die
ną. \

anešti, 
orga- 
ario

“Turiu garbesne 
kad Chicagos lietuvių orge 
nizacijų susirinkime vasario 
16 d., 1922 m, priimtos dėl 
Vilniaus srities rezoliucijos, 
kurias jus Valstybės Depar
tamentui siuntėt, yra gautos. 
Apie tų rezoliucijų gavimą 
Departamentais pranešė tie
siai augščiau minėtojo susi
rinkimo sekretoriui.“

Jeigu Kitoki Maistai 
Negelbsti

EAGLE BRANG
£CMDEN$ED MlLKl

Privalo būt pirmutine vil
tis. Jis yra sveikas, mais
tingas ir gardus, taipgi 
lengvai suvirškinamas.

Trys pastarosios moterų gentkartės pil
nai pasitikėjo! jam. Eagle Brand yra nuo
latos rekomenduojamas per gydytojus, 
nes jis čystas, sveikas ir lengvai suvirški
namas.

Iškirpkite šitą pagarsinimą ir

pilnus nurodymus ir patarimus, 
kaip ii vartoti visai veltui, taip-

'^GLl

Ar gali atspėti
1OOO mįslių?

Dabar Tuti Ta Proga

-

idelisSmot

ĮfcĮįĮĮp
pirkit gerą muilą ne 

naujas, drapanas

(■■■■■■■■■■ ■■■■ ii ■■■ ■ 

! PATRIOTIZMAS I 
PaČėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE S 

SAVINGS BANK ■ 
Kapitalas ir Perviršis— ■ 

$120,000.00. i
S. E. Cor. Fourth and " 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

loioioioio:

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA

Aoenturfl 
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

DOVER-FOX CROFT, ME.
Ukininkai laimėjo streiką.

Kaip buvau rašęs “Naujieno
se”, kad šios apylinkės ūkinin
kai streikuoja prieš Kompaniją, 
superkančią iš jų pieną, tai da
bar jų tas streikas pasibaigė ir 
pasibaigė jų išlaimėjimu. Strei
kavome nuo sausio 21 d. iki ko
vo 1 d., privertėm kompaniją 

priimti musų teisingus ir gana 
mažus reikalavimus ir dabar 
džiaugiamės. Kompanija pasi
rašė po kontraktu ir mes vėl 
pradėjom statyti jai pieną. .

Ūkininkai savo kovoj su trus- 
tu turi du dideliu patogumus: 
viena, jų nespaudžia badas, ku
ris gana dažnai priverčia grįžti 
prie darbo miestų darbininkus; 
kita, kompanija negali gauti iš 
kitų miestų skebų streikui lau
žyti, ji turi j ieškoti jų tarpe pa
čių streikininkų, o jeigu ten jų 
neranda, tai ir priversta būva 
su streikininkais taikytis.

šitame streike atsirado tik 
keli toki išgamos, kurie betgi 
nieko negalėjo padėti kompani
jai ir ji turėjo pasiduoti.

—Farmerys.

Susintas, bet ne drabu
žis, su lapais, bet ne me
dis, ne žmogus, o viską 
pasakoja.

Atmihkis kas tai?
_

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

?
Atminkis kas tai?

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.

išvalo
paakstina celes — prade-

< DAUGIAU' ”
REIŠKIA NEGU MAUDYNE

Jis tik pataiso.
Jausitės daug geriau Lifebuoy 

odos skylutes
deda sveiką cirkuliaciją.

Atjausite Lifebuoy tyrą paimu ir ko- 
koanut aliejų, kuris suminkština ir atnau
jina.

Atjausite linksmą jausmą visame kūne.
Pirmą kartą 

me padėjime, 
ant žemės.

Populiariškiausis vyrams muilas pašau

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

mįslių knyga

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdiną konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tlkietus ir tt.

oda gera— gal į metus
Tai yra geriausis jausmas

Didelis Raudonas šmotas.

LIFEBUOY
SVEIKAS MUIIaAS

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 S'o. Halsted St., kumpas 31 gat.
Viename name su Dr. Monkevičium 

Rezidencijos tel. Yards 1119-J
Ofiso tel. Boulevard 9708

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

^DR.HERZMAN^l
Iš RUSIJOS

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

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyi*ų, Ynoterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Telefonai:
Dienomis: Canal 

3110 arba 357
Nakt. Drexel 95t
Boulevard 4136

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

'Ofisas.
3149 S. Morgan St., kerte 32 St.

Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS: {

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

vakare. Nedeliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

. ..... ................. ................. . ■ į. i ■.—*--------------

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoįa 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos

Chicago, Illinois. ,
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa»hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

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

SPECIALIS PARDAVIMAS
Pranešame, kad A. J. Kwedaras yra vienas iš musų automobilių par

davėjų, kuris jums geriausiai patarnaus. Turime daug gerų automobilių 
biskį vartotų. Parduodame už labai prieinamą kainą ir ant lengvų išmo
kėjimu. Marmom automobilius gvarantuojame nuo 35,000 iki 50,000 mylių, 
o ant šratų (bearing), nuo 75,000 iki 100,000 mylių, tai yra vienas iš ge
riausių automobilių. Vartotus, arba perbudavotus automobilius gvaran- 
tuojame nuo 20 iki 22 metų, kaip kad naujus. Norintieji pirkti, ateikite 
pas mus pasižiūrėti. Musų žemos kainos, o aš stengiuosi jums kuogeriau- 

2230 90. MICHIGAN AVĖ.
2230 So. Michigan Avė.

Namų tel.: Boulevard 2651.

o aš stengiuosi jums kuoge 
TEL. CALUMET 5800.

Tel. Calumet 5800.
Atstovas Mannon Chicago Company.

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 kiekvįenam žingeidžiausio 
skaitymo šaltinis. Ir jaunas ir senas naudosis MĮS
LIŲ KNYGA ne vieną sykį, bet nuolat, prie kiek
vienos patogios progos — sueigose, pasišnekėjimuo
se, prie ginčų, prie meilės ir visokiuose atsitikimuose.

Tuojaus įsigykite Mįslių Knygą, 
Jos kaina tik $1.00.

Jos Verte Neinkainuojama
J •'

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

Mįslių Knygos užsakymus siųskite adresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois.

"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

Pirkite ’'Vienybes” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

.Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
z kur galima gauti vi 

šokią knygą.

Reikflaukite platesniu 
formacijų apie viską, 
Šykito mums laiškus, 
kalaukito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUflNlflN
VIENYBE PUBL. 6o.
193 Grand St. 

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

1x1- 
ra- 
rei-

DrAMaurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedSlioj po 
pietų. Tel.: Oakland 1294

k---------------------------------------------- '

[dr. m. stapulionis 
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KOVA SU KLERIKALIZMU.

“Kardas”, kalbėdamas apie 
kovą su klerikalizmu, nurodo, 
kad ją labai trukdo pažangiosios 
visuomens susiskaldymas.

“Be to”, sako jisai, “dau
gelis pažangiosios visuomenės 
veikėjų tiek asmeniniai pasi
darė priklausomingi nuo ka- 
talikų-klerikalų, kad jie dėl 
savo asmeninio labo nė nebe
drįsta atvirai stoti prieš kleri
kalus, ir gal todėl kuriasi vi
sokios ‘Krivijos’ ir kitos ku- 
kluK-klaniškos organizacijos 
prieš klerikalus.”
Laisvamanių organas mano, 

kąd ir pati kova prieš klerika
lizmą turi būt vedama kitaip, 
negu dabar. Sako:

“Pati kovą prieš klerikalus 
irgi tėra vedama tik viename 
dalyke, būtent tik prieš jų po
litiką. Į kitokį gi jų veikimą 
nekreipiama didelės domės. 
Klerikalai gi yra stiprus ir 
valdo minias ne todėl, kad 
minios pritaria jų politikai, 
bet todėl, kad jie pravedimui

gavo politiko naudojasi reli
gija ir žmonių prietarais.”
Taigi, reikia, girdi, atąkuot 

klerikalizmą ir šitoje srityje.
Je, reikia šviesti žmones. Bpt 

bėda yra kalbėt apie apšvietą, 
kuomet net musų inteligentai 
(pav. Dėdelė ir Baltrušaitis) 
dažnai išreiškia džiaugsmą, kad 
kai kurių musų laikrąščių (net 
dienraščių!) redaktoriai nėra 
lankę net pradinės mokyklos!

Bepigu klerikalams vędžięt 
už nosies žmones, kol darbinin
kų judėjime turi įtakos nemok
šai ir jų garbintojai.. t

CECHŲ UNIJOS ATMETĖ 
MASKVĄ. ’

Po susiskaldymo socialdemo
kratų organizacijų Čecho-Slovgr 
14 joje, bolševikų šalininkai te
nai pradėjo smarkiai darbuo
tis, kad užkaldavus darbininkų 
unijas. Atkakliai kova ėjo dau
ginus kaip metus laiko. Ir ką 
ji davė?

Sausio 22 d. iki 26 d. buvo 
Pragoję Čecho-Slovakijos darbi
ninkų unijų kongresą?, kur ta
po griežtai pastatytas klausimas 
apie atsimetimą nuo Amsterda
mo unijų internacionalo ir prisi
dėjimą prie Maskvos.

Kongreso didžiuma pasiūlė 
pasilikti Amsterdamo interna
cionale ir įnešė rezoliuciją, ku- 
x-ioje tarp kitko sakoma.:

“Jeigu mes nutartume atsi
mesti nuo Amsterdamo Inter
nacionalo ir dėtis prie Mask
vos, tai vien tiktai paremtu
me proletariato jiegų skaldy
mą.”
Už šitą rezoliuciją balsavo 339 

delegatai, turėjusieji 338,447 
balsus, prieš ją — 227 delegatai 
su 222,027 balsais. Tuo budu 
rezoliucija tapo priimta 116,420 
balsų didžiuma.

Balsavimo rezultatą kongre
sas pasitiko ilgu ir triukšmingu 
delnų plojimų. ■ 1 ‘

Kuomet atėjo unijų komisijos 
rinkimų klausimas, tai komu
nistai staigu apsimetė dideliais 
demokratais ir pareikalavo, kad 
komisijoje butų jiems duota 
proporcionalė jų stiprumui at
stovybė. Bet tas jų reikalavimas 
buvo atmestas.

Paskutiniame kongreso posė
dyje komunistai, matydami, kad 
jie spėka nięko nelaiipės, ėmė 
kalbėti apie “bendrą frontą”, 
bet šita jų “strategija” nepa
darė jokio įspūdžio.

Po pralaimėjįmų Italijoje ii 
Francijoje, šitas komunistų ne
pasisekimas Čecho-Slovakijoje 
reiškia labai skaudų smūgį Mas
kvai. Vakarų Europos šaly
se, “raudonasis unijų interna
cionalas”, pasirodo, prakiša vi
sur. d

KAS TEN PER BIZNIS?

