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Valdžia grūmoja angliakasiams 

Vokietijai gręsia katastrofa 
Siūlo musių paliaubą Grai- 

/ kijai ir Turkijai
Persergsti angliakasius

Valdžia draudžia angliakasiams 
trukdyti anglių produkcijai 
laike streiko.

WASHINGTON, kovo 23. 
— Generalinis prokuroras Dau- 
ghcrty išleido persergėjimą, 
kad federalinė valdžia netole
ruosianti vartojimą prievartos, 
kad neleidus kasti anglis lai
ke angliakasių streiko.

Daugherty sakosi nedarąs jo
kių grūmojimų ir kad. žmonės 
turi teisę ramiai streikuoti, 
bet jie neturi teisės kliudyti 
tiems, kurie užims jų vietas, 
reiškia streiklaužiams.

Jis nemanąs, kad valdžia 
turės laukti iki pritruks ang
lių, kad pradėjus veikti. Ji tu
rinti tiesą įsimaišyti ir į ang
lių produkciją, kaip ji turin
ti tiesą įsimaišyti kada būna 
apsistojimas transportacijos. O 
kada valdžia pradėsianti veik
ti, jos veikimas bus aštresnis, 
negu kad buvo daroma kito
se šalyse, jei tik teismai ’ jos 
nesustabdys. Bet apie tai jis 
paskelbsiąs tik tada, kada 
streikas bus jau prasidėjęs.

Atsisakė tartis su Ohio' »

kasykly savininkais
COLUMBUS, Ohio, k. 23. — 

Pietinės Ohio dalies- organi
zuoti angliakasiai formaliniai 
atsisakė tartis su Ohio kasy
klų savininkais. Kasyklų savi
ninkai siūlė, kad tarybos įvyk
tų čia sekamą panedėlį.

Tie patįs savininkai atsisakė 
tartis su angliakasiais bendro
je viso cen tralinio minkštųjų 
anglių lauko konferencijoje.

Ikišiol tik vieni Illinois ang
liakasiai stoja už atskiras de
rybas su savo valstijos kasy
klų savininkais. Pennsylvania 
ir dabar Ohio angliakasiai nuo 
tokių tarybų su savo valstijų 
kasyklų savininkais griežtai 
atsisakė. Jie reikalauja bend
ros konferencijos, nuo kurios 
kasyklų savininkai atsisako, o 
ne atskirų, pagal valstijas, 
konferencijų, kurios nieko ge
ra angliakasiams neduotų, bet 
suskaldytų jų spėkas. To ka
syklų savininkai ir nori: jie 
atsisako nuo bendros konfe
rencijos, bet visi jie sutinka 
ir net siūlo tarybas pagal val
stijas.

Rems angliakasius
NEW YORK, kovo 23. — 

Po Samuel Gompers pasiunti
nių pasitarimo su angliakasių 
unijos viršininkais, tapo pa
skelbta, kad visuotinas mink
štųjų anglių ir antracito ang
liakasių streikas, kuris prasi
dės balandžio 1 d., bus veda
mas “pilniausiai ir veikmin
giausiai kooperuojant Ameri
kos Darbo Federacijai”.

Gavus Amerikos Darbo Fe
deracijos paramos užtikrini
mą, angliakasių vadovai tiki
si, kad visuotinas angliakasių 
streikas bus sėkmingas. Jie 
tikisi, kad jei streikas pasi

darytų ilgas, tai geležinkelie
čiai ir Darbo Federacija duos 
savo moralinę ir finansinę pa- 
gelbę.

[Derybos su antracito kasy- 
klų savininkais tebesitęsia, bet 
nėra vilties, kad galima bus 
susitaikinti be streiko pagel
tos.

Vokietiją laukia katastrofa
Nauji talkininkų reikalavimai 

neišpildomi ir kabinetas tu
rės rezignuoti.

BERLI^AS, kovo 22. — No
ta, užverianti talkininkų kon
tribucijos komisijos reikalavi
mus iš Vokietijos, tapo įteik
ta kancleriu Wirth laike ofi- 
cialinio susirinkimo. Jų įteiki
mas sutrukdė visą Vokietijos 
valdžios veikimą. Kabineto na
riai sako, kad naujoji padėtis 
reiškia katastrofą Vokietijai. 
Kancleris Wirth buvo išbalęs 
ir sujudęs, kada jis apleido su
sirinkimą, paĄdkšdajmas, kad 
visi Vokietijos pelnai tapo su
ardyti.

Liaudies partijos vadovas 
Stresemann sako, koalicijos 
valdžia liko sunaikinta. Visų 
partijų vadovai sako, kad dė
lei talkininkų reikalavimų tu
rės pulti kabinetas, kadangi 
nemanoma, kad kas drįstų pri
imti talkininkų nuosprendžius. 
Visos partijos sako, kad Vo
kietija negalės užmokėti šie
met reikalaujamos kontribuci
jos sumos. Niekurie net sako, 
kad talkininkų reikalavimai 
peržengia Vokietijos šovei lį ni- 
tetą, kadangi reikalauja pra
vesti tokius įstatymus, kokie 
tinka talkininkams. Bet jeigu 
ir pravedus tuos įstatymus, jų 
įgyvendinti negalima butų.

Didžiuma reichstago narių 
sako, kad kancleris Wirth tu
ri rezignuoti ir kad tais savo 
reikalavimais talkininkai užda
vė mirtiną smūgį Wirtho po
litikai ištikimai pildyti Vokie
tijos obligacijas. Manoma, 
kad i r užsienio reikalų mi-nis- 
teris Rathenau irgi turės trauk
tis.

Siūlo Turkijai ir Graiki
jai mušiŲ paliaubą

Pasiūlymą padavė talkininkų 
užsienio reikalų ministeriai.

PARYŽIUS, kovo 23. — 
Talkininkų užsienio reikalų 
ministeriai, kurie laiko čia sa
vo susirinkimą, vakar telegra
favo į Konstantinopolį, Athe- 
nus ir Angorą, siūlydami mu
sių paliaubą tarp Graikijos ir 
Turkijos nacionalistų armijų, 
Mažojoj Azijoj. Po telegramo
mis pasirašė Franci jos, Angli
jos ir Italijos užsienio minis
teriai — Poincare, lordas Cur- 
zon ir Schanzer.

Sprendžiama, kad ministe
riai pasiūlė musių paliaubą se
kamomis sąlygomis:

1. Kariavimas tarp Graiki
jos ir Turkijos nacionalistų 
turi apsistoti • nužymėtoj die
noj.

2. Kareiviai pasiliks dabar

tinėse linijose, tik priekiniai 
pulkai pasitrauks, taip kad pa
likus 10 kilometrų juostą tarp 
dviejų frontų.

3. Mūšių paliauba tęsis tris 
mėnesius ir automatiškai atsi
naujins iki nebus padaryta 
bent tuotarpinė taikos sutar
tis. '

Čia numatoma, kad viskas 
nuo Turkijos nacionalistų nu
sistatymo: ar jie priims mini- 
sterių pasiūlymą, kuris atiduos 
jiems Mažąją Aziją ir be ka
ro ir dar duos kitokių jiems 
patogumų permainant Sevres 
sutartį, ar nusispręs griežtai 
laikytis savo nusistatymo ir 
nesudėti ginklų iki nebus iš
rištas visas artimųjų rytų klau
simas.

Žemės drebėjimas Illinois
ST. LOUIS, Mo., k. 23.

Pereitą naktį žemės drebėji
mas buvo jaučiamas pietvaka
rinėj dalyj Missouri, pietinėj 
Illinois, pietinėj Indianh, šiau
rinėj Arkansas, vakarinėj Ken- 
tucky ir šiaurinėj dalyj Tenne- 
ssee valstijų.

Didesnių nuostolių nepada
ryta, nors žemės drebėjimas 
visgi supurtė namus ir sudre
bino rakandus ir langus. Viso 
buvo keturi žemės sud stebėji
mai: smarkiausias 4:30 v. po 
piet, 4:37 v., 4:49 v. ir 8:22 
vai. vakare.

Paskutinis žemės drebėjimas 
Illinois valstijoje buvo jaučia
mas 1811 m., taigi virš 1(M) 
metų atgal. Jis tęsės keletą 
dienų.

Kampanija už kaizerį
BERLINAS, k. 22. — Tvir

tinama, kad ex-kaizeris ir ex- 
kronprincas vadovauja veiklią 
grupę monarchistų, kuri per 
keletą savaičių vedė plačią 
kampaniją Vokietijoje, Angli
joje ir Jungt. Valstijose, tik
slu atgaivinti simpatiją buvu
siems kaizeriams. Tuo tikslu 
buvo veik visuose laikraščiuo
se spausdinamos ištraukos iš 
jų laiškų, dienynų, neva jų 
raštai ir brošiūros, taip kad 
visi pradėtų kalbėti vien apie 
Hohenzollernus. Buvo prisi
minta ir apie vieną, kitą skan
dalą. Ypač ta kampanija bu
vo sėkminga užsienyj, kur kai
zerio reikalams buvo pavesta 
laikraščiuose daug vietos.