“Sandara” nurodo, kad vaikš
čioja visokių gandų apie finan
sinius p. Bielskio darbus Lietu
vos atstovybėje, Washingtone. 
Nuo sąvęs “S.” pastebi:

“Pinigų siuntimas pirmiau 
liuosai ėjo — kas siuntė per 
Misiją (tada buvo tikra fi
nansų Misija), kas tiesiai į 
Lietuvą -r- niekas nieko nesa
kė, jei tik pinigai siekė Lietu
vą. Šiandie gi, kada pinigai 
eina per vieno p. Bielskio ran
kas, yra toks užsispyrimas 
viską siųsti per jo rankas —« 
toks užsispyrimas, kad net nė-’ 
norima išvien su kitais dar-| 
buotis, jei pinigai bus nusiųs
ti TIESIOG į Lietuvą. Delko?”

GRĮSTA PRIE SOCIALDEMO
KRATŲ.

r-—r-—r—i
Ta Vokietijos komunistų frak

cija, kuri atsimetė nuo komu
nistų partijos ir sudarė reichsta
ge “Komunistinę Darbo Bend
ruomenę”, su Dr. Paul Levi prie
šakyje, pareiškė Nepriklauso
mųjų Socialdemokratų Partijai, 
kad ji nori įstoti į ją.

Gale vasario mėnesio nepri
klausomieji socialdemokratai 
laikė konferenciją, kur tarp kit
ko svarstė, ar priimt “levitus” į 
partiją, ar ne. Nutarė priimti.

Levi frakcijos organas, rašy- 
damąs fvpie tę n n tcifi išreiš

kia pasitenkinimą, kad pavyko 
susitarti su nepriklausomaisiais 
socialdemokratais, ir pąstebi:

“žinoma, negali būti kalbos 
apie tai, kad Komunistinės 
Darbo Bendruomenės įstoji
mas butų atsikartojimas to 
žingsnio, kurį padarė 1917 
metais Spartako Sąjunga, pri
sidėdama prie Nepriklausomų- 
j ų Socialdemokratų Partij os. 
Tokių eksperimentų nieku bu
du negalima dauginus daryti, 
norint sutveri didelę, revoliu
ciniais pamatais stovinčią ma
sinę proletariato partiją.” 
Spartako Sąjunga buvo įsto

jusi į Nepriklausomųjų Social
demokratų Partiją ne tuo tikslu, 
kad sustiprinti jos jiegas ir 
veikti su ja išvien, o kad prieiti 
prie platesnių darbininkų minių 
ir paskui sukelti jas prieš par
tiją — “užkariauti, partiją iš vi
daus”. Labai gerai, kad Levi 
dųbar jau atsisako nuo tokių 
pragaištingų eksperimentų ir 
ketina nuoširdžiai darbuotis, 
kad sutverus didelę masinę dar
bininkų partiją.

Nepriklausomųjų socialdemo
kratų organizacija jau ir dabar 
yra stipri. Sugrįžus gi į ją ge
rinusiems elementams iš buvu
siųjų Komunistų Partijos, narių, 
ji pasidarys dar stipresnė.

Levi, reikia atsiminti, buvo 
Komunistų Partijos prezidentas 
ir gabiausias po Rožės Luxem-

Lurg ir Karolio Liebknechto Vo
kietijos komunistų vadas. Su 
juo nuo Komunistų Partijos at
simetė daugelis ir kitų gabuj 
komunistų veikėjų. Reichsta
ge Levi frakciją turi 15 narių, 
o “tikrųjų komunistų” frakieja 
susideda tiktai iš 13 žmonių; tuo 
budu pastaroji neturi net frakci
jos teisių visęs Vokietijos par- 
ląmęnte.

Vokietijos komunistai galuti
nai smunka nuo koto, kuomet 
nepriklausomieji socialdemokra
tai nuolatos eina stipryn.

“DRAUGO” REDAKTORIUS
įsižeidė.

Dabartinis medicinos mokslas 
yra paremtas ta mintim, kad 
žmogus yra išsiplėtojęs iš že
mesnės rųšies gyvūnų. Iš šitos 
minties yra daroma, dvi svarbiau
sios išvados: viena, kad 'tarp 
žmogulis organizmo ir tarpe ki
tų, žemesniųjų gyvūnų, organiz
mų yra daug bendro; antra, kad 
pats žmogaus organizmas yra 
besikeičiantis, besiplėtojantis 
daiktas. ' •

Pirmoji išvada daro galima 
tyrinėt įvairias žmogaus kįuno 
ypatybes, jo ligų priežastis ir 
budus kovoti su jomis — kituo
se gyvūnuose. Sakysime, kad 
patyrus, kaip veikia širdis arba 
kaip į jos veikimą atsiliepia tam 
tikri nuodai, nereikia perskrosti 
krutinę gyvam žmogui arba į- 
eirkšti į jo gyslas tų nuodų; to
kiems eksperimentams galima 
pavartot varlę, triušį, šunį ir t.t. 
Norint padaryti “čiopų” nuo 
rauplių, nereikia leisti rauplių 
bakterijas į v žmogaus kraują, 
kad paskui butų galima tą per- 
sikeitusį po < bakterijų įtaka 
kraują paimti ir vartoti, ><aipo 
vaistą; šitam tikslui galima pa
naudot ąrk'lį.

Antra, augliaus paminėtųjų 
išvadų, ta, būtent, kad žmogaus 
organizmas keičiasi, augdainas 

ir pasiduodamas įtakai išorinių 
priežasčių, skatina mokslininką 
tyrinėt, kokios prigimtos jiegos 
veikia žmogaus kūne ir kaip at
siliepia į jį tos aplinkybės, ku
riose jisai gyvena. Šitas gi ty
rinėjimas duoda galimybės su 
rasti, ką ir kaip taisyt, kad ap
saugojus žmogų nuo ligų ir kad 
prašalinus ligą, kuri jį apniko.

Taigi _ žmogaus evoliucijos 
mintis yra pamatas kaip pažini
mui žmogaus organizmo, taip ir. 
suradimui būdų jį saugoti ir 
gipti nuo ligų. “Naujienos” to
dėl pasakė, kad, atmetus evo
liucijos mokslą, žūtų visa ?ių 
dienų medicina. Bet CJiicagos 
kunigų organas delči to supyko; 
taip supyko, kad iškiliojo mųsų 
dienraštį ir net jo skaitytojus? 
Išrodo,, kad “Draugo” redakto
rius pasijuto asmeniškai įžeis
tas,

Tas. žmogus, matyt, yra tiktai 
tiek girdėjęs apie evoliucijos te-'

oriją, kad jos autorius esąs Dar
ganas ir Jmd ji skelbianti, jogei 
žmogus paeinąs iš beždžionės. 
Na, o turėt beždžionę savo pro 
tėviu jam tur-but yra labai ne
malonu.

Bet “Draugo” redaktorius be 
reikalo taip karščiuojasi, kadan
gi nė Dąrwinas, rašydamas apie 
giminingumą žmogaus veislės su 
beždžionėmis, nė kas kitas netu-( 
re j o omenėje kun. česaičio as-' 
mens. |

Naujausieji evoliucijos mo
kslo šalininkai, be to, yra linkę 
manyt, kad beždžionė yra ne' 
žmogaus veislės pranokėja, o 
greičiaus sustojusi savo pietoji- 
mesi ir išsigimusi šaka nuo to 
kamieno, iš kurio išaugo žio
gus. šita hipoteza (spėjimas) 
yra panaši į tiesą, nes mes ma
tome, kad ir žmonių veislės kai 
kurios atžalos paliauja plėto
jusios ir, laikui bėgant, visai iš- 
sigema. Pavyzdžiui, jėzuitai ir 
kitokie juodi gaivalai yra nu
puolę proto ir doros žvilgsniu la
bai žemai. • Jeigu jų puolimas 
nesustos, tai jie į kažin ką gali 
pavirsti. »

Laiškas iš Lietuvos
Pas mus permainų labai 

daug: įvyko valdžios krizis, 
susidarė naujas kabinetas, liau
dininkų blokas išėjo iš krikš
čionių kompanijos, Seime svar
stomos deklaracijos ir pareiš

kimai, pasitikėjimai ir nepasi
tikėjimai naujajai valdžiai, žo
džiu sakant, vidujiniame Lietu
vos gyvenime įvyko didelis 
perversmas.

Kodėl liaudininkai išėjo iš 
valdžios? Todėl, kad krikščio
nys, neatsižiurėdami j sutartį 
su liaudininkais, varė savo po
litiką. Tiek toli nueita, kad že
mės reforma rišama vienuo
lynų ir kunigų naudai. Aukš
toji ir pradžios mokykla .ima
ma klero^globon ir tt. Liaudi
ninkai, ruošdamiesi stoti prieš 
krašto teismą busimaisiais rin
kimais, pamatė, kad perdaug 
davė save išnaudoti krikščio
nims ir išvydo, kad gali visko 
nustoti. Liaudininkai 1% metų 
pridengė krikščionių politiką> 
Toliau nebuvo kur eiti, kad 
visiškai nesubankrutijus liau
dies akyse. Štai kodėl .iširo tų 
dviejų blokų koalicija.

Bet apie visus šituos klausi
mus jums kas nors kitas drau
gų plačiau parašys. Dabar tu
rime “darbo kabinetą” su E. 
Galvanausku prišakyje. šitas 
kabinetas, anot draugo Čepin
skio, yra “biznio kabinetas” 
ir taip pat pridengs krikščio
nių dem. darbus, nes jame įei
na tik vĮenas jų žmogus Už
sienių Ministeris Jurgutis.

Visus tuos betgi klausinius 
palikus nuošaliai, aš čionąi no
riu bent porą žodžių pasakyti 
dnamųjų dienų klausimais.

Dienos klausimas St. Seime ir 
visuomenėje, tai Aukštosios 
Lietuvos mokyklos — Univer- 
sito <-- Klausimas. Krikščio
nys demokratai būdami nuosa
kus savo klerikaliniams sieki
mams, užsimanė ir Aukštojoj 
mokykloj sukurti savo židinį. 
Tuo reikalu jie deda visų pas- , 
langų, kąd be teologijos fakul- 
to dar turėtų savo rankose ir 
filosofijos fakultą, būtent sten
giasi įsiyezdinti filosofijos fa- 
kulte netik* krikščioničkasias 
katedras, bet ir krikščioniškąją 
pedagogiją, kad tuo budu pa
sigaminus užtektinai inteligen
tijos, įtupi be juodų skvernų 
galėtų vesti klero politiką. Bet 
prie trečiojo St. Seime skaity
mo prieš tai grieštąi pasisakė 
socialdemokratų frakcija, kuri 
pakaičius tam tikrą deklara
ciją pareiškė, kad nesiima at
sakomybės už tuos įvykius, ku
rie kils priėmus krikščionių 
nusistatymą. Atlikus šią parei
gą, socialdemokratų frakcija 
aplęido Seimo posėdžių salę.

Uąudminkų blokas, nors ir 
išsikinkęs iš krikščionių de
mokratų vežimo, bet pasiliko 
Seime, norėdamas dar ginti kai 
kurias pozicijas, bet įsitikinęs, 
kad iš to niejeo neišeis, pase
kė socialdemokratų frakciją. 
Tokiuo budu kairioji ir Seimo 
centras paliko posėdžiauti vie
nui vienus krikščionis. Bet pas
tarieji posėdžio tęsti negalėjo, 
nes nebuvo Seime teisėto skai- - 
čiaus atstovų .(kvorumo). Ta 
pati istorija pasikartojo ir se
kantį kartą, būtent vasario 8 
dieną.