Atviras teismas dėl so- 
cialrevoliucionieriŲ

LONDONAS, k? 23. — So
vietų prekybos delegacija ga
vo žinią iš Maskvos, kad sė- 
dintįs Maskvos kalėjime Rusi
jos socialrevoliucionierių par
tijos nariai bus viešai teisiami 
prieš revoliucinį tribunalą, o 
ne slaptai, kaip paskelbė par
tijos nariai užsienyje.

Delei to paskelbimo Rusija 
susilaukė daugybės protestų 
nuo daugelio šalių darbininkų. 
Žinia tad priduria, kad vakarų 
socialistai esą suklaidinti. Gir
di, panaikinimas čekos ir įve
dimas valstybės politinio de
partamento ir turįs tikslą vie
šo teismo dėl kaltinamųjų ša
lies išdavime ir politiniuose 
prasikaltimuose prieš esančių
jų valdžią.

4 žmonės užmušti
CHICAGO. —. Keturi žmo

nės liko užmušti ir penki sūri-- 
kiai sužeisti automobilių už
vakar Chicagoje. Du vaikus 
užmušė taksikabai.

Klaipėdos 
lietuvių 

kova
Klaipėdos lietuviai išrinko nau

jų Tautos Tarybų, sudarė 
savo Drektoriją, atšaukė sa
vo atstovus iš krašto Direk
torijos ir priėmė protesto re
zoliuciją prieš “Arbeitge- 
meinšafto” darbuotę.

I—i---- ,
KLAIPĖDA, vas. 27 (Elta). 

— 1922'm. vasario 21 d. bu
vo pirmasai susirinkimas nau
jai išrinktosios Tautos Tary
bos Klaipėdoj. Po p. Tarybos 
Prezidento Lckšo pranešimo 
apie praėjusį metą buvo iš
rinkta nauja Tautos Tarybos 
Direktorija, būtent:

Prezidentas p. 'Lekšas iš De- 
kintų, jo Pavaduotojas p. Dr. 
Gaigalaitis iš Klaipėdos p. Stre- 
kys iš lakštelių, p. Rcisgys iš 
Jurgių, p. Brožaitis iš Šlengių, 
p. Gailius iš Pakalnės.

Po ilgo aptarimo vienu bal
su buvo priimta šiokia rezo
liucija:

“Naujai rinktosios Tautos 
Tarybos susirinkimas priėmė 
vienu balsu savo posėdy 1922 
m. vasario 21 d. “Ryto” ben
drovės salėj Klaipėdoj sekantį 
nutarimą:

“Per abu metus kai Klaipė
dos kraštas nuo Vokietijos at
skirtas, kreipėmės pakartoti
nai raštu ir delegacijomis į 
šio krašto apstatymo vyriausy
bę,' prašydami lietuviams, ku
rie šio krašto gyventojų dau
gumą sudaro, teisių lygybės ir 
pripažinimo lietuvių kalbos 
kaip valdiškos lygiai su vokiš
kąja kalba. Su nepasitenkini
mu turime konstatuoti, jog.vi
si musų lig šiol darytieji žy
giai liko neatboti ir germani
zacija žengia paprastais keliais 
dar stipriau tolyn. Norint mes 
dar vis viltėjom musų teisėtų 
prašymų išpildymo, tai tačiau 
matydami, jog jie nevykdomi, 
pareiškiam:

‘<Mes negalim ilgiau bepakę- 
sti musų teisių susiaurinimo ir 
atsisakom toliau dalyvauti val
dyme ir šiuo atšaukiame nuo 
tuojau musų krašto direktori
jai prezentuotus kandidatus 
jonus Dr. Steputaitį, Reidį ir 
Brožaitį ir kviečiam juos savo 
urėdus krašto direktorijoj pa
dėti”.

Paskui dėl vadinamojo “Ar- 
bcitsgemeinšchafto” nelemto 
darbo, kuris vedą Klaipėdos 
kraštą į pražūtį, jei jo prašy
mai butų Santarvės atboti, 
Tautos Taryba jautės priver
sta dar karta viso pasaulio 
akyse protestuoti prieš tą vi
są nelemtąjį “Arbeitsgemein- 
schafto” darbą ir jo prašymą 
ir priėmė tokių rezoliucijų:

“Prūsų lietuvių naujai per
rinktoji Tautos Taryba, susi
rinkusi 1922 m. vasario 21 d.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 28 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.40 
Austrijos 100 kronų ............... l%c
Belgijos 100 frankų ........... $8.44
Danijos 100 kronų ............... $21.30
Finų 100 markių ................... $2.14
Franci jos 100 frankų ....... $9 02
Italijos 100 lirų ................... $5.12
Lietuvos 100 markių ............... 32c
Trenku 100 markių*............... 2Hc
Norvegų 100 kronų ........... $17.60
Olandų 100 guldenų ........... $37.80
Švedų 100 kronų ............... $26.18
Šveicarų 100 markių ......... $19.50
Vokietijos lOO imarkių ........... 32c 

“Ryto” bendr. salėj, Klaipėdoj 
pakelia Santarvės kaip ir vi
sų kitų kultūringų valstybių 
akyse griežtą protestą prieš ne
teisingą veikimą “Arbeitsge- 
meinschafto” dėl Klaipėdos sa
varankiškumo, kuris visokio
mis klastingomis melagingo
mis ir nepateisinamomis prie
monėmis rinko Klaipėdos kra
šte parašų, kad tuo išrodytų 
dauguomenę šio krašto žmo
nių,/ geidaujančių savarankiš
kumo. Mes gyvai atsišaukiame 
į asociuotąsias ir alieruotąsias 
valdžias, kad jos, šio krašto 
likimą atsveriant “Arbeitsge- 
inainschafto” surinktiem var

dam, nedėtų svarbumo, nes 
vietomis:

1. Vardų rinkėjai grumzde 
gyventojus, sakydami; kas ne- 
sirašys į “Arbeitsgemcinschaf- 
to” sąrašus, bus iš Klaipėdos 
Krašto ištremtas.

2. Vardų rinkėjai yra balsų 
pirkę.

3. Vardų rinkėjai privertė 
moteris, jų vyrams neesant na
mie, savo ir vyro vardą sąra
šuose įsirašyti.

4. Vardų rinkėjai klaidino 
žmones sakydami, jog Tautos 
Taryba su “Arbeitsgemeinscaf- 
tu” sušidėjusi.

5. Vardų rinkėjai yra ir glo
boje esančių (nepilnamečių) į 
savo raštus įrašę.

6. Vardų rinkėjai įrašę ir 
numirusiųjų vaidus.

7. Yra sužinota, kad tūliems 
pasipriešijant rašytis į “Ar- 
beitsgemeinschafto” raštus, jų 
vardai tačiau raštuose.

8. Tūlose vietose rinko var
dų mokytojai ir šiaip valdi
ninkai. Per jų įtaką buvo dau
gel priversti įsirašyti į “Ar- 
beitsgemeinschaftO” raštus.

9. Vardų rinkimas atlikinė
ta be jokio įsirašiusiojo am
žiaus liudijimo ir be jo pilie
tybės patikrinimo.

10. Vardų rinkėjai pareiškė 
žmonėms: įsirašymas į “Ar- 
bcitsgemeinschafto” sąrašus de
ra sužinojimui, kiek gyvento
jų nor dėtis prie Lietuvos, o 
kiek nori prie Vokietijos atgal 
grįžti.

Iš tikro nėra dauguomenė 
Klaipėdos krašto gyventojų už 
savarankiškumą, nes jie žino, 
kad be pirklybinių susitarimų 
su Lietuva kraštas tur ekono
miniai sugriūti. Tik vien pri
sidėjimas krašto prie Lietuvos 
tegali ateitį garantuoti.

Todėl mes šiuo protestuoja
me prieš “Arbeitsgemeinschaf- 
to” veikimą”.

Kur dėtis su Rygos 
sutartimi...

Atvykusieji iš Lenkijos pra
neša mums apie varšuviečių 
ūpą. Dabar visi ten kalba apie 
susitarimą Prancūzų su bolše
vikais. Lenkų j>olitikai mato iš 
to sau daug naudos pirmiau
sia — Rygos sutarties patvir
tinimas, kurią Lenkams tek- 
siąs visiškon nuosavybėn Chol
ino kraštas, Vohiinija ir Gudi
jos trečdalis; antra, nuo to su
siartinimo esą laukiamą, kad 
Lenkai Prancūzų remiami, pa
darysią su bolševikais sąjungą 
ir kad Rusija busianti atskir
ta nuo Vokietijos ir1 busianti 
izoliuota Anglija.

t—"-" ■'--------J.......... .......  .

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

ryto iki 2 vai. po piet 
l~Tr i-- r---- - r ‘ O

Reikalaus nusiginkluoti
LONDONAS, kovo 23. — 

Premieras Lloyd George da
bar mano sugrįšti į Londoną 
bal. 1 d. ir prirengti savo kal
bą reichstage bal. 3 d., kada 
jis pareikalaus pasitikėjimo 
balsavimo.