Krikščionim^ demokratams 
pasilieka vienas kelias, — tar- • 
tįs su opoziciją ir j ieškoti su
sitarimo, bet jo surasti negali- . 
uja. Tokiųo budu; dėl krikš.- 
dem. demagogijos ir noro vieš
patauti Universito statutas 
neveikiai bus priimtas.

Platesnių šiuo klausimu ži
nių pasisemsite iš tų dokumen
tų, kuriuos čionai pridedu.

Visas reikalas tame, kad vi
daus gyvenime pas mus pra
sidėjo grieš ta kova su musų 
klerikalais. Senai laikas. Laikas 
ir jums, Amerikos darbinin
kams duoti tinkamo atsakymo 
į klerikalų įvairius šmeižtus 
ir remti mus nelygioje kovo
je su reakcija ir viduramžių 
politika. Plačiau sekantį kartą.

' —Kunigas.
. ...?-■—-—-r....

Viešas Amnestijos Rezo
liucijai Išklausymas.

Kovo 16 d. Teisminis Kon
greso Atstovų Komitetas turės 
vįešą išklausymą Kongresinin- 
ko Mcyero Londono bendros 
rezoliucijos, reikalaujančios 
amqpstijos politiniams kali
niams. Šitame išklausyme So
cialistų Partiją atstovaus Mor
ris Hilųuit • iš* New Yorko ir

Bertha Hale Whitę iš Nacio- 
nalės Raštines.

Laiške adresuotame Komite
to pirmininkui kongresininkui 
Vollstea|d’ui Socialistų Parti
jos Vykinamasis sekretorius 
Otto Branstetter nurodo, kad 
iš pasiliekančių politinių kali
nių nei vienas nėra nuteistas 
už išsireiškimus ar darbus 
kaipo Socialistų Partijos narys, 
bet kad Partija vis viena gyvai 
yra susidomėjusi šitos rezoliu
cijos priėmimu ir nebus pa
tenkinta nieku kitu, kaip tik 
paliuosavimu kiekvieno asmens 
kalinamo už jo įsitikinimus.

Kongreso Teisminio Komit. 
Pirms. Andrew J. Volstead, 
Jungt. Valst. Kongrese,

Washington, D. C.
Gerbiamasis:—

Socialistų Partija yra gyvai 
susidomėjusi priėmimu kong- 
resininko Londono bendrosios 
rezoliucijos 60 num., reikalau
jančios amnestijos ir dovanoji
mo rekomendavimo politi
niams kaliniams Jungtinėse 
Valstijose.

Iš pasiliekančių 117 kalinių 
tik keli yra socialistai ir nei 
vienas jų nėra nuteistas už jų 
išsireiškimus ar darbus kaipo 
Socialistų Partijos narys. Visi 
musų kaliniai tapo paliuosuo- 4 
ti ačiū bausmės sumažinimui, 
dovanojimui, ar baudos laikui 
pasibaigus.

Bet dėl principo mes giliai 
esame susidomėję pasilikusiais 
kaliniais ir su pagarba nuro- 
dom greito amnestijos pripa
žinimo svarbą. Tai yra geda ir 
nešlovė, kad Amerika yra pas
kutinė iš didžiųjų šalių, kurios 
pripažino, kad kalinimas žmo
nių už jų nuomones yra nesu- 
dęrjįųąmą sų laisvė? ir demok- 
ratybės principais.

Socialistų Partija vienbal
siai sako, kad mes tiek pat gy
vai esame susidomėję paliuo
savimu nesocialistų kalinių, 
nuteistų už nuomonės išreiški
mą, kaip ir paliuosavimu savo 
pačių narių. Mes tikrai tikimės, 
kad jūsų komitetas be atidė
liojimo rekomenduos priimti 
šitą rezoliuciją ir tuo budu pas
kubins šitų kalinių paliuosavi- 
mą.

Niekas kitas kaip tik paliuo- 
savimas kiekvieno asmens pas
merkto už nuomonių išreiški
mą patenkins Socialistų Parti
ją, ar visų partijų ir klasių 
laisvų ir pažangių piliečių mi- 
lionus, kurie skaito šitų žmo
nių laikymą kalėjime neteisin
gumu kaliniams ir pavojumi 
kiekvieno piliečio laisvei ir 
liuosybei.

Su tikra pagarba,
Otto Branstetter, Vyk. Sek r.

PADEGĖLIS KASItfATĖ.

Vainikai
(Tęsinys)

Ant tėvelio didžio dvaro 
Žalias ievarėlis, 
tam ievare, tam žaliajam 
raibas sakalėlis.
Ant tėvelio didžio dvaro 
naujoji s tanelė, 
ten balnojo bernužėlis 
bėrąjį žirgelį. (VAINIKAI: pusi. 58)

Tačiau iš Krėvės eilių nieko negalima spręs
ti apie jo talento didybę: neeiliuotuose kuri
niuose jis yra nepalyginamai stipresnis.

Arčiau jų prišlija jaunesniųjų grupė: Puti
nas, velionis Zigmas Gėlė,/ vėlioms Vaidilos 
Ainis, Tyrų Duktė (dalipai) ir dalinai — savo 
kūrybos pirmajame periode — Juozas Mikuc
kis. šios grupės kūrybos metodiką galima butų 
pavadinti senuoju terminu — klasinis parnasiz-. 
mas, nerišant šio pavadinimo sų tuo, kiek daug 
šioje krypty yra pasiekia. Jų tarpe bene visų 
gabiausias bus buvęs Zigmas )Gėlė, deja, taip 
anksti numiręs.

Šiandie kėliau, ai, ne vėlųi — 
su diena;
bėgte bėgau j miškelį
tekina; .

, , ----- r - V

prisiskyniau pilną skraistę
" riešutų,

e, ir jieji mergužėlei 
pravartu! (pusi. 134).

Tai eina lengvo ūpo dainele. Bet Zigmo Ge- 
lūs talentas siekė toliau. ,

Tyli kaitra... Nė menkojo vėjelio.
Dangus tąip skaisčiai žydras ir blaivas; 
gamta tyg snaudžia; ant dulkėto kelio 
nė jokio padarėlio; iškilęs 
berželis glucįi paliai jį tiktai, 
keleivio užmirštas vai jau^senai!

Ir visur, visur iškilminga tyla 
bučiuoja žemę, sėja spinduliai, 
ir užmirštis myluoja tamsų šilą, 
ir snaudžią senas pilkalnis rainiai. 
Kaitra jam atmena senus laikus, 
kada karai dundėjo po imįškus.
Taip plačiai buvo užsimojęs: kokia laisvė 

aprašymuose, kokia platybė, koks papra^tumąs 
ir kokia geslmė. <šios rūšies savybių lietuvių ly
rikoj labai maža. Tiesioginis Zigmo Gėles įpė- 
dųiį$ —-. Rutįnas šios aukštybes nepasiekia. Ja
me dar per daug ryški Maironio^ pompastika; 
moderniziųo drumzlėmis siulrumsta.

Ęi, ūžkit, siauskit putotos bangos, 
aštriom viršūnėm taškydamos ~ 
plukdįnkit neškit mus baltą laivą 
nuo smėlio kranto į tolį blaivą, 
juodais verpetais švaistydamos. ~

—-TT————.’
Kaip baltasparnes bangų žuvėdros, 
po melsvą jurę skrajojame
Verpetuos laisvę ir šviesų turtą, 
į gintarynus dugne užburtą, 
audringoj jurej žvejojame. (pusi. 124).

Taip Putinas norėjo sukurti laisvų žvejų 
laisvės dainą. Negana to, kad čia laisve per
daug nelaisva, perdaug surišta dirbtinu jaus
mų ir inkvcpinio stokos, net pačios dainos ele
mentų beveik visai nėra. Eiles kaip kiekvieno 
“griešninko” studento portfely. Bet jos yra 
karakteringos visai Putino kūrybai. Poeto ta
lentas nęabejojamas, bet jam toli gražu iki iš
sivystymo! Ir jau keliolika metų kaip Putinas* 
stovi vietoj — ar nekenkia lietai jo poetiniam 
darbui pasirinkta profesija (kunigyste) ?!

. t t • ■ • . i;
Šiai pat grupei dar butų galima priskirti 

kitus du dainių, kurie pasižymi ryškesniu ta
lentu, negu kiti šios grupės gyvieji: Vaitkų ir 
Kazį Binkį. Jiedu abu taip pat labai gryni par- 
ųasininkai: forma klasinga, mintis aiški, vąią- 
dai paprasti, ritmas lengvas, dainuojami jaus
mai ir objektai — kasdiena kiekvienam prieina
mi, kiekvienam pažįstami.

• J/. ! ! < « ; *

Dienelės gražios, dienelės šiltos, 
kaip sveikatėlė, lengyutes, aiškios!... 
Linksmutės, tekat, rudens apviltos, 
dienelės gražios, dienelės šiltos...
Sidabro taurės senai pripiltos;
dar lašas — galas; jo žymės reiškios...
Dieneles gražios, dienelės šiltos,

kaip sveikatėlės, lengvutės, aiškios! 
(pusi. 85).

Taip dainuoja Vaitkus. Paprasta, lengva, 
grąžu. Toks pat ir Binkis.

Vien, tik mčlina akyse.
Žemėj, ore ir danguj 
daugiau nieko nematysi —• 
vien tik mėlina akyse... 
Užsimerksi; pamąstysi, 
nusijuoksi, o paskui — 
vien lik mėlina akyse 
žemėj, rojuj ir danguj... (pusi. 224)

Tai yra paprasta Binkio stilistika. Bet pas
kutiniuoju laiku jis pateko šiokion tokion vo
kiečių ekspresionizmo intakon, pradėjo šioj 
struktūroj rašyti:

Berlynas aukštyn kojom drybso.
O mėnuo, senas idiotas, 
elektros viela pažabotas 
šypso.
Gatvėse medžiai apkarpyti 
nežino, ar jiems sprogti, ar ne...
Tiktai už lango vazone 
svaigių, skanių kvapų pilni 
narcizai pradeda šaipytis,

> lyg vaikas alkanas sapne.
Žvėrype miega krakadiliai, 
liukai, beždžionės ir gyvatės. 
Šalę žvėryno savo viloj 
jau rengias gult aristokratės...

(Daugiau Bus)

Prašo slysti Amerikos 
laikraščiy.

Iš Lietuvos žmonės nuolatos 
atsišaukia į amerikiečius įvai
riais prašymais, bet prašymą, 
kurį žepiiau dedame, jiems leng
viausiai butų išpildyti, jei tik 
norėtų, štai tas atsišaukimas- 
prašymas-

Draugai, Amerikos lietuviai! 
Nenumeskite perskaitę laikraš
čių, bet siųskit savo giminėms ir 
draugams Lietuvoj. Padarysite 
didelį, didelį darbą. Lietuvoj to
ki laikraščiai kaip “Naujienos“ 
labai branginami ir skaitomi, tik 
Lietuvos žmones nepajiegia iš
sirašyti. Nepagailėkite kelių 
centų 'laikraščiams, o taipjau ir 
atliekamom knygutėm parsiųsti. 
Yra laikraščių ir Lietuvoj, bet ir 
čia jie brangus, o žmonės ndturi 
tiek auksinų jiems išsirašyti. Iš 
Amerikos geri žmonės atsiunčia 
dar “Keleivį”, “Sandarą”, “Dar
bininką”, “Vienybę”, “Ameri
kos Lietuvį” ir k., bet “Naujie
nas” žmonės labiausiai mėgia 
skaityt ir jų labiausiai pageidau
ja. Ir tiems, kurie tų laikraščių 
atsiunčia, esame labai labai dė
kingi. Taigi, broliai Amerikie
čiai, siųskite kuodaugiausiai 
laikraščių knygynų savo gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems. —Jurgis Stankus

Vešintai, Panev. apskr.
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Dar Vienas “Spe- 
šėlas” žlugo >

Sako, vėl lietuvių niilionai 
dolerių žuvę.