Priežastis tokio reikalavimo 
yra ta, kad jis skaito, jog da
bartinė padėtis Europoje rei
kalauja visai naujų metodų. 
Jo nuomone, tik pagclba Ge- 
noa konferencijos Europa ga
li išsigelbėti nuo susmukimo 
ir jis yra nusisprendęs va
žiuoti į konferenciją tik turint 
pilniausią paramą.

Jis Genoa reikalaus, kad vi
sos Europos šalįs taip pada
rytų, kad galėtų subalansuoti 
savo biudžetus, turi susitarti 
sustabdyti visokios rūšies sub
sidijas, turi reformuoti pinigus, 
sustoti leidus popierinius pini
gus sugrįšti prie aukso ar ko
kio kito pastovaus pamato pi
nigus paremti.

Kad tai visa atsiekus, rei
kalinga sumažinti ginklavimą
si ir jis to griežtai pareika
laus. Jeigu šalįs nesutiktų nu
siginkluoti, bus prigrūmota at
ėmimu Anglijos kreditų ir bus 
pareikalauta užmokėti visas 
skolas Anglijai, kurios yra 
veik du syk didesnės, negu 
Anglijos skolos Jungt. Valsti
joms.

PARYŽIUS, k. 21. — Jaunas 
chinietis paleido 4 šuvius į 
Chinijos ambasadorių Franci- 
joje Chen-Lu. Nė vienas šūvis 
nepataikė ambasadoriui, bet su 
juo kartu važiavęs chinietis in
žinierius Tsan-Govv tapo su
žeistas į galvą, šovikas — stu
dentas, liko suimtas.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

West Pullmano Skyrius 
523 West 120th St., West Pullman, UI.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą 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 
vra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

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

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

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

4138 Archer Avė., Chicago, BĮ.

Oklahoma gubernato
rius pasidavė

OKMULGEE, Okla., k. 22. 
— Oklahomos gubernatorius 
J. B. A. Robertson, kurį teis
mas apkaltino priėmime kyšio 
už leidimą nebeišsimokančiam 
bankui ir toliau varyti biznį* 
šiandie pasidavė areštui. Jį bet
gi tuojaus paliuosuota, užsi* 
stačius $5,000 kaucijos. Kal
tinama, kad jis priėmęs ky
šiais iš to banko $25,000.

Kitas kartu su gubernato
rium apkaltinasis Dennis, bu
vęs bankų1 egzaminuotojas, pra
puolė ir nežinia kur dabar 
randasi. Kalbama, kad jis pa
bėgęs į Texas valstiją.

23 žmonės žuvo ant 
submarinos

Submarina susidūrė su torpe
dinių laivų naikintoju.
LONDONAS, kovo 23. — 

Anglijos submarina 11-42 pa
skendo su visais jurininkais 
Viduržemio juroje, sako Gib
raltaro žinia. Submarina lai
ke manevrų susidūrė su tor
pedinių laivų naikintoju Ver- 
satile.

Vėliausias laivyno sąrašas 
rodo, kad submarina buvo ap
tarnaujama 23 jurininkų.

Reikalauja paliuosavimo
WASHINGTON, kovo 23. — 

Bertha Hale White, Socialistų 
partijos sekretorė, šiandie įtei
kė prezidentui Hardingui pe
ticiją, reikalaujančią paliuo- 
suoti iš kalėjimo 150 žmonių, 
kurie buvo nuteisti už atsisa
kymą kareiviauti laike “maiš
to prieš draftą”, Sassawa, Ok
lahoma. Prezidentas prižadėjo 
peticiją pasiųsti pardonų tary
bai.
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KAS BUVO UŽSLEPIA 
PER G,000 METŲ, 
DABAR APREIKŠTA.

DIENA JEHOVOS.

Kunigiškas arba pagadintas 
protas, būdamas toli nuo mylė
jimo savo artimo kaip pats sa
ve, visuomet yra buvęs saumy- 
lingas ir gedulingas dažnai 
nuvedantis net prie užpuolimo 
ir žmogžudystės gauti dėl savęs 
daiktus, kuriuos turi kitas. 
Kaip jis ten nebutę vartotas, 
saumylingas principas visuomet 
yra tas pats, išskyrus tokius at
sitikimus, kur jis yra apvaldy
tas per gimimo aplinkybes, iš
auklėjimą ir apystovas. Pana
šiai buvo kiekviename amžyje 
ant svieto, ir bus iki ko
lei, per prievarta geležinės val
džios Mesijošiaus, nė galybe, nė 
godumas, bet meilė, nuspręs 
kas yra teisinga ir privers tą 
iki kol visi bus gavę progą su
sipažinti su didesnia nauda tei
singos ir meilingos valdžios su
lyginus su valdžia saumylystės 
ir spėkos; iki kol po įtekmės 
saulės spindulių — tiesos ir tei
sybės, ta saumylinga širdis žmo
gaus vėl iš naujo pastos tokia, 
kokia ji buvo kada Dievas išta
rė: “labai gera — kliniška šir
dis. — Ezek. 36: 36.

žiūrėdami atgal, mes galim 
lengvai pamatyti kaip įvyko tas 
pčrsimainymas nuo Dievui 'ly
gios meilės ir meilingumo ant 
kietos saumylystės. Aplinkybės 
palinkusios ant ugdymo saumy
lystės apsupo žmogų tuojaas 
po to, kaip jis, per nepaklusnu
mą, pralaimėjo Dievišką malo
nę ir buvo ištremtas iš savo 
Edeniškų namų, kuriuose jo 
kiekviena reikmenė buvo gau
siai aprūpinta. Kada musų pa
smerktieji tėvai išėję pradėjo 
kovą, pasistengdami prailginti 
savo buvimą iki paskiausiam 
laipsniui, jie tuojaus pasitiko su 
erškėčiais ir dagiliais ir dilgėlė
mis tojo nevaisingoje žemėje; o 
užsiganedinimas su ja atnešė 
nusilpnėjimą ir prakaitą ant vei
do taip, kaip Dievas buvo pasa
kęs. Išpalengva jų protiški ir 
morališki gabumai pradėjo 
nykti delei jų nevartojimo, pa
kol žemesnios kokybės palaikė 
savo pilnesnį siekimą dėl savo 
nuolato vartojimo. Maisto pa
gaminimas pastojo svarbiausiu 
užsiėmimu jų gyvenime; darbo 
brangumas pastojo taisykle, su 
kuria buvo mieruojami visi kiti 
gyvenimu reikalai, ir Mamonas 
tapo viešpačiu žmonių. Ar yra 
ko stebėtis, kad po šitokių ap
linkybių žmonija pastojo saumy 
linga, nepasotinama ir godinga, 
kad kožnas stengiasi pagriebti 
ką jis gali — pirmiausia dėl to, 
kad jam yra reikalinga, o ant
ras, jis trokšta tos garbės ir pa
silinksminimo, kurį jam mamc> 
nas duoda. Tie visi yra pri
gimtais patraukimais, kūnais 
šėtonas dikčiai naudojasi.

Bėgiu pereitų amžių, didieji 
turtai pasaulio, per visokias 
įtekmes (tarp kitko, nežinoji
mas, rasų skirtumas, tautiškas 
pasiaukštinimas),paprastai buvo 
rankose nedaugelių valdonų, 
kuriems žmonės pasiduodavo po 
paklusnumo vergystės, kaipo 
savo tautiškiems perstaty to
jams, kurie savo turtingume 
buvo pilni pasiaukštinimo ir 
manė, kad jie yra tais tikrais 
perstatytoj ais tų turtų.