Lietuviai vėl sus41aukė kar
taus pamokinimo. Užvakar vėl 
vienas “spešelas” užvertė auk
štyn kojas. Tai buvo Golden 
Groves Estą te, 20 E. Jackson 
gat. Lietuvių sunkiai uždirbti 
ir sutaupyti milionai dolerių 
vėl nugrimzdo “spešelanis”.

ši “spešelų” įstaiga sakyda
vos turinti Floridos, Texas ir 
Michigano valstijose milžiniš
kus vaisių sodus. Buvo sako
ma, kad kasmet užauginanti 
daugybę įvairių vaisių ir iš to 
padaranti milžiniškus pelnus. 
Žinoma, godus ir nesusipratę 
lietuviai tam tikėdavę ir pas
kutinius savo centus “speše- 
lams” “įvestindavę”.

Keletas mėnesių atgal sako, 
“spešelai” buvo nusivežę į sa
vo sodus kai kuriuos Chica- 
gos lietuvių “lyderius” ir jiems 
išrodę visas “milžiniškai pel
ningas” vietas. Jie tame “tri- 
pe” įgavę tokius įspūdžius, kad 
sugrįžę patarę visiems pirkti 
minėtos “spešelų” įstaigos Še
rus. Be to, sako, dar net vie
nas lietuvių laikraštis tiems 
“lyderiams” patikėjęs ir dide
lius “spešelų” skelbimus įdė- 
davęs. Užtat ir nestebėtina, kad 
tas laikraštis nemėgdavo apie 
“spešelus” užsiminti ir žmones 
nuo to perspėti. O jei dar ku
ris laikraštis karts nuo karto 
ir bandydavo žmones nuo 
“spešelų” persergėti, tai imt jo 
už tai šlykščiausiais prasima
nymais buvo drabstoma.

Kiek laiko atgal šią “spe
šelų” įstaigų buvo suorganiza
vę trys broliai — Francis, 
Frank ir J. M. MrCarthy. Jie 
buvo įsitaisę gražiausius ofisus 
veik tame pačiame name, kur 
buvo susisukęs sau “spešelų” 
lizdą žinomas Spešelas” L. 
Harringtonas. Jie taippat ža
dėdavę mokėti už įdėtus “spe- 
šelams” pinigus net po 300 nuo
šimčių į trumpų laiką. Ir, sa
ko, turėję gerų pasisekimų tar
pe lietuvių ir lenkų. Pas juos 
taipgi dirbę nemažai ir lietu
vių agentų.

Pradžioje šios savaitės vie
name vidurmiesčio viešbutyj 
minėta “spešelų” įstaiga dar 
buvo surengus vaisių parodų. 
Sako, parodoje buvo skleidi 
žiama įvairus lapeliai, kur bu
vo sakoma, kad ši vaisių įstai
ga daranti milžiniškus pelnus 
ir t. t.

Rytoj bus apie tai daugiau.

Bischoffo ir Harrmgtono 
kreditoriams.

Pasirašiusi žemiau Central 
Trust Company, Illinois, tapo 
paskirta R. J. Bischoffo ir L. 
Harringtono bankrutinio pri
ėmėja (reeei veriu) Jungtinių 
Valstijų Apygardos Teismo įsa
kymu. Kaipo tokia priėmėja 
musų kompanija rekordavo be 
užmokesnio kreditorių pajieš
kojimus iš kiekvieno paminė
tų tūrių Priėmybos skyriaus 
raštinėje, 847 Monadnock 
Building, Chicago, III. Kredi
toriai, norį užrekorduoti savo 
pajieškojimus pas mus, lai atsi
nešti su savim jų raštus ar kvi
tas, kurie turi būti . pridėta 
kaipo jieškos įrodymas. Bis- 
chofto turto reikalu pirmas 
k^?ditorių susirinkimas įvyks 
bėgiu trijų dešimtų dienų, apie 
kurį bus pranešta. Kreditorių 
pajieškojimai turi būti įteikti 
pirma šito susirinkimo, nors 
jieškos galima įrodyti iš,kurio 

nebūk šitų turtų mažiausia 
per šešis mėnesius.

Mes turime savo tarnyboje 
Taupymo skyriuj, 111 South 
La Šalie St., Chicago, III., p. 
J. Klimą, kuris teiksis užre
korduoti j iešką kiekvieno kre
ditoriaus iš kurio nebūk pami
nėtų turtų be užmokesnio.

Su pagarba, 
Central Trust Company 

of Illinois, Receiver- 
ship Department.

----- j-------- -—
“Spešelai” vėl galvas 

kiša.
I________J___ _

“Spešelų” promotoriai vėl 
ima galvas kišti ir siuntinėti 
savo agentus į žmones. Bet 
tiems agentėliams, matyt, ne
kaip sekasi. Žmonės perdaug 
karčią pamoką gavo nuo tų 
apgavikų.

Kada prieš kelias savaites 
visi “spešelų” lizdai susmuko, 
kada tie prigavikai pradėta gau
dyt, tai ir lietuviški agentėliai 
buvo kai žiurkės į urvus suu 
sislapstę ir ilgai nedrįso tarp 
žmonių pasirodyti. Dabar, ma
tyt, tas jų kinkų drebėjimas 
praėjo ir jie vėl ima rodytis. 
Olstrityj dažnai jau matyt 
slankiojant tai vieną, tai ki
tą, — bet taip jie nedrąsus, vis 
bailiai į šalis dairosi. Šakaliu
ko agentų pirma užeiga tai 
“spešel-dimikratų” kromely — 
jų ten visados matyt, kartais 
koks pustuzinis. Diskusuoja, 
vargšai, savo vaiigiis-bėdas ir 
tariasi, kaip vėl žmonėms pri
sigerinus... — A. S.

Trys šunyčiai laimėjo 
bylą.
—... .r... .

Užvakar trys šunyčiai buvo 
pašaukti teisman. Teisėjas 
Henry Ilorner turėjo išspręsti 
kokį gyvenimą kiekvienas jų 
(šunyčių) turėsiąs vesti, bū
tent, ar paprastai be namų 
hektorišką, ar šuniškai aristo
kratišką.

.Šunyčių bylą vedė advoka-* 
tas Harry C. Leemon. Jie lai
mėjo. Advokatui teisėjas leido 
užtvirtinti testamentą, kaipo 
legališką, kuriame kaip jau 
buvo “Naujienose”) vakar ra
šyta, Mrs. Sadie Howard mir- 

.-clamą užrašė trim šunyčiams 
16,000xdplerių. Kai jie pastips, 
tai kas liks eis našlaičių prie
glaudai. \

Taigi, tie šunyčiai dabar ga
lėsią gyventi puošniausiuose 
namuose, esti gerinusių virė
jų skaniausiai pagamintus pie
tus, važinėtis brangia tokiuose 
automobiliuose, lankyti bran
giausius teatrus ir kai kada 
panorėję nuvažiuoti našlaičių 
prieglaujlon su našlaičiais pa
žeisti. žodžiu, jie dabar ga
lės vesti aristokratiškiausj gy
venimą.

OšKOS UŽIMA KARVIŲ 
VIETAS.

Nesenai Evanston General 
ligoninė įsigijo 25 oškas, 9 jų 
melžiamos. Kasdien jos dabar 
duoda po 24 kvortas pieno. 
Sako, kad oškų užlaikymas at- 
seinąs daug pigiau negu kar
vių ir kad jų pienas iš dalies 
yra sveikesnis, nes liuosesnis 
nuo džiovos perų. Karvių, ypač 
senesnių, sako, apie 25 nuo
šimtis sergą džiova, o oškos 
nuo šios ligos yra liuosos, Oš
kų pienas, pasak Dr. W. A. 
Evans, yra labai tinkamas ma
žiems ir šiaip silpnos sveika
tos žmonėms. ‘

NAUJAS BUDAS GAU
TI DIVORSĄ.

Jei nori divorso,. paprašai 
draugo parašyti savo žmonai 
romantišką atvirutę—na ir iš 
iškeptas divorsas. Štai Guy 
Blomųuist, 5442 So. Michigan 
avė. gavo divorsų vien vtik dėl
to, kad vienas vyras parašęs 
jo pačiai šio turimo atvirutę: 
‘Tlraži naktis. Aš vien tik apie 
i lis ir praleistas su j umis gra
žius vakarus svajoju. Geidžia 
mano širdis jus turėti — ir 
ko daugiau ji gali geisti?” •

Lietuviu Rateliuose
J. J. ELIAS VĖL BANKO 

PREZIDENTAS.

Universal State Banko direk
torių susirinkime kovo 14 d. 
to banko prezidentu išrinkta 
vėl J. J. Elias, vieton rezigna
vusio J. J. Krasausko.

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Vakarykščiame “Naujienų” 
laidinyj įsiskverbė ši korektū
ros klaida: Lietuvių Prekybos 
'Bendrovės pranešimo žinutės 
antgalvyj, vietoj: Stulpinas iš
rinktas Liet. Prekybos Bendro
vės auditorium, turėjo būti: 
Stulpinas išrinktas Liet. Preky
bos Bendrovės direktorium.

“Ekstra” pranešimas.
(Pasikalbėjimas telefonu.) 
8:30 vakaro.
Telefonas dzin... *
—Alio I
—Alio! Ar čia Naujienų Re

dakcija?
—Redakcija.
—Aš noriu paduot “extra”

—Meldžiu. Ką norit praneš
ti?

—iĮvyks “ekstra“ susirinki
mas Lietuvos Dukterų Drau
gystės ketverge, 7 v. v. Mildos 
svetainėj. Kviečia Komitetas...

—Palaukit, regis tas prane
šimas jau buvo šiandie įdėtas.

—'Taip, ale neteisingas. Ten 
pasakyta Mark White Sųuare, 
q turi Mildos svetainėj.

—Gerai. Pataisysim: vietoj 
Mark White Sųuare padėsime 
Mildos svetainėj. O kas čia 
kalba, kas tamsta? '

—Čiaplinskienė.
—Well, vakar tą patį 

Šimą telefonu davė kas 
ir aiškiai sakė, kad tas 
ra“ susirinkimas busiąs Mark 
Wliite Square salėj.

—Aš nežinau kas padavė va
kar, ale susiiinkimas bus Mil
dos svetainėje.

—Kas vakar pranešimą pada
vė, yra po juo savo

prane- 
kitas 

“ekst-

vardą pa-

—Vis tiek;- įdėkit, 
rinkimas bus Mildos 
ir padėkit: “Kviečia 

kad susi- 
svetainėj,

kumite-
tas”.