(Daugiaus bus kitą Petnyčią).
P. S. Apie tai, kas aukščiau yra 

pasakyta, skaitykite sekamas kny
gas:
Dieviškas Plianas Amžių ........... 25c
Milionai žmonių dabar gyvenan

čių nebeini rs ..............................  25c
Ką sako šv. Raštas apie Peklą.... 15c

Adresas:
SARGYBOS BOKŠTAS,

4033 W. Warren Avė., Detroit, Mich.

(Apgarsinimas)

Iš Lenku Okupuo
tos Srities

Musų Rytų sodžiuje.
Musų sodžius Rytuose velka 

sunkią okupaciją, be abejo, ji 
nėra lengvesnė nei už vokiečių 
nei už bolševikų išvadavimus. 
Pirmiausia ir daugiausia ken
čia pafrontes gyventojai. Plati 
juosta maždaug 10—15 kilo
metrų yra visiškai Išgriauta, 
išdeginta, miškai iškirsta, so
dai taip pat, žeme surausta 
daugybe apkasų,. griovių ir py
limų, jokio gyvojo ir negyvo
jo inventoriaus, žemė dirvo
nuoja arba apžėlusi krūmais, 
gyventojai ištremti į visas pu
ses. Dabar grįžta ir... nieko 
neranda. Reikia tiesiog pasa
kyti, kad šitiems nelaimingiems 
—musų Rytų gyventojams nie
kas nepadeda, niekas neteikia 
pagalbos. Vokiečiai piešė kur 
tik begalima buvo, bolševikai 
šildė... literatūros. Lenkai... 
daug • žada ir jau nebepirmi 
metai. Iš pradžių žmonės tru
putį tikėjo, jog iš tų pelų bus 
grudų, tačiau greit ūkas išsi
sklaistę ir išvydo tikrą teisybę. 
Pavyzdžiui, kai tremtiniai, su
grįžę pradėjo statyti sau men
kas lūšneles iš apkasuose ran
damų rastų, valdininkai pra
dėjo už tai reikalauti atlygini
mo, arba tiesiog be leidimo ne
davė sienojų, o pastatytus na
mus iš tokių medžių dažnai 
liepė sugriauti. Vis dėlto pa
frontės gyventojai - buvo daug 
kartų pikčiau naudojami. At
važiuoją agitatorius, sako, 
važiuokite į Vilnių su deputa
cija kam nors “padėkoti” arba 
stokite į rinkimus, tai mes 
duosime ir medžių troboms, ir 
arklių ir sėklų ir t.t. žmones 
Važiuoja, tačiau nieko negau
na, kadangi tatai daug kartų 
vyko, tai niekas pažadais ne
betiki. Dabar patys gyvento
jai stengia atsistatyti, bet tatai 
sunku pasiekti, nes vietoje nė
ra miško: jis karo metu su
naikinta; stinga arklių, nėra 
pinigų. Dėlto skurdas tose 
apylinkėse didžiausias. Žmo
nės panašus greičiau į baidyk
les. Ligos siaučia, ypač dru
gys ir šiltine. šitiems žmo
nėms yra reikalinga pagalba, 
ačiau iš niekur jos nesulau

kiama.
Tose vietose, kame karas 

nėra taip nuniokojęs krašto 
žmonės laikosi ūkio atžvilgiu 
geriau. Laukai dirbami, yra 
šiek tiek inventoriaus, bet la
bai daug dar trūksta. Žygiai, 
tai bolševikų, tai lenkų visiš
kai praretino galvijus, ypač 
arklius. Lenkų valdžia šiek 
tiek atlygino už jos pačios pa
darytus nuostolius, bet tai bu- 
bo tik kokia šimtinė dalis, už
tat arklių dabar vis dar stin
ga. Ūkiui neleidžia plėtotis di
deli mokesniai, skiriami ne tik 
už žemę, bet ir už arklius, 
karves, avis, ožkas ir už kitus 
neraliuotuosius, toliau už bi
tes ir net bričkas. Invento
riaus skaičių mažina ir ta ap
linkybė, kad neatsiradus “sa
vanorio” turi atsakyti karvė, 
arklys arba ožka. Daug ne
kaltų gyvulių, įvairiais balsais 
niauruojančių, pateko į “rejo- 
navų” rankas iš ten nebegrį
žo. Tiesa, tur būt, tai yra vie- 
vanorių” tėvai turi atsakyti už 
nintelė šalis pasauly, kur “sa- 
savo suaugusius vaikus. Šitos 
sąlygos verčia žmones vis dau
giau galvoti apie savo Vargus 
ir apie savo ateitį.

šen ir ten matosi didžiausi 
plotai, kur dirvonuoja dvari
ninkų lątifundijos. Jiems nėra 
reikalo dirbti žemė, kiekvienas 
jų yra valdininkas savo vals
čiuje arba savo apskrity. Jų yra 
eibių eibės, kad net endekas 
Brzostovskis pradėjo stebėtis 
valdininkų daugumu. Dirvo
nuojančių žemių niekas negali 
gauti nuomon, nes iš to gali 
kilti kivirčų, be to už dirvo
nuojančią žemę reikia mokėti 
mažiau mokesnių arba visai 
nieko. Užtat dvarai galvatrūk
čiais pardavinėjami, bet už

auksą arba dolerius., Pirkti 
gali tik grįžę iš Amerikos ir 
buvusieji lenkų intendantai.

Labai sunkus darbininkų gy
venimas, ypač dvaruose. Jokie 
įstatai jų negina, dažnai kume
lys, ištisus metus Vargęs, išme
tamas rudenį iš savo gūžtos. 
Tokių faktų virtinės tenka kas
dien patirti, tik keista, kad 
laikraščiose apie tai beveik 
nieko nerašoma. Taigi darbi
ninkai sodžiuje dirba žemės 
darbą tik už iiilvą. Jeigu skun
džias, tai tuojau atsiduria ka
lėjime, kad nedrumstų dvari
ninkų suverenybės, nes mies
tuose be spekuliacijos, nieko 
daugiau prasimanyti negali. 
Kaikur kumečiai tikėjosi iš rin
kinių ir balsavimo... už ende- 
kus, nes taip liepė jų darbda
viai. [“Vilnietis”]

Sveikatos Dalykai
PIENAS IR KŪDIKIŲ MA

RUMAS.

Dr. Hyman Cohen.
Pieno klausimas savo svar

bą gmina nuo to, kad sveikų, 
stiprių kūdikių užaulginimas 
yra svarbus valstybei ir žmo
nijai apskritai. Jei mes nelau
ktume, kad karvė butų pamo
te ir žindyve didelei daliai 
musų kūdikių, tai mes nedaug 
besirūpintume juo. Žymus 
autoritas, dr. Mc Oleary, sako, 
kad žmogaus kūdikis vis la
biau ir labiau patampa parazi
tu karvei. Jei mes norim būti 
parazitais, bukim išmintingais. 
Jei musų kūdikių dalis reikia 
užauginti karvės pienu, augin- 
kim juos nenuvarę didelės to
kių kūdikių dalies be laiko į 
kapus, Žmogaus kūdikio pa
razitinio stovio sudarymui pri
sideda, daug maža, trys veiks
niai. į

Vienas, turtingos, motininiai 
neatsakomos, smagumo j ieš
kančios motinos; antras, mo
tina algos vergė, visuomeniniai 
sugadinta motina; trečias, fizi
ologiniai sunykusi motina, ne
galinti žindyti savo kūdikio 
dėl savo blogos sveikatos, ar 
jos pienui prapuolus dėl nau- 
j orinio gyveni mino įtampos. 
Dirbtinio vaikų maitinimo pa
daromas išnaikinimas yra bai
sus. Dr. Kaplik sako, kad pu
sė mirčių kūdikių neturinčių 
vienų metų amžiaus pareina 
nuo vasarinio viduriavimo, ku
ris didžiumoje būva netyro 
pieno liga. Apie 20,000 kūdi
kių numiršta kas metai nuo vi
durių ligų, Franeijoj keturi 
penktadaliai kūdikių yra peni
mi bonkele. Kitas autoritas 
sako, kad dirbtiniai maitinamų 
kūdikių marumas 30 kartų di
desnis už marumą krūtimi 
maitinamų. ' ,

Didžiausias pavojaus šalti
nis nuo pieno pareina nuo jo 
užsikrėtimo bakterijomis. Jei 
pienas nėra patiekiamas pilnai 
sanitaringose apystovose ir su 
didžiausiu atsargumu, užlaiko
mas švariai ir šaltai ir suvar
tojamas bėgy dvidešimts ketu
rių valandų po pamelžimui, 
tai jis tikrai yra geresnis mais
tas perams negu kūdikiams. 
Pieną laikant šiltai ir švariose 
apystovose baisios daugybės 
bakterijų randama jame. Pie
no pavyzdžiai New Yorko 
mieste parodė keturis milionus 
jakterijų viename kubiniame 
centimetre.

iWashingtone bakterijų pris- 
taityta apie dešimts milionų 
tūbiniame centimetre. Chica- 
gos pienas turi apie tryliką 
milionų bakterijų kubiniame 
centimetre. Užkrėtimo šalti
nais esti karvė, mclžiko rau
tos, tvarto oras, dulkės, indai, 
vanduo. Lėtas pergabenimas ir 
nepakankamas atšaldymas pri
vaišina milionus bakterijų; 
^skaidomosios pienines pade
da joms jų šeimynas padidinti 
r ant galo vartotojo namai ne

mažai kalti blogam pieno už- 
aikymui ir didesniam užterši
mui, nuo ko bakterijų skai
čius dar padidėja.