—Vadinas, bus du praneši-

pačią dieną ir valandą laiko 
susirinkimus dvejose vietose? 
Kaipgi bus?

—Ale aš prašau, kad įdėtu- 
mėt mano pranešimą. Ar 
galite įdėti?

—Kad neišpuola taip. Drau
gijų pranešimus kas nors vie
nas turi paduoti, o ne keliese

KELINĖS UŽ $2.95 
ir aukščiau

ladarytos pagal jūsų mietą už dirb
tuves kainas

®
 DABAR mes galime pasiū
lyti JUMS geriausio mate- 
rijolo, naujausių stailų, ge
riausio išdirbimo — ir gali 
teisingai . pasakyti — že
miausios kainos Amerikoj, 
kurias galime gvarantuot. 
Visos musų kelines padary- 
|; I H tos su diržams kilpelėms. 

| j IĮ Gvarantuotais kišeninis iš- 
M | eigos dėvėjimui. Gvaran- 

kV tuojame visas kelines, auk- 
n® ščiausios ar žemiausios ver

tės ir duosime užsiganėdi- 
nimą vertėje,' išdirbime ir dėvėjime.

Žemiau įdedame aprašymą tavoro 
ir žemas holesale karnas:

KELINĖS tamsaus materijolo, bal
tais gražiais dryžiais, ar tamsiai pil- 
kos-dryžos; reguliarė vertė $5.50, po
ro už ...................... ,...................... $2.95

RUDOS W0RSTED baltais dry
žiais, mišros, taipgi gražiai dryžos^ 
franeuziško materijolo'reguliarė ver
tė $7.50, dabar pora už ........... $4.95

TAMSIOS WORSTED KELINĖS 
mišriais dryžiais, gerai dėvisi, $9.50 
kelinės ........................................  $5.25

PUIKIOS MĖLYNOS WORSTED 
gražiai dryžos, reguliariai $9.00 ver
tės, dabar siūlome už ............. $5.25

ČYSTO VILNONO MĖLYNO SER- 
ŽIAUS, lygios ar dryžos, gerų vilnų, 
$12.00 kelinės už ....................  $6.75

Nesiųskit iškalno pinigų. Prisiųs- 
kit tik 35c. su kiekvienu užsakymu. 
Užmokėsit aplaikę užsakymą. Užsi
sakant, iškirpkit šitą ir pagarsinimą 
ir pažymėkit teisingai mierą storu
mą ......................’..
siūlę ............
kit kelinių Įmainą t
stakas aprųbežiuotas; todėl buk suga- 
besniu ir užsisakyk DABAR tiesiai iš 
dirbtuvės, o sutaupysit pinigų.

Parašyk savo vardą ir adresą aiš
kiai, aęrėžk ratuką apie kainos nume
rį, kokių kelinių nori.

LUXUS PANTS MFG. CO.
Išdirbėjai tik kelinių 

Dept. No. 4, 1513 Emma St.
Chicago, III.

ir pagal vidurinę 
... taipgi pažymė- 
Musų materijolų

ir kiekvienas savaip. Tamstų gos lietuviai 
Draugijos pranešimą jau įdčr 
jome ir kol tas, kas tą prane
šimą padavė, jo neatšaukė, ki
to negalime dėti.

—Tai kodėl mano praneši
mo negalite dėti?

—Jau pasakyta, kodėl ne.
—Brr-!-zs!!!-!!!-!...

LIET. AUDITORIUM 
REIKALŲ,

nuo senai laukiama,Jau 
kad tarpe Ohicagos lietuvių 
butų surengta koks nors vie
šas susiėjimas dėl didesnio su
sipažinimo su Chicagos lietu
vių bendrų bendrais reikalais.

Tuo tikslu Susivienijimas 
Bridgeporto Draugijų ir rengia 
iškilmingą vakarienę sekmadie
nį, balandžio 2 dieną, 7 vai. 
vale., Mildos svetainėje, 3140 
So. Halsted gatvė. Laike va
karienės kalbės žymus Chica- 
gbs lietuvių kalbėtojai. Jie iš
aiškins svečiams kaip Chica-

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

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

SANDARA
327 E Stręet, So. Boston, Mass.

''....... , .......... r r —

TODĖL PASISKU-

$2.50. Pusei metų—;$1.25. Pi-

LINIJĄ 9Broadvay, Nev K>rk.NY
ZSeILIETUVK

y Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
Z/ VISA TREČIA KLASSA PADALIN- 
\7 TA I KAMBARIUS

ANT 2-jų, 4-rių,* " - ~ ° T ™rn 
LATVIA išplauks ..

i POLONIA išplauks
| TREČIOS KLASOS KAINOS Į: 
į HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.50 
į —LIEPOJŲ $110,00
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 

savo agento.

Kovo 22 d

PARDAVIMUI
$195

nupirksit mano puikų, 
aukštos rūšies, 88 notų 
grojikų pianų, 100 rolių 
ir suolelis. Šis grojiklis 
pianas vartotas visai trum 
pą laiką (kaip naujas), 
priimsiu $10.00 į menesį. 
Kreipkitės 338 S. Ashland 
Blvd., kampas Van Buren 
St., krautuvėje. Galit 
kreiptis šiandien ir ryto 
iki 10 vai. vak.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902 

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Loilu Ave^ 

CHICAGO, ILL.

IU-O4NN i I. l.-.i; 1; ;>-(!'I! H H H Hh . H hJffl M K W H? M H RM M W W |M

galėtų sueiti į W. 33 gatve, pas bendrovčis 
direktorius ir pas draugijų at
stovus.

Norintieji dalyvauti minėto- 
,e iškilmėje malonėkite įsigyti 
tikietus iš anksto, nes susivie
nijimas tikisi skaitlingo publi
kos 
gali

vienybę ir visi išviena pradė
ti dirbti naudingą darbą, t. y. 
kaip galėtų greičiau pasistaty
ti nuosavą svetainę. Apart kal
bų bus dar ir kitokių pamar- 
ginimų, k. t. muzikos dalykė
lių, dainų, ir t. t., taip 
kad atsilankę svečiai turėš ne
mažai pasigerėjimo.

Įžanga bus 1 doleris asme
niui. Tikėtus galima gauti Au
ditorium Bendrovės ofise 840

A. A. #
MOTIEJUS MOCEIKA,

Mirė kovo 14 d., sulaukęs 31 
metų amžiaus paėjo ifi Mariam- 
polės apskr. Susninkų kaimo, 
Raudonio valsč. Amerikoj išgy
veno 13 metų; paliko nuliudime 
brolius: Joną, Povylą ir Anta
ną — Lietuvoje brolis Juoza
pas ir sesuo Ona.

Laidotuvės įvyks Subatojc, 
kovo 18 d., 10 vai. iš ryto iš na
mų 838 W. 34 St. į Tautiškas 
kapines.

Laidotuvėms užsiima grabo- 
rius Stanislavas P. Mažeika. 
Nuoširdžiai kviečiame visas gi

mines dalyvauti laidotuvėse. 
Nuliūdę broliai: Jonas, Povilas 

ir Antanas Moccikai.

atsilankymo, taigi vėliau 
jų pritrukti.

Ant. J. Lazauskas,
Reng. Kom. narys.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

KRUTINĖS SLOGOS
Naudok karštą, šlapią 
abrusą ant gerklės ir 
krutinės, kad atidarius 
odos skylutes. Tada 
įtrink Vicks koliai oda 
neparaudonuos 
tepk storai — ir ap- 
dengk karštu flanelių. 
Palik apdangalą liuosą 
aplink kaklą atverstai, 
kad garai kalstanti butų 
galima lengvai įtraukti.

VICKS v VapoRub 
17 milionų puodelių išvartojama 

kas metai.
Virš

KNYGOS

15c 
25c 
50c 
10c

3Oc 
75c 
50c 
50c 
10c 
20c 
50c

$1.00 
. 30c 
. 50c 
. 15c 
.. 50c 
. 15c 
$1.25 
. 25c 
.. 35c 
. 15»c 
.. 15c

35c 
05c 
50c
10c

35c
50c
20c

50c
20c
80c
15c

Knygos yra geriausi žmogaus 
draugai. Kas skaito knygas, tas 
turi didelę moralę naudą ir tuo 
pačiu sykiu lavina savo' protą. 
Knygų skaitymas netik lavina 
protą, bet jos suteikia ir didelį 
smagumą. Su gera knyga, kaip su 
geru draugu ,sunku persiskirti.

Čia mes paduodame keliolikos 
knygų vardus ir kainas; pasirin
kite ir tuojau prisiųskite užsaky
mą — nesigailėsite.

Surašąs knygų: 
Aukso Veršis .........................
Amerikos Pilietis ..................
Audėjai ....................................
Amerikono su grin. pasikalb.
Apie Rusijos Politines Partijas 30c
Atsitikimas .............................. 15c
Barbora Ubrika ...................... 50c
Bedievių šventraštis ........... $2.00
Baltas Kubas ...............................
Darbas .............................................
Dr-jos ir Organizacijos Evol. 
Darbo Žmonių Istorija ...........
Dainelės ......................................
Dainos vienam balsui ir kitos 
Gludi-Liudi ....'....................
Gyvulių Prutas ...................
Kryžius . ................... '........ .
Kas yra taip, o kas netaip 
Kaip žmogus mąsto .........
Kas išganys liaudį .............
Kas yra Socializmas .........
Kišeninis Žodynėlis ............
Kunigas Macochas ..............
Klesos ir Klesų Kova .........
Iš Širdies ............................ .
Lokis ...........................
Lietuvos Socialdemokratų

Partijos Dekleracija ........... 20c
Moralybės Išsivystimas ....... 25c
Machbeth apdaryta ............... $1.00
Machbeth neapdaryta............... 70c
Mulkių apaštalas ................ *.... 15c
Mįslių knyga ........................  $1.00
Minykų kunigų darbai Filipi

nų salose ..................
Nuosavybė ir Darbas ...........
Nuosavybės Išsivystymas ... 
Namai Pragarai ..................
Portugalų Miniškos meiliški 

laiškai ............................
Pasakojimai apie Jėzų .......
Pavydas ......................................
Pačiavimas pas įvairias tautas 20c 
Paskendusis Varpas ...............
Pasakos ......................................
šešiolika Kristų .A....................
Spąstai ............. ........................
Socializmo Minties Blaivum*as

neapdaryta ...... :................. $1.00
Socializmo Minties Blaivumas

apdaryta ......   $1.50
Sveikata .................................. $2.00
Socializmas ir Religija, tik 20 

knygučių ..................
Sapnininkas, neapdarytas 
Teisingos Paslaptis ........
Vėliavos Akyvaiztloje .....
Vagis ..........................................
Vokiečių Nepriklausomųjų So

cialdemokratų Veikimo Pro-
A ^rama .................................... 35c
Žemaitės Raštai Karės Metu 50c

Petskai^ę šį knygų surašą, tuo
jau rašykit mums, prisiųsdami f rei
kalaujama sumą pinigų, o knygas 
gausite tuojau. ' '

Naujienų Knygynas
1739 S. Halsted St.

Chicago, Hl.

. 15c 

.. 75c 
. 25c 
$1.00

10c

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pet mui: 
41 cent. už 100 auk. 

arba - 
245 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

T. Pullman

AKUŠERIU
Turiu patyrimi 

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

Chicago, III.

Ofiso Tel. Blvd. 7220
DR. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 10:30 iki 12; 3:80 iki 5 ir 

s 6:30 iki 8:30. Ned.: 10:30 iki 
• 12:00 dieną.

Nam.: 2914 W. 43rd Street. 
Tel. Lafayette 2G3

Telephone Yards 1582

Dr. J. KULIS
Lietuvis

GY DYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

Telefonas! Banlevard 7MH

DR. C. Z. VEZELIS
Lleiatfa Deitbtai 

ITU ArtUH Amu 
. / Alt! M-Im kalvi*

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Residcncija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Telephone Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

1189 Indopendence Blvd. Chieafl

DR. A. A. ROTH
RVSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas Moteriilip, Vyriik^ 
Yailm ir vis* ehroniik* lig*

OftoMt 38U So. Halsted St Cbica*^
Talaphona Drevar 9198

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street] 
CHICAGO, ILL.

Tek Aaustin 737
DR. MARYA 

D0WIATT—SASS
Kątik sugrįžo iš Californijos ir 

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

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Kalsto! St



NAUJI KNOS, Chicago, III
•? Pėtnyčia, Kovo 17 d., 1922

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

PRANEŠIMAI. IŠRENDAVOJIMUI AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME. MOKYKLOS

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Bridgeport. — šv. Dominyko drau
gystė laikys savo mėn. susirinkimą, 
sekmadienį kovo 19, 1 va), po pietų 
Sv. Jurgio par. salėj, 32 PI. ir Au
burn Ave\ Visi nariai atvykite laiku 
ir atsiveskit naujų draugų. Įstoji
mas draugijon sumažinta iki 1 <lol. ir 
gali įstot sveiki vyrai nuo 18 iki 45 
metų amžiaus.

— Rašt. A. Bugailiškis.

ANT RENDOS 2 KRAUTUVĖS^ 
kurias bus galima užimti nuo birže
lio 1-os. Vieta 22ra ir Leavitt Sts. 
Didelė proga čeverykų krautuvei ir 
moteriškų drabužių.

J. F. IIARRAST
2118 W. 22nd St., Tel. Canal 6991.

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES
ŲOMPANY,

1401 E. 67th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautų apgyventa, labai gražioj 
vietoj. Rendos $50.00 į mėnesį; 5 

metų padary- 
blokas

rūmai, lystas ant trijų 
tas, Brighton Park, i 
Washtenaw į vakarus.

2444 W. 46th 
Tel. Lafayette

Pi., 
4768

nuo

i-' Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
’• abejotini, Naujienų administracija pa

silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Pranešame Chicagos ir apielinkės 
lietuviams, kad Fountain Paint Brush 
and Sprayer Mfg. Co., laikys parodą, 
kas subatą nuo 1 iki 5 vai. vak, 1314- 
16 W. 21st St., Chicago. Kiekvienas 
lietuvys bei lietuvaitė kviečiami atsi
lankyti. — Kėiuitetas.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto 
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- 
mai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmeka-

Pranešimai

P-na Naujalio koncertui tikietai 
galima gauti šiose vietose:

“Naujienų” ofise, “Draugo” ofise, 
Universal State banke, Metropolitan 
State banke, P. Baltučio ofise (ant 
Bridgeporto), Beethoveno koncervato- 
rijoje, J. Ramanauską 10808 Mieli. 
Avė. (Roselande), V. Daugsos krau
tuvėje 4513 So. Wood St., “Vyčio” 
spaustuvėje (Town of Lake) ir Darbi
ninkų užeigoje 50 Avė. ir 15 gat. (Ci
cero je, III.).

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
mergina, už gaspadinę prie mažos 

šeimynos. Nėra skalbimo, lengvas 
darbas, mokėsiu $15.00 ant savaitės 
— valgis ir kambaris. Atsišaukite.

OREMUS CHEMICAL 
LABARATORY 

1718 So. Halsted St.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 
7 sėdynių Haynes touring Car. Išžiū
ri ir eina kaip naujas. Parsiduoda 
pigiai; Kam reikalingas, atsišaukite 
G. P. 618 W. 31st St. Savininką ga
li matyti visados, ant pirmų lubų.

PARDAVIMUI SALIUNAS, LA- 
bai gražioj vietoj, gatvekarių linijoj, 
nuo 3 pusių. Priežastis pardavimo, 
važiuoja į Lietuvą.

11902 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 3959

REIKALINGA MERGINA "'PRIE 
abelno namų darbo; gera mokestis, 
maža šeimyna.

Kreipkitės tuojaus adresu:
4630 So. Ashland Avė., 
Room 1 ant anti*ų lubų.

PARDAVIMUI NAUJAI IŠOVER- 
holitas 1918 nenkių sėdynių Fordas. 
Pitm-as kupčius nupirks už $100.00 
Atsišaukite nuo 5 iki 8 valandai va
kare. V. D. Vilnius, 182 E. 118th PI. 
(2 lubos), Kcnsington, III.

PARDAVIMUI SALIUNAS LA- 
bai geroj vietoj, visokių tautų apgy
venta; trys kambariai pragyvenimui, 
lystas 2 metų. Parduosiu už teisin
gą 
tis

Parduosiu už teisin- 
pasiulymą. Pardavimo priežas- 
patirsite ant vietos.
Gero proga.

544 W. 18th St.

DUKYS ADAROS
Nuo 9 ryto iki 9 vakare. Mes par

duodam ir mainom; namus, lotus, lar- 
mas, automobilius ir visokius biznius. 
Pas musų greitas, teisingas ir pigus 
patarnavimas, visokiais reikalais. 
Kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St

PARDUOSIU 
savo 4rių lubų 
arba grosemės. 
pigus.

Atsišaukite į 
porto Skyrių, 
num. 98.

Chicago, 111.
ARBA MAINYSIU, 

namą, ant bučemės 
Namas yra geras ir

“Naujienų” Bridge-
3210 So. Halsted St.

P-Iė» E. KAZLAUSKAITĖS 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Mokina: kirpti, siūti, pritaikyti 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams.
Klesos: dienomis ir vakarai 
Specialės instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

G()WN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St.,

NORIU PIRKTI LOTĄ Brighton 
Park ,į pietus nuo Archer Avė., tar
pe Rockvvell ir Kedzie. Mokėsiu 
cash.

Kreipkitės tik laišku į Naujienų 
ofisą No. 562.

ŽEMAITĖS 
paminklo pastatymui 
raštų išleidimui yra rengia
mas puikus vakaras. Dra
matiškas Ratelis ir Rose- 
lando Scenos Mylėtojų Ra
telis suloš labai gražų vei
kalą “Graži Mageliona”, 
keturių aktų melodramą. 
Tas visas pokilis įvyks 
Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23 PI. Balandžio 2 d., i 
1922, 7:30 vai. vakare.

Artistai deda visas pas
tangas, kad vakaras nusi
sektų visais atžvilgiais. Ir 
prašo visų, kad atsilanky
tų j šį vakarą.

Tikietus jau galima Įsi
gyti iš kalno šiose vietose.

“Naujienų” ofisuose, 
1739 S. Halsted St., 3210 
S. Halsted St., 1614 W. 46 
St., ir Universal Bačkoje, 
3252 S. Halsted St.

REIKIA NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJOS 
i ant farmos, 23 mylios nuo Chicagos; 

Dragišką vakarėlį rengia L. S. S. Į ^a(Į švari, gali turėt vieną ar 
du vaiku. Gera mokestis, nėra mažų 
vaikų prižiūrėjimui.

1801 Wabash Avė., 
Dienos laiku Calumet 0081

PARDAVIMUI Jackson auto
mobilius 1920 metų, 
do ir bėga kaip naujas. 
$725.00. Kreipkitės:
cher Av. Tel.:, Lafayette 7673.

........................... H..................   1 . 1 1

Atro- 
Kaina 

4138 Ar-

NAMAI-2EME
TĖMYKIT FARMERIAI

Roseland. — “Aušrą” palaikančių 
dr-jų vakaras bus nedelioj, balandžio 
2 d., Strumilo svetainėj. Bus vaidi
nimus ir balius. Kitų draugijų pra
šome tą dieną nieko nerengti, bet vi
sus atsilankyti i šį vakarą.

— Komitetas.

81 kp. nedėlioj, kovo 19 d., 1922 Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia Avė. Pra
džia 7:80 vai., vakare. Bus gražus 
programas, žaismės ir visokį šokiai 
prie geros muzikos. Meldžiame gau
siai atsilankyti. Komitetas.

R. J. BISCHOFFŲ KRETORIŲ 
KOMITETAS.

Pranešam visiems Bischoffo kredi
toriams, kad butumet malonus rekor- 
duoti savo notas, gautas Nuo Bischof
fo į visuotiną kreditorių komitetą, ku
ris turi ofisą po 4509 So. Ashland I 
Avė. atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
kas dieną ir nedėlios dieną nuo lOtos 
ryto lyg 4tos vai. po piet. Meldžiam 
nelaukti toliaus, nes turi būti resitos 
suneštos ligi 20tos dienos šio mėne
sio. Pranešam visiems lietuviams 
Bishoffo kreditoriams, neklausyt vi
sokių agentų su apgavingais praneši
mais arba agitacijoms, mes Komite
tai dažinojom iš tikrų šaltinių, kad 
advokatas siūlo Bischoffo vienam 
agentui dvidešimts penkis tukstan- 

I čius dolerių. Malonėkite patys pasvar
styti kokią gerovę nori žmonėms pa
daryti. Išsitobulinę tokių dalykų, 
prašom atsiimti savo notas iš advo
katų jau žmonės pradėjo ir nuo reci- 
verio atsiimti notas. Patariam visuo
menei iš kur galima atsiimti ir at- 
•nešti visuotinam komitetui, kuris vei
kia vardan visų Lietuvių kreditorių. 
Sekančios vietos kolionijų bus imamos 
notos.

Brighton Park, Ketverge, kovo 16 
d., bažnytinėj svet., 44 ir Fairfield 
Avė.

Sekančios vietos bus atdaros nuo 
4 po pietų lygi 9 vakaro.

Komitetas.
•=—.'■..BJĮ-'H

REIKIA jaunos moters ar 
merginos pardavoti moteriškas 
drapanas. Turi mokėt lenkiškai 
ir lietuviškai.

4555 S. Ashland Avė.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
sortavimui vilnonių skudurų. Kito
kios neatsišaukite. Nuolatinis dar
bas, geros sanitarės aplinkybės.

Kreipkitės:
1735 Diversy Parkway

REIKIA veiterkos. Turi mo
kėti šnekėt angliškai. Gera al
ga. Kreipkitės.

1628 W? 47th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ IR MOTERŲ

REIKALINGAS patyręs vei- 
teris arba veiterka.

Atsišaukite:
MRS. V. MALINAUSKIENĖ

750 W. 31 St. netoli nuo Halsted 
? U W'' '4 •

PARDAVIMUI
PARDUODU GROSERIO ĮTAI- 

sus (fixtures) pilnai įrengtas groser- 
nei. Parduosime sykiu, ar po vieną. 
Esame priversti parduoti greitai.