Sveikatos autoritai Įsako ir 
prižiūri ištaisymą ir budus 
itkyj ir pervežant ir smulkme
nų pardavinėtojo laikymo bu
dus. Jie reikalauja, kad butų 
ištirta, ar karves neserga tu- 
bcrkiilozu ir pataria pasteurin- 
ti pieną, jei yra kokia abejonė 
pieno sveikumu. Į šitą pasku
tinį būdą gali būti daug pažiū
rų ir daug nuomonių apie jį, 
bet sveika pažiūra yra tokia, 
kad jei absoliučiai tyro pieno, 
apsaugoto nuo ligos negalima 
gauti, tai reikia pasirūpinti pa
daryti jis sveiku; tą padaro 
atatinkamas pasteurinimas. Jis 
apsaugoja ne tik nuo tuberku- 
lozo, bet ir nuo kitų užkrečia
mų ligų; vienas tuberkulinis 
ištyrimas to nepadaro. Jei 
žmonės tikrai nori tyro pieno, 
sveiko pieno savo kūdikiams, 
tai jie turi pasirūpinti išleisti 
įstatymus priverčiančius pada
ryti tubei’kulinį ištyrimą kiek- 
nai melžiamai karvei. Jei jie 
nori, kad jų kūdikiai maitintų
si pienu, o ne perai piene mai
tintųsi jų kūdikiais, tai jie turi 
išleisti įsakymus, reikalaujan
čius, kad visas pienas butų pri
statomas temperatūroje 50 
laipsnių Fahrenheito. Toliau, 
jei žmonės nori sumažinti kū
dikių marumo apštį, tai tuos 
pinigus, kuriuos jie išleidžia 
ligos ir mirties palaikymui, 
turi panaudoti užlaikymui ata
tinkamo skaičiaus žmonių, ku
rie apsaugotų jų kūdikių mai
stą ir tuomi išlaikytų jų gy
vastis. i x

Keli nurodymai pieno prižiū
rėjimui namuose. 1. Pirk tik 
tuberkuliniai ištirtą, arba pa- 
steurintą pieną. 2. Nepirk to
kio, apie kurį nežinai, ar jis 
tuberkuliniai ištirtas, ar pas- 
teurintas. 3. Nepirk pripila
mojo pieno. 4. Pirk pieną tik 
užkimštos^ bonkose. 5. žiūrėk, 
kad prie tavo' pieno neprieitų 
musios, gyvuliai, dulkes iki jį 
įnešiz vidun. 6. Numazgok bon- 
kas iš oro puses gerai pirma 
negu jas atkimši. 7. Bonkos 
atidarymui turėk tam tyčia 
daiktą, kurį laikyk švariai ir 
prieš vartojimą išvirink, arba 
gerai numazigok. 8. Niekuomet 
nepalik pieno atkimšto. 9. Nie
kuomet nelaikyk pieno prieš 
saulę. 10. Musios, jokios mai- 
sto, dulkių dalelės, ar kokie
kiti svetimi daiktai ne
turi patekti r į pieną. 11.
Nelaikyk jo dedudėj be
ledo. 12. Nelaikyk toj Vietoj, 
kur sukrauta daugybė kitų 
maistų. 13. Visuomet laikyk 
švariai; visuomet laikyk jį kuo 
vėsiausiai. 14. Jei yra ledudė 
ir joje ledo, statyk pieną tie
siog ant ledo. 15. Jei nėra ledo, 
statyk bonką su pienu po kra
nu, užvožk jos viršų švarinti 
stiklu, apvyniok bonką šva
rinu skuduru ir paleisk vande
nį bėgti ant užvožto stiklo ga
lo, kad bonkos šonais jis tekėtų 
žemyn. Tas laikis pieną ga
na vėsiai. '

(Apgarsinimai)

SIUNČIAMI LIETUVON PINI
GAI YRA PILNAI AP

SAUGOTI.

Kiekvienas turėtų įsidomėti 
šiuos patogumus:

BALTIC STATES BANKAS 
duoda galimai žemiausį dienos
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CATARRH
OF THE STOMACH
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H]OU CANT ENJOY LIFE 
■Sį with a tore, sour, bloatcd stom-

tn
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įįįįp a Boro, sour, oioarea srom- 
ach. Food does not nourish. 

Instead it it a sourca of mitery, causing 
paint, balching, dizzinost and head- 
aches.
•8 The penon Vvith a bad ttomach 
should be tatisfied vvith nothing lesa 
than permanent, lasting relief.
<J The right remedy will act upon the 
linings of the ttomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catanhal poisons 
and strengthen every bodily funetion.

The large number of people who 
have tuccetsfully used Dr. Hartman’a 
famous medicine, recommended for all 
catanhal conditions, offcr the strongest 
possiblo endorsement for
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SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENOS”

Kiekvienas, kas nori persiųs
ti pinigus Europon, nori, kad jie 
butų pilnai apsaugoti. Ypatin
gai tas svarbu, atsižvelgus į nc- 
nusistovejusias Europos ir nau
jųjų valstybių sąlygas.

Joki kita įstaiga negali duoti 
tokių garantijų, kokias duoda 
BALTIC STATES BANKAS, 
turėdamas geriausių finansinių 
ryšių su Europos bankais. BAL- 
TIC STATES BANKO Užsienių 
Skyrius turi taip gerai ištobu
lintą pinigų siuntimo systemą, 
kad kiekvienas siuntinys yra ap
saugotas. Pavyzdžiui, iki 1 d., 
kovo, 1922 m., BALTIC STA
TES BANKAS YRA PERSIUN-

kursą.
BALTIC STATES BANKAS 

nelaiko persiunĮimui priimtų pi
nigų ilgiau kaip 2 ar 3 dienas, 
iki pirmas Europos Pašto laivas 
išplaukia iš Amerikos.

BALTIC STATES BANKAS 
duoda visišką garantiją už pini
gų pristatymą ir čielybę.

BALTIC STATES BANKAS 
siunčia pinigus į visas pasaulio 
šalis (ir į Lenkų užimtąsias Lie
tuvos dalis).

BALTIC STATES BANKAS 
nepristatytus pinigus grąžina 
siuntėjui doleriais.

Visi, kas naudojosi BALTIC 
STATES BANKO patarnavi
mais, yra dėkingi už greitai ir

TĘS EUROPON SUVIRS 15,000 
PERLAIDŲ, SUMOJE ARTI 75 
MILIONŲ AUKSINŲ. BE TO, 
PERSIŲSTA AMERIKOS DO
LERIAIS SUVIRS 3,000 PER
LAIDŲ ANT SUMOS ARTI 
$250,000.00. Ir iš tų visų per
laidų nei viena nėra pražuvusi. 
Pasitaiko kartais, kad viena- 
kita perlaida, dėl klaidingai z per 
siuntėją paduoto adreso ar dėl 
Lieuvos pašto kaičios, užtrunka, 
bet tai tik išimtini atsitikimai.

BALTIC STATES BANKAS 
siunčia Europon (ir Lietuvon) 
pinigus šitokiais budais:

1. — PAŠTO PERLAIDOMIS. 
Jų išmokėjimas, vidutiniškai 
imant, užtrunka 3 iki 4 savai
čių. Jos yra išmokamos arti
miausiame nuo pinigų priėmėjo 
pašte, arba — jei jo mieste yra 
koks bankas — tai banke. Už 
išmokėtus per bankus pinigus 
mes pristatome siuntėjui kvitą 
su priėmėjo parašu. Išmoka
miems per paštą pinigams pris
tatome Lietuvos Pašto kvitus. 
Musų perlaidos yra išmokamos 
pilnai.

2. — BANKŲ DRAFTAIS. 
Taip siunčiamiems pinigams 
siuntėjas pats gauna musų draf- 
tą ir gali jį pasiųsti Lietuvon; o 
ten draftas yra išmainomas ban
ke, kurs ant drafto nurodytas.

3. — KABLEGRAMAIS. Pini
gai, siunčiami kablegramais, yra 
greičiausiai išmokami. Mes tu
rime prirodymų, kad daugelis 
kablegraminių perlaidų būna iš
mokėtų bėgyje 3 ar 4 dienų nuo 
išsiuntimo dienos. Už kable- 
gramus skaitome lygiai $5, ne
žiūrint koki suma yra siunčia
ma ir kaip ilgas yra adresas.

4. — DOLERIAIS. Kas nori, 
gali persiųsti pinigus ir dole
riais, — pinigų priėmėjui Lietu
voje išmokama Amerikos Dole
riais, arba — jei priėmėjas to 
nori — Auksinais, pagal išmo
kėjimo dienos kursą. Toks pi
nigų siuntimas yra labai praktiš
kas, ypatingai tokiu laiku, kada 
Lietuvos Auksinų kursas puola 
žemyn. Amerikos Doleriais iš
mokama Kaune, banke, o auksi
nais, pagal išmokėjimo dienos 
kursą, yra persiunčiami j pini
gų priėmėjo artimiausį paštą: 
už bite sumą nuo $1 iki $100 
reikia primokėti $2; už bile su
mą nuo $100 iki $500 reikia .pri
mokėti 2%; už bile sumą virš 
$500 reikia primokėti tiktai 
1%.

5. — KELEIVIŲ ČEKIAI. 
Keliaujantiems Lietuvon mes 
nepatariame vežtis pinigų. Eu
ropoje ne kartą keleiviai būna 
prigauti ir apiplėšti. Todėl mes 
ir patariame imti musų Keleivių 
Čekius, pagal kuriuos Europoje 
(ir Lietuvos bankuose) gauna
ma pilnos sumos, be jokių at
skaitymų, Auksinais arba Do
leriais, kaip pats keleivis nori. 
Visi musų keleiviai, pasinaudoję 
musų patarimais vežtis su sa
vim KELEIVIŲ ČEKIUS, dėlio
ja mums, nes jų sunkiai uždirb
ti pinigai buvo kuogeriausiai 'ap
saugoti. Kiti keleiviai palieką 
savo pinigus musų Banke, — ir 
mes, kiekvienam pareikalavi
mui, pinigus jiems pervedame 
Lietuvon, taip, kaip jie nori: 
Doleriais arba Auksinais.

teisingai atliktą darbą. Tuo pri
rodymui turime daugybę padė
kos laiškų iš Amerikos ir Lietu
vos.

BALTIC STATES BANKO 
valandos, kasdien nuo 9 v. ryto 
iki 5v. vakaro. Sukatomis — 
iki 7 vai. vakare. Telefonas: 
WATKINS: 2142.

Kreipianties į BALTIC STA
TES BANKĄ, reikia adresuoti 
šitaip!

BALTIC STATES BANK 
294 Eeghth A v., corner 25th St., 

New York, N. Y.

ISPANIŠKA INFLUENZA.

Gali sugrįžti šią žiemą — geriausia 
būdas sulaikyt tą baisią ligą.

Tėvas ar motina kiekvienos šeimy
nos turi tiėmyt kad kiekvienas turėtų 
tvirtą kraują. Turi temyti, kad skil
vis lengvai veiktų; kad butų pilvas 
sveikas ir inkstai tvirti. Nedaleis- 
kit mažiausiam šalčiui persigerti per 
krutinę į plaučius.

Imkit Bulgarišką Kraujo Arbatą 
kargtiį einant gulti; ji pagelbės su
laužyt slogas urnai ir apsaugos nuo 
influenzos ir plaučių uždegimo. Gera 
yra nuo vidurių užkietėjimo, uždegi
mo,. jaknų, inkstų ,pilvo ir kraujo ne
smagumų.

Bulgariška Kraujo Arbata yra bied- 
no žmogaus gydytoja, kadangi gera 
beveik nuo kiekvienos ligos ir apart 
to, kas ją vartoja, žino, kad kainuo
ja visai mažai.

Eikit pas vaistininką tuojaus ir pa
sirūpinkit baksą šiandien — rytoj gal 
labąi bus reikalinga. Pasiųsime di
delį šeimynai baksą už $1.25 arba 3 
už $3.15, arba 6 už $5.25. Adresas 
H. H. Von Schličk, President, 451 
Marvel Building, Pittburgh, Pa.

$2 DOVANŲ $2
DABAR šitas 
didžiausias ir 
geriausias dak
tariškas kny
gas parduodam 
už $7.00. LY
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutinė knyga, 
kuri drįso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai (iliu
stracijomis) į- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- 
rei žinoti apie 
savo lytį: — 
lyties organų 
i š s i v ystymą, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterų reika
lus : gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą, jų ligas; 
meiles ir šei
mos visokius 
sekretus. Grau

žia! apdaryta; labai daug pa
veikslų, kaina $7.00. (2)

SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

‘'pažint ir geroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai jsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kai

nuoja $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
vieną iš šitų; KAIP RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
APIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE
TUS; apd., $2. LIETUVIŲ 
PRATĖVIA1 MAŽOJOJ AZI
JOJ; ard., $2. MEILĖ ir DAI
LĖ; apd., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00.

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

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

AL. MARGER8S 
2023 St. Paul Avė.

CHICAGO, ILL.
$2 DOVANŲ $2

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Room 1111-18
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergę. Nedelioms nuo 9 iki 12 r.

k. _____ 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. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

V.---- ------------ 1—-------------- /

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidumriestyj.

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

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

GOLAN & GOLAN
- ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearbom St.
Randolph 8899 

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

Seeley 3676 
------- 1 ---- 7

■■ ■ — " V

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

iki 9 vakare.
V- __________— ‘ - - - - - - - - -

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phono Central 2560

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

Phone Boulevard 6301
ANTANAS GREDUŠKA

Generalis
Kontraktorius ir 

budavotojas.
Budavojame ir taisome

1401 W. 47th St. Chicago.

Br. AL. DAVIDONIS 
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

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

Praluštinimo išpardavimas
Pradeant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą staką vyriškų ir vaiki
nams siutų overkotų, mackinavvs, 
rainkotų, kelinių, trunku ir siuteai-

U i i kainą, kad apsimo
kės dabar pirkti kitam metui dėvė
jimui.

lėmykite sekamas kainas: 
J20?V$25OlMP3O0.! ?6’ ?I°- ?I2M $I6' 

$30 ?16’ ?2°' $25’
Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbinės ke

lines po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužės mėnesyj it kad 
nereikėtų vežti kitur, mes norime iš
parduoti. Ateikite anksti ir pasirin
kite koliai dar visko yra. Užsiganė- 
ionlmas &varantuojamas. įsteigta 1902 m.

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

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St.



Pėtnyčia, Kovo 24 d., 1922
■II II. IĮ

KORESPONDENCIJOS
BROOKLYN, N. Y.

Antros komunistų diskusijos.

Jau buvau rašęs “Naujienose” 
apie buvusias diskusijas dek 
“Darbininkų Partijos”. Kove 16 
ir vėl buvo diskusijos dėl to 
nelaimingo Kalėdų kūdikio, tik 
jau kitos firmos — A. L. D. L. 
D. pirmos kuopos vardu.

Šį kartų nebandysiu atpasako
ti kalbėtojų kalbų, nes tai butų 
žemos vertės darbas; vien tik 
pabrėšiu nekuriu komunistų 
“'lyderių” išsitarimus ir jų tra
gikomedijos vaidinimų.

Pirmas kalbėjo Andriulis. 
Trumpai suglaudus, jo kalba 
daug maža buvo tokia: Kadangi 
diskusijų tema yra “Kuri politi
nė partija yra geresnė”, tai aš 
nupiešiu tik tas partijas, kurios 
atskilo nuo Socialistų Partijos 
ii švedų Krikščionių Socialistų 
Partijos. — Šitų naujai susitvė
rusių partijų esu apie 20; viics 
jos sektinės partijos ir visos pri
pažįsta Maskvos popiežių Leninų1

kiinta taip žemai, kad net jo ša
lininkams gaila jo ir jie sėdėda
mi arčiau, žodžiu kitu pataiso jo 
kalbų, kad tik kas iš jos išeitų. 
Baigdamas jis pasakė, kad jis 
Betvertų bendrovės laikraščiui 
leisti, kaip tų darbo Bimba ir kiti 
išvesdamas, kad 
tai ne kas daugiau

kinas, bet paskutiniu laiku bu
vo įgijęs paprotį kazyromis lošti 
ir tas turi būt buvo jo nusižu
dymo priežastimi.

Velionis turėjo Waukegane 
seserį ir švogerį, kurie pasirū
pino jo palaidojimu. Jis tapo 
palaidotas miesto kapinėse kovo 
20 d.

jo oponentai 
kaip dvasios

jam atsako,

Prohibicijos agentai andai su
ėmė čia lietuvių vargonininkų, 
kurio automobily, sako, radę vy
no ir degtinės. Sakoma^kad jis 
vedęs šmugelį šitais draudžia
mais gerymais.

—Laisvės Aitvaras.

ROCKFORD, ILL.

Antanas Selskis nusižudė.

COME PUT OF THE BEATEN PATH

NAUJIENOS, ChTcagO, ffl.
— _______________ _ _— ... ,

Nepamirškite papra
šyt L. Klein štampų.

Halsted,l^'&Liberty
JOE SHIMKUS 

Generalis, Lietuvis 
Pardavėjas No. 4

Parduodam gerus Rakandus ant lengvų išlygų

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 S*o. Halsted St., kampas 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. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo, 
da rodą

4

< •

Pa- 
pa- 

prie 
Duo 

viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.
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Vienas kairiųjų 
kad jis meluoja, nes jis jau tvė
rė tokių bendrovę — “Laisvei” 
leisti, darbo netekęs pas “Ke
leivį”, bet jam Paukštys paaiškb 
na, kad jis nieko su tuo neturė
jęs; jis dirbęs adatinėj ir tik po 
metų laiko pristojęs prie “Lais
vės’ štabo.

Toliaus kalbėjo Keršulis; jis 
pradėjo rimtai kritikuoti D. B., 
bet “Laisvės” štabui pradėjus 
jį pamėgdžioti ir juokus krėsti 
iš jo kalbos, vaikinas užkaito ir 
ėmė kaitinti “L.” štabų. Girdi, 
Paukštys sakosi nenorįs šiltos 
vietos, o kam jis ir kiti “L.” re
daktoriai ir visas štabas paauko
ję savo dviejų mėnesių uždarbį

ir Trečiąjį Internacionalų. Dau- gelžkelio tikietams atmokėti 
gelis jų buvo nusiuntę net savo tiems “L.” šėrininkams, kurie, 
atstovus* pas Maskvos popiežių jie žinoję, balsuosią už jų frak- 
Leninų, kurie bandė įtikinti Le-'cijų ir kam Dr. Kaškevičius ir 

. Dr. Petriką aukoję po tris šimtus 
I dolerių, jei jiems šiltos vietos 
nerūpėję.