4434 So. Fairfield Avė. 
Chicago, 111.

Reikalaujam visokių farmų ant na
mų mainymo . Mainytojai laukia ofi
se. Turime nanvų pasiskyrimui viso
se dalyse Chicagos. Dabar geras lai
kas. Atsišaukite tuoj. Užeikite į 
musų ofisą, pas mus, teisingas ir 
greitas patarnavimas. 
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO.

808 W. 33rd PI., arti Halsted St. 
Vai. nuo 9 ryto iki 9 vak. kasdieną.

DIDELI BARGENAI
4 šeimynų mūrinis namas. Kaina 

$5,000. Mainysiu ant loto ar auto
mobilio. Likusius kaip rendą. 5 ar 
6 kambarių bungalovvs naujai stato
mos. $800 įmokėt, likusius kaip ren
da. 4 kambarių namelis: maudyne, 
elektra, skiepas. $5 įmokėt, likusius 
kaip rendą. 4 lotai už mažą kainą, 
$625 su mažu įmokčjimu; viena prie 
Archer karų linijos — kaina $650. 
Viskas sudėta ir apmokėta.

4400 So. Kedzie Avė. 
Matykite ZEWERT

Mokinkis dressmaking.
Braižymo .siuvimo — hienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavonfs merginoms, pasisiuvimui 
sau dresčs.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

ASMENĮIJIESKOJIMAI
Draugystės šv. Antano iš Padvos 

mėnesinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, 1-mą vai. po pietų, kovoj 19, 
IMevo Apveizdos parąpijos svet., So. 
Uųion Avė. ir 18 gatvė.* Visi nariai 
būtinai malonėkit atsilankyti, nes yra 
Svarbių reikalų svarstyt.

— Valdyba.

JIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO PE- 
tro Petkausko ir jo sesers Petronėlės, 
Kauno rėd., Biržių apsk., Podbiržių 
vaisė., Strolių kaimo. Meldžiu grei
tai atsišaukti šiuo adresu. Petras 
Yankus, 120 So. Brown St., Rhinelan- 
der, Wis.

REIKIA DARBININKU
VIKŲ

liiet. Švietimo Draugija rengia pra
kalbas su paveikslais nedėlioj, kovo 
19, 7:30 v. v. Raymond Chapelėj, 816 
W. 31 gatvė. Kviečiame publiką 
gausiai atsilankyti. — Komitetas.

JIEŠKAU BROLIO F. BLAŽIO, 
gyvenusio Virden, III. Meldžiu atsi
šaukti, arba kas žinote, ypatingai iš 
Virden, III. pranešti.

JOHN BLAŽYS, 
Billings. Montaną.

Reikalingi agentai, 
rintas pelno pienas, 
nas gali tapti agentu. Geras 
uždarbis. Kreipkitės nuo 12 
iki 4 vai. po piet adresu:

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

L. S. S. VIII Rajono Centralinlą 
Komiteto susirinkimas įvyks panedė- 
lyj ,kovo 19 d., Naujienų name. Praį- 
džia 7:30 vai. vak. Visi Centro Kom. 
nariai malonėkite susirinkti laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

— J. J. Čeponis, Sekr.

JIEŠKAU PUSESEKĖS OLESĖS 
Mikšienės (Gasečlas) ir Petro Mik
šio. Seniaus gyveno Lawrehce, Mass. 
Malonėkite atsišaukti, nes turiu svar
bią žinią iš Lietuvos, žinantis, ma
lonėkite pranešti, už ką busiu labai 
dėkingas. Walter Žagaris, 2715 W. 
36th St., Chicago, III.

Draugyste Lietuvos Gojaus mėnesi
nis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
Kovo 19, 1 vai. po pietų D. Shemai- 
čio svet., kampas 18tos ir Union gat
vių. Malonėkite visi nariai atsilan
kyti, turime svarbių reikalų aptarti.

F. Ažusenis, Rašt.

JIEŠKAU DOMINYKO MAČIU- 
no, Telšių apskr., Varnių vaisė., Pa
vandenės par., Spukoėių kaimo. Tu
riu labai svarbų reikalą. Malonės 
atsišaukti patsai, ar kas jį žino, teik
sis pranešti. Frank Palasky, 5046 S. 
Kolin St., Chicago, III.

PARDAVIMUI BUČERNĖ SU 
mašinoms. Yra trokas ir visi kiti 
parankumai 4 kambariai, garu šildo
mi, pigi renda. Turiu parduoti < šią 
savaitę. Parduosiu pigiai — važiuo
ju į Lietuvą.

10701 So. State St.
Phone Pullman 4699

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė su dviems automobiliams —• 
trokas ir pasažierinis. Biznis gerai 
eina, geroj vietoj. Trumpame laike 
turi būt parduota visas biznis arba 
pusė iš*-priežasties nesutikimo part
nerių, 2843 W. 38th St., Tel. Lafay- 
ette 0274.

PARDAVIMUI ELEKTRIKINE 
čeverykų taisymo mašina ir kiti rei
kalingi įrankiai. Gera vieta, pigi 
renda. Pardavinio priežastis važiuo
ju į Savo šalį. J'.'/•

Kreipkitės:
8505 S. Califomia Avė.

NEPRALEISKITE PROGOS; par
davimui bučernė. ir grosernė, biznis 
išdirbtas nuo seąo laiko, vieta ant 
kampo, biznis cąsh. Parduosiu už 
pirmą ir teisingu, pąsiulinimą. Kas 
norite dirbti dobdavęs, tai kreipkitės: 
1334 W. 61 St., -Chicago, III.

______  PARDAVIMUI didelė bučer-
Užtik grosernė lietuvių koloni- 

Kiekvie- N01- Pardavimo priežastis, ne
moku letuviškai.

4537 So. Paulina St.

PARDAVIMUI barbernė, lie
tuvių kolonijoj; pigiai.

3735 So. VVąllaCę St.RElklA VYRŲ NUOLATINIAM 
ant lauko darbui. Gali padaryti iki *< 
$40 į savaitę. Turi turėt gerus pa- PARDAVIMUI BUČERNĖ IR gro- 
liudimus. Jei negali ypatiškai apsi- L sėmė labai geroj vietoj, lietuvių ap
lankyt, tai rašyk: American Press gyventa. Biznip išdirbtas. 
Installment Co„ 58-60 W. Washing- siu 
ton St., Room 516—Tel. Central 1844 tą 
—A------T------- :-------—T—r* žimai; randa piguREIKIA patyrusių operatorių | isž7 So. Union Avė. 
prie moteriškų kotų ir apsiauta- 
lų. Kreipkitės tuojaus.

ART DRESS HOUSE
1051 W. 35th Street.

ils išdirbtas. Parduo 
iu pigiai .nes išvažiuoju į kitą tnies 
ą. : Prie biznio yra arklys ir du ve 

\ Atsišaukite:

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir GRO- 
sernė, su namu ar be namo. Turi 
būt parduotu trumpame laike. Savi
ninkas išvažiuoja į kitą valstiją.

Atsišaukite tik laišku į Naujienų

PARDAVIMUI STUBA, 1 AKE- 
ris žemės, vištininkas ir baimė. Lie
tuvių kolonijoj, 45 PI. į rytus nuo 
Joliet Avė.

Atsišaukite:
EDW. M. KUBAN, 

Lyons, III.

ĮSIGYK nuosavų na 
MĄ, $75 GALI PRADĖT.

PARDAVIMUI NAMAS IR VIE- 
nas akeris, 5 kambariai steam heat, 
electric. . Paukščiai ir viena karvė. 
Galiu mainyt ant Chicagos namo ar
ba loto. Priežastis pardavimo savi
ninkas turi kita biznį.

11300 So. Kedzie Avė.

Ši yra 4 kambarių stuba

STEBĖTINAS PIGUMAS '
3 aukštų, 6 pragyvenimų po 4 rui

mus muro namas. Elektros jSviesa, 
maudynės, basementas ir kiti įren
gimai pagal šios dienos. Parsiduoda 
už $8,500. Atsišaukite. S. J. Mitchell, 
3214 So. Halsted St., 2 lubos.

^$1,500 ant 50x125 pėdas loto; 3 
blokai nuo C. B. ir Q. R. R. stoties; 
33 minu^os iki vidurmiesčio; perva
žiavimas mažiau 10c.; bus gatava į 
30 dienų, arba ant geg. 1-os, jei no
rėsit. $600 nupirks šią stubą ir lo
tą. Likusius po $15 į. mėnesį, pri- 
skaitant nuošimtį.

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

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI 43 akerių ūkė. Mi

chigan valstijoj. Žemė išdirbta ,so
das, upelis bėga per ūkę, mylia ir pu
sė nuo miesto. Priežastį pardavimo 
patirslt ant vietos.

M. G.,
8327 Auburn Avė., 1 fl.

ATVAŽIUOKIT NEDĖLIOJ

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ MEDI- 
nis namas, 5 jr 5 kambarių su i sau
le porČiais, cemento fundamentas, mo
derniškas ,72 pėdu lotas daržui arba 
budinkui. Saulė iš visu pusiu. 2950 
Lowe Ąve. Kreipkitės prie savininko 
8656 Herdon $t„ kampas Wieland Av., 
Tel. Graceland 1394. Mrs. Schroeder.

Vežkitčs visą šeimyna pamatymui 
šių namams vietų. Rašyk reikalau
damas veltui tikintų, arba kreipkitės 
į ofisą; atdara vakarais iki 9 vai., ir 
visą dieną subatoj ir nedčlioj. Mes 
paaiškinsime, kaij> tapti namo savi
ninku.

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

68 W. Monroo Street

II ĮVYRU REIKIA!!!
Mokintis barberystės. Labai rei- 

kalauiami. Didelė alga. Į keletą 
savaičių išmoksi. Jei neturi darbo, 
mokinkis apmokamo amato. Jei 
dienomis dirbi, vakarais mokinkis. 
Atdara iki 9:00 vai. Aplankyk.

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

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

TIKIETAI.
Marijonos Rakauskaitės kon

certas, kuris rengiamas Biru
tės, atsibus Nedėlioj, Kovo 26 
d., 1922 m., Kimba 11 Hali sve
tainėje, Jackson Blvd. ir Wab- 
ash Avė. yra parduodam! Nau
jienų Ofise.

JIEŠKAU FRĄNKIO JURKŠO, 
seniau gyveno Chicagoj, apie 18tą 
gatvę. 4 ar 5 metai išvažiavo į Cana- 
dą. šiuo kartu tikrai žinau, kad gy
vena Detroit, Mich. Prašau paties at
sišaukti, ar kas kitas praneš apie jo 
gyvenimą. Turiu svarbu reikalą iš 
Lietuvos. VI. Marijošius, 559 W. 18th 
St., Chicago, III.

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

Liberty Land
3301 So.

Phone

Atsišuakite
& Investment Co 
Halsted St.,

Blvd. 6775

RAKANDAI

ofisą numreiu ,560.

PARDAVIMUI saliunas, ge
ras biznią, visokių tautų koloni
joj.