šitas jo pareiškimas turi būt 
teisingas, nes Mizara atsakyda
mas Keršuliui kaip ir patvirtino 
tą, ką ans pasakė. Girdi, aš bu
čiau paaukavęs $1.000, jei bu
čiau juos turėjęs, ir šitų kotų, 
kuriuo apsivilkęs, kad tik “Lais
vė” nepatektų į tokias . rankas, 
kaip Keršulio, Bimbos ir kitų.

Jauna margina iš ke^ės atsi
liepė: Matai, nenorėjai trotyt 
šiltos vietelės, nes žinai, kitur 
niekur netiksi, kaip “Keleivio” 
mašinas klynyti.

šituo Bimbos frakcija “I.” 
štabų su daktarais suvarė ožio 
ragan. Visi pradėjo baisiai juok
tis ir štabiniai pradėjo nervuo
tis. Paukštys nepakęsdamas, iš
ėjo pro duris laukan ir negrįžo. 

I Rodės, kad mūšį laimėjo Limbi
niai, liet viena mergina pradėjo 
deklamuoti: O kaip jus pasiel
gėt? Bimba sukvietė iš kitų 
miestų šėrininkus kad jie bal
suotų už jį, bet kuomet prak’šo- 
te, Bimba su visais bimbukais 
rusivedė į aukštutinį kambarį. 
Nckurie reikalavo, kad Bimba 

’ jiems atmokėtų kelionės lėšas, o 
Bimba atsakė jiems: Prakišom

• . • V

“Laisvę”, tai prakišot ir kelio
nės lėšas...

Nežinia kaip ilgai butų ėję 
j'tie ginčai, jei pirmininkas nebū
tų užbaigęs susirinkimo. Po už
darymo susigiunavo vyrai sau ,o 
moters sau ir prasidėjo didžiau
sias lemiąs, moterims vadinant 
vienoms kitas bimbinėmis ir 
paukštinėmis. Vyrai susilipo 
anl krėslų žiūrėti, kuri bu? stip
resnė. Bet svetainės žiūrėtojas 

■ nelaukdamas kol kas prisimes 
i žgesino žibu *ius *r “sųm u ingi’- 
darbininkai darbininkės turėjo 
skirstytis.—Kominterno Tenš.

ninų, kad tik jų programai yra 
geri ir kad tik jų partijos eina 
geru keliu, o visos kitos “ni k 
čemu”; bet p. Leninas ramiai jų 
išklausęs ir visiems davęs tų pa
tį atsakymų: važiuokit atgal ir 
organizuokitės visi išvieno.

(Mano prierašas:—Kų And
riulis kalbėjo, tas yra tiesa. Po
grindinė Komunistų Partija 
taipgi siuntė pas tų popiežių sa
vo atstovų viena latvį; tai jau 
bus du metai atgal, ar pusant
rų. Jų atstovas taipgi gavo to
kį atsakymų ir komunistų atsto
vas sugrįžo jau nebe komunis
tas, tik vargšai komunistai ne
žinojo, kad jis savo komunišką 
ligą paliko “darbininkų rojuj”, 
surengė jam prakalbas New 
Yorke ir Chicagoj. New Yorke 
šitas atstovas pradėjo savo pa
reiškimą šitaip: Amerikos val
džia negudriai daro kišdama ko
munistus į kalėjimų; ji greičiau
sia išgydytų darbininkus nuo 
komunizmo ligos pasiųsdama 
iuos į Rusiją... šitiek jam paša-, 
kiu3 “sąmoningi revoliucionie
riai” tuoj jį nuo estrados nu 
krnjštė ir buvo po prakalbu. 
Atstovas iš čia vyko į Chicagų 
savo raportą išduoti, bet New, 
Yorko komunistai telegrama 
perspėjo savo chicaginius drau
gus ir tie, jam atvažiavus, ne
davė jam kalbėti).

Andriulis patarė susirinkimui 
nekliudyti Soc. Partijai, nes ji1 
savo laiku daug ir labai naudin
go darbininkams darbo atliko. 
Baigdamas jis prisipažino, kad 
“mes, draugai, per daug sunkių 
užmėtinėjimų padarėm Grigai
čiui dėl oportunizmo,” nes Leni
nas pasakęs, kad “mes, Ameri
kos sąmoningi darbininkai turim 
remti tokia palitinę partiją, kuri 
geriaus moka taikytis prie ap
linkybių”.

Po Andriulio “spyčiaus” pra
sidėjo — tragikomedija. Vieni 
kalbėtojai ėjo už Kalėdų kūdikį; 
kiti, prieš. Beveik kiekvienas 
laikė rankoj knygelę, ar popie- 
rėlę, kurioje buvo surašyta tam 
tkri Rusijos komunizmo kūrėjų 
žodžiai.
šalininkas savo argumentą rėmė už 200 pėdų nuo krašto. Davus 
Lenino žodžiais pasakytais to- policijai žinią, toji tuojaus al
kioj knygelėj, tame puslapy ir vyko ir skenduolį ištraukė. Kil
tame paragrafe; jo priešininkas,1 nas jau buvo apipuvęs; drabu- 
bimbinis, gindamas “proletaria-1 žiu kišeniuje atrasta knygute, 
to diktatūros” principų rado pas į§ kurios sužinota, kųd tai yra 
tų patį autoritų žodžius, kurie lietuvis Mikas Cinautas^ apie 32 
kaip tik neigia Darbininkų Par- metų amžiaus. Jis buvo prapuo- 
tijų.

Pašaliniam žmogui buvę gaila kas nežinojo, kur jis dingo, 
žiūrėti į šituos be galo sūdomo-Į Mikas Cinautas Waukegane 
ralizuotus žmones, štai Paukš- išgyveno apie 14 metų; buvo ne- 
tys, “Laisvės” redaktorius —’ vedęs, priklausė Lietuvių Lais- 
karščiuojasi, pyksta, bando savo* vės Mylėtojų Draugijai, Lietu- 
oponentų sumušti prilyginimais, * vos Sūnų ir Dukterų Draugijai 
o tie prilyginimai visai nepritin-(ir L D. L. D. vietos kuopai. Jis 
k a ir jis iš savo aukštybės nu- buvo laisvų pažiūrų ir doras vai-

Rockford Daily Register-Ga- 
zette praneša:

Susirupinusis dėl sukišimo 
savo pinigų Bischoffui, Antanas 
Selskis septintadienio vakarų ko
vo 19 d. nusižudė, nuėjęs pas 
savo seseris Veronikų Vosylic- 
nę ir Minę Tekorienę.

Selskis gyveno Rockforde nuo 
1915 m. Paskutinį laikų jis dir
bo B. Z. B. mezgykloj; apie 6 sa
vaitės atgal jis tapo atstatytas 
nuo darbo ir negaudamas darbo 
kitur, pradėjo nusiminti. Jis pa
sisakė savo draugams, kad jis 
turįs įdėjęs pas Bischoffų “spe- 
šelams” kelis šimtus dolerių. 
Bischoffui pasiskelbus bankru- 
tu, jis atvažiavo Chicagon suži
noti, kaip stovi jo “indėlių” rei
kalas. Po dienos sugrįžo atgal 
nusiminęs.

Kovo 19 d. seserų pakviestas 
atėjo pas jas ir pasakė, kad jis 
jaučiasi suvargęs ir eisiąs pri
gulti iki jos patieks vakarienę. 
Jam tik užsidarius miegamaja
me kambary ir seserims nesu
spėjus nueiti į virtuvę, pasigir
do keturi revolverio šūviai ir jos 
įbėgę rado brolį gulint negyvų 
skersai lovų. Dvi kulkos paleis
ta į krutinę, dvi į galvų.

Seserys davė žinią policijai ir 
jo kūnų nugabeno pas graborių 
Maršką ir davė žinią pavieto 
daktarui.

Pas jį dar atrasta kvitą su
mai $100 pasidėtų banke ir $46 
grynais pinigais. Sesers sako, 
kad jos nieko negirdėję apie jo 
skolinimų pinigų Bischoffui.

Jo kūnas tapo palaidotas ko
vo 22 d. Jis turėjo apie 32 me
lus amžiaus. Be paminėtų se
serų jis dar turi brolį Juozų 
Spring Vallej’je, 111.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

WAUKEGAN, ILL.