Atsišaukite:
3806 So. VVallace St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

PARDAVIMUI 160 AKERIŲ fat; 
iųa Michigan Valstijoj, didžiausioj 
lietuvių kolonijoj, prie Bigber ežero; 
žetnė gera, su budinkais, o reštas ga
nyklos ir geras miškas, iki didelio eže
ro, apie % mylios. Ant vietos randa
si mažas ežerėlis. Geros tvoros; apie 
20 galvijų, 3 arkliai, daug vištų. Tu
ri būt parduota trumpame laike, arba 
mainysiu ant gero miesto namo. Pla
tesnių žinių kreipkitės:

WM. KARROLL, 
Bok 50, Irons, Mich.

EXTRA
Pardavimui 2 nauji namai Brigh

ton Parke ipo 2 pagyvenimus, po 5 
kambarius kiekvienas flatas, elektri- 
kos šviesa, maudynės, aukšti cemen
tuoti skiepai, skalbynės ir viskas įtai
syta pagal šios mados mainysiu ant 
mažesnio namo, loto arba automobi
lio. Parduosiu atskirai no vieną.

F. J. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

PARDUODU prapertę ir ge
ras biznis: cigarų, tabako, ken- 
džių ir ice creamo, geroj vietoj, 
netoli lietuviškos bažnyčios.

2300 So. Oaklėy Avė.

Gražų koncertą ateinančią subatą, 
kovo 18 d., • taiso Lietuvių Moterų 
Dr-ja “Apšvieta” rašytojo Dėdės šer
no pagerbimui. Koncertas įvyks Mel- 
dažio salėj, 2242 W. 23rd PI., 8 vai. 
vak. Programe dalyvauja “Birutės” 
choras p. A. Pociaus vedamas, solis
tė p-lė Marijona Rakauskaitė, baleri
na Vera Paulova ir k. Visas koncer
to pelnas skiriamas Dėdei šernui. Ti
kimės, kad publika parems šį lab
daringą vakarą gausiu atsilankymu.

— “Apšvietos” D-ja.

DR. GEO. M. GLASER, 
3149 S. Morgan St.

Kuris buvo išvažiavęs ant mėnesio 
laiko aplankyti ligonbučius Florida 
ir Cubą ,dabar sugrįžo ir yra pasi
rengęs užsiimti praktika.

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
barių rakandai kaipo paaukaujame, 
jei pirksit tuojaus: 8 kaurai, odos ir 
velouro gyvenamąjam kambariui se
tai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos, ant grindų pastatoma lem
pa, grojiklis pianas', phonographas ir 
tt. 4959 Prairie Av. Apt. 1.

PARDAVIMUI saliunas, vi-r 
šokių tautų kolonijoj, prie dide
lių dirbtuvių; biznis 20 metų 
senas.

1458 W. 15th St.
\ ■

ŠITA PASKUTINĖ PROGA.
Įgyti gerą 240 akerių gerą farmą. 

150 dirbamos, 90 ganyklų ir gero miš
ko. Juodžemis su moliu, geriausia 
žemė ir geriau auga visoki javai ir 
daržoves. Budinkai visi geri: 1 -—10 
kambarių, kitas 4 kambarių; 2 gražus 
sodai, per farmą bėga upelis ir pui
kus šaltinis. 25 galvijai, 3 geri ar
kliai, w kiaulės, vištos ,antys, žąsys, 
traktorius ir kitos darbui reikalingos 
mašinos; šilo, malūnas, pjaunama ma- 
iūna ir kitos farmeriškos mašinos. 
Farma randasi labai gražioj vietoj, 
)rie pat automobilių kelio ir geležin
kelio; % mylios nuo miesto, Michi- 
?an valstijoj. Kaina $15,000. Pusę 
mokėt, o likusius lengvomis išly
goms arba mainysiu ant geros nuosa
vybės. Platesnių žinių kreipkitės

STANLEY PAKĖNAS, 
703 W. 21st PI., Chicago, III.

PARDAVIMUI NAMAS Už PU- 
sę kainos, nes savininkas apleidžia 
Chicago. Galite matyt 5 vai. vak., 
arba nedėlioj ant pirmų lubų iš fron
to.

920 W. 34th St.

Paino Tablets
Skausmas prašalinamas, vartojant 
PAINO TABLETS: galvos skaudėji
mą, nugarkaulio, muskulu nusilpi
mo, rheumatizmo, neuralgijos ir nuo 
kitokių skausmų. Geriausias vaistas 
nuo šalčio ir influenzos: taipgi vidu
rių liuosavimą. Vienas išbandymas 
pertikrins ius. Gaunamas yra visose 
aptiekose ir pas išdirbėjus.

PAINO CHEMICAL CO.
1824 Wabansia Avė., 

Chicago, I1L

APDRAUDA, VISOKIŲ BIZNIŲ 
ir paprastai, nuo visokių apgavikų 
ir netikėtų nelaimių. Platesnių žiniij 
kreipkitės antrašu: Mr. Ig. Vierbello 
2338 W. 23 PI. Chicago, III. Atdara 
nuo 4 iki 8 vak., paned., utam., ket. 
ir subatoj. .

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠSIRENDAVOJA KAMBARYS 

su visais parankumais inteligentiš
kam vaikinui, arba jaunai porai, su 
kuknios privelegiioms.

P. PETRAITIS
3237 Auburn Avė.,
Tel. Yards 5056

IŠRENDAVOJIMUI KAMBARYS 
didelis su elektros šviesa, maudykle 
ir kiti naujos mados pagerinimai.

Kreipkitės: *
8152 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai (fumiture) gerame stovyje, 
parduosiu pigiai, priežastį patirsite 
ant vietos.

Atsišaukite:
A. J. SAMUILIS

2721 So. Halsted St., ant 3 lubų

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUL saliunas, viso
kių tautų kolonijoj. Labai daug 
draiverių užeina į tą saliuną. 
Biznis senas. Gera svetainė mi
tingams. 1131 S. Jefferson St.

!!!AUTOMOBILIAI!!!
VIENOS SAVAITĖS VELTUI 

IŠMĖGINIMAS

PARDAVIMUI SALIUNAS ir HO- 
telis labai geroj vietoj,biznis.išdirbtas 
Parduosiu už pirmą pasiūlymą, nes 
išvažiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite:
7622 — 61 st St., 

Argo, III.

................................ » 'M'""*-

4100 S. Western Avė. 3 ir 4 k. $2,800
4136 S. Artesian Av. 4-4 kamb. $5,900
5126 S. Albany Avė. lotas 30x125 

pėdų ................... ....................
5128 S. Albany Avė. 6 kamb.

elektra .................................... $4,500
5016 S. Washtenaw, 8 kamb. $7,700 
3155-59 Wallace St. — 3 krautu

vės ir 8 flatai, muro namas, 
rendos $315 ...............  $25,000

612 W. 47th. St. du flatai .......  $3,700
3525 Lowe Avė. 4 ir 4 kamb.

elektra ete............................... $2,500
3357 Pamel, 6 ir 6 kamb.......... $7,500

Reikalaukite pilno listo.
REALTY SELL1NG & TRUST CO., 

3517 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 3543—1643.

Lietuviai, norėdami įsigyt ūkę, 
spekuliantų, agentų apsilenkti, tai 
parašykit man, o aš jums pasakysiu 
kaip geriau įsigyti teisingai geras 
gyvenimas. Aš pats esu didžiausias 
ūkininkas, grdŽioj lietuvių kolonijoj. 
Sumaniau atsakyt kožnam, kas tik 
panorės mano patarnavimo, o aš ne
patingėsiu parodyt gražių ūkių su 
puikiais budinkais, gyvuliais, pada
rais, ūseliais.

Norėdami žinot, kreipkitės laiškais 
prie manęs.

WM. GIRAITIS, 
R. 2, Hart, Michigan.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 metams: — Pirm. A. 
švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakąus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oaklev 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrelienė ir J. Antft- 
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniąi su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė.

CICERO, ILIj., LIETUVIŲ PAŠAI,- 
POS KLIUBO Valdyba 1922 mė- 
tams: Pirm. S. A. Stankevičla/ 
padėjėjas Bol. Bulauskis, nut. rašt.
K. P. Deveikis 1505 So. 51 Avp. 

fin.. rašt. A. Tumavičia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. J. Varanis, J. 
Martinkus ir A. Stanišauskas, 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnvčia, vakare, 
Tamuliunienės svet. 1747 S. 49th 
Avenue.

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 matams: 
Pirm. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.: padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma- 
krickas, 1626 N. Oaklev Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oaklev 
VIvd.; iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. nagelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės Rvet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

PRANEŠIMAS

$800 PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 flatų 6 ir 6 kambarių ir skiepas. 
Furnace šiluma ir kietmedžio bai
gimo. Elektra, skalbyklos, pagal šių 
dienų reikalavimus.

Kaina $7,800,00.
4737 W. Polk St. arti Cicero Avc. 

Pirmos lubos.

80 AKERIŲ N. MICHIGAN, 60 
akerių išvalyta, likusi daliniai išvaly
ta. Puiki bulvėms žemė. Ausable 
upė bėga, 6 mylios iki Higgins eže
ro: tik mylios‘į miestą ir geležin- 

akerį, 
suba- 
Anna 
lubos.

kelio. Atiduosiu po $20 už 
jei tuojaus pirks. Kreipkitės 
toj, nedėlioj arba vakarais. 
Krause, 2015 Dayton St., 2-os

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
1922 metanes,—Pirmininkas J. Ma
tulaitis 1237 W. Madison st.; pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Dl- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Pra
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi- 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesy j. Tvaikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose.

FAGET-BUICK CO.,
BUICKS

PARDUODU saliuną už pigią 
kainą. Noriu parduot greit.

JOHN PYRKA,
359 E. 119th St.

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

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

Tel. Douglas 0632.

PARDAVIMUI saliunas, lie
tuvių, rusų ir kitų tautų apgy
vento j vietoj. 3 metų lysas. Pa- 
siskubinkit, tai yra gera proga.

4522 So. Honore St.
• 4- i '* *

Kad graži ir gera ūkė, 40 akerių 
ant pardavimo ar mainymo ant nedi
delio, gražaus nanro Chicagoj.

Visa dirbama, ansėta javais ir do
bilais. Geri visi budinkai, rakandai, 
mašinos, pakinktai ir sėklos.

Randasi labai dailini vietoj, tarpe 
4 miestų ir arti mokyklos. Prie žvy
ruoto

Aš 
gon.

MORTOEClAl -PASKOLOS

V IT AUTO BAND valdyba 1022 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas, nut. rašt. J. 
Barcis. fin. rašt. J. Philips, kasier. 
Kast. ShauliHs. kasos glob. Ign. Ju- 
revičia, maršalka M. Adomaitis. 
Delegatas i Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.

kelio; Allcgan. Michigan.
savininkas atvažiavau Chica-

M. MATULIS,
1609 N. Wood St,

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

LOUIS STERN & CO., 
5 North La Šalie Street, 

kampas Madison St. Tel. Main 4845

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Val- 
dvba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.; padėjėjas 
Liundv. Judus 3314 S. Union av ; 
mit. rašt. Kaz. Duoba 3417 South 
Union av.; turto rašt. M. Astraus
kas 3318 S. Un’on av.; kasierius 
Jos. Balčiūnas: kasos Hob. Ant. 
Amm'inns ir Ant. Strumbris: mar
šalka Wm. Butkus. — Susirink i m-'i 
laikomi kas mėn. trečia nedėldieni, 
1 v no r Urbono salėj 3338 So.

Auburn Avė.