Rado prigėrusį lietuvį.
9

Kovo 18 d. atrado prigėrusį 
lietuvį Michigano ežere; kūnas 

Darbininkų Partijos1 pluduravo prie miesto doko apie

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

: PATRIOTIZMAS
i Pavėdumas turi būt

■ pasargos žodis
■ I0WA STATE
■ SAVINGS BANK
■ Kapitalas ir Perviršis 
s $120,000.00.
■ S. E. Cor. Fourth and 

i Jackson Sts.
■ SIOUX CITY, IA.
"■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

lęs tuoj po Naujų Metų ir nie-

VYNIOTŲ DRATŲ 
SPRINGSAI

Panchnvent baigimo, premier 
drato ,80 suvynioji- $4.75 
mų specialiai ■ **

VVILLIAM AND MARY DINING OUTF1T
Balto aržuolo; Jacobean rudo baigimo; tvirtai pa
darytas; padarytas, kad laikys daugelį metų; out- 

iVnltių • $52.50
Stalas: 48 colių viršus; apmoldinguoti kraštai; pla
tus rimsas; tvirta, tekinta apačia; 6 
pėdas IŠskečiamas. Specialiai 
Kėdės: tinkančios prie stalo; plačios 

tos rudos spaniškos odos; aukšti 
užpakaliai; viena dabar

$4 į mėnesį

KUKNIOS KA
BINETAS

$33.50
sėdynės; tik-

$4.75
Metalo viršus, mil
tams susipilti, dide
le apačia ir viršus

$29.75
M

Telefonai:

PLIENINĖ LOVA

Simmons vertybės; ketur
kampi virbalai, specialiu 
dezaininimo; puikus wal- 
nuto baigimas; užteks vi
sam amžiui

TIKROS ODOS SU
PAMOJI KĖDĖ

Didelė; platus at
ramai, ant sprend- 
žinų sėdynė, plati 
vieta rankoms pasi
dėti; tikros spaniš- 
kos rudos odos. Ek
stra specialiai

$21.50

PILNUTIS SEKLYČIOS SETAS
Susideda iš 6 žinomų: davenport, supamosios kėdės, kėdės, 
stalo ir a>.t grindų pastatoma lenpos šilkiniu gaubturu. 
Mahogany 3 šmotų setas; plačiais rėmais; springsų ir 
ant plėškių išdirbimo; tikra oda apmušta; skaityklai sta
las, didelis viršus su stalčių, stambus stulpeliai ir apačia; 
lempa 6 pėdų aukščio, tekinta koja, du elektros uždegi-, 
m-ui retežėliai; gaubturas 2G colių, mėlyni ir raudonų 
rožių šilko su ilgais kutais. D D
Labai specialiai vvOiUU

($7.50 į mėnesį)
įkempa su gaubturu $26.75; seklyčios setas $52.50, skaity
klos stalas $18.76.

I^DR.HERZMAN^l
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

$16.50
menesį

Į KAUNI

r

šios lovos
$2 į

Didelis Šmotas

DRESE- 
RIAI

4 stalčiais 
royal qu- 
arter , oak 

baigimo. 
Francu- 

ziško stik
lo veidro
dis,' speci
aliai už

*18.75

LAIVAKORTES

VATINIAI MATRASA1 
45 svarų, vien tik pilnos 
mieros; tvirtai gražiai su
siūti; apvalaini kraštai; 
gerai iškimšti <P *7 £ A 
nauja vata " ■UUI

PULLMAN 
DA-LOVA

Apverčiama sėdy
ne; atsidaro pilnos 
mieros lova; maho- 
gany baigimo rė
mai; lendrėmis iš
pinti tarpai; puikiu 
vėluotu apmušta su 
paduškaite tiktai

$48.50 $4 i mėnesį

Į LIETUVĄ
DAR DAUGIAU ATPIGO!

& Rotterdam TIKTAI $104.85
Tūkstančiai lietuvių ir lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 

sugrįžti į Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką Įstaigą, ant di- 
žiausių ir greičiausių kelurkam-ininių laivų, tiesiog be persėdimo!!!!!

Laivakortes par
duodame ant visų 
linijų tiesiog į,

p I:L<^Y 4 
(Kaj&Iipueiūs)

K L Al P © D Ą, 
L I E P O J Ų, 

HAMBURGĄ 
TILŽĘ, EIDKUNUŠ 
ir visus kitus por- 
tus ir miestus.
Rašykite klausda
mi rodos kaip pi
giausiai ir patogiau
siai sugrįžti Lietu
von, o džiaugsitės 
apturėję labai įdo
mias žinias. •

Laivai į Lietuvą Iš
plaukia kas antrą 
dieną. Išgaunamo 
P A š P O R T U S 
ir taksų pabudimus. 
Atkeliavusius iš ki
tur patinkame ant 
stoties*, pristatome 
bagažą ir palydime 
ant laivo. Priren
gi am viską kas rei
kalinga kelionei.
SIUNČIAME PINI
GUS ir PARTRAU
KIAME GIMINES 
Iš LIETUVOS 
AMERIKĄ KUO 
GREIČIAUSIA.

Puikios Rųšies
KIRK’S

AMERICAN
FAMILY 

p SOAP 
Daugiau Parduoda 

Kodėl?
Pigiau 

pirkit gerą muilą ne 
naujas, drapanas

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU (=*=,
136 East 42-nd St., (Dep. V) NEW YORK, N. Y

Dr. A. R. Blumenlha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė,
Kampas 47th St.

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

Tel. Boulevard 6437

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

O f įsas •
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. Nedėliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687
ra

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ate., 2 lobo* 

’ 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. Nedaliomis nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Dr. Maume Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
. Tek: Yards 994

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

KRIOKIANTYSIS 
KOSULYS

Jus GALITE ši bei tą padaryti krio
kiančiam kosuliui! Neturite būt be 
pageltos, 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.

GEfesscb
For Coughs, Coldsand Group

NAUJIENA! MOTERYS IR MERGINOS NAUJIENA!
Importuotos langams užlaidos — vertės $5.00 — per šį mėnesį tik $1.95.

Turėjote kada nors savo gyve
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 yra 
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, nei nelaikys ilgiau kaip šios, 
kurias pardavosime per visą šį mė
nesį tik po $1.95 pora. Jei orde
riuos! keturias poras, atiduosime 
už $7.00.

Šis specialis supažifidinimo pa- 
siulimas tęsis visai trumpą laiką, 
todėl, patariame pasinaudot proga 
tuojaus. Niekad nesigailėsit.

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

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

Į LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

RED STAR I>INf
Tiesus patarnavimas į LIBAVĄ
Dideli smagus laivai. Geras mais

tas ir pakankamai duodama. Dau
gelis uždaromų kambarių. Manda
gus patarnavimas jūsų kaitoj.

IxWHITESTAR
I Cherbourg ir Southampton ar- 

čiausis susinešimas su Lietuvos mies
tais.

MAJESTIC (56,000 tonų) 
Didžiausias laivas pasaulyj.

OLYMPIC (46,000 tonų)
HOMERIC (34,000 tonų)

LABAI PUIKIAI APRŪPINTA 
3-IOS KLESOS KELIAUNINKAL 

Užsirekordavimui kreipkitės j 
PASSENGER DEPARTMENT 

Arba prie vietinių agentų.
F. C. Brown, Westem Passanger Mgr.
14 No. Dęarborn StM Chicago, III.

i

užmokėsi, kuomet 
stubą. Rašykite

Chicago, III.!

DR. A. MONTVID
I Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
| 25 E. Washington St.

darsinkitesNaujienose1'
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte

Telephone Central 3301 
1824 Wabansia Avė. 

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

DR. M. STAPULIONIS
Gydau be gyduolių ir be operacijų 

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

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

Tek: Canal 279

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St.. Chicago, UI. 
kampaš 18tn St.

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

------DU S. BlKžFS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

;1 Telephone Boulevard 5652
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Ned61. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted StM Chicago, III.
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Published Daily except Sunday by 
I h t JJfchuanian News Pub. Co.j Ine.,

Editor P, Grigaitis.

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS. ‘ 

Telephoue Roosevelt 8500

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago,
$8.00 per year in Chicago,

8c. per copy.

Entered as Second Class Mattel 
March 17th, 1914, at the Post Office 
?f Chicago, III., undei: the act of 
Mareli 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IH. — Telefonas: Roosevelt 8500,

$8.00
, 4.50

2.25
- 1.75

1.00

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paitu:

Metams ------------ ------------
Pusei metų -------- ----------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui —

ĮChicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ..—.—.---- —.......... — 8c.
Savaitei ____ —— ----------------——— 18c.
Mėnesiui ...........................  7&c.

Suvienytose Valstijose ne Chicago, 
paštu: •

Metams __ _______ _ ____ — I7.0C
Pusei metų .— ....................4.00
Trims mėnesiams ..—— 2.00
Dviem mėnesiams------ -------- L50
Vienam mėnesiui------- ———— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 1 , 
(Atpiginta)

Metams ..............-..... — $8.00
Pusei metų .. ........... -......  4.50
Trims mėnesiams ........  2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Dvi Unijos Rūšys
Šitame unijų organizavimo 

dalyke mes nežinom nieko, kas 
galėtų prilygti unijoms banki
ninkų, kapitalistų, pirklių ir 
tt. Ir įdomu pastebėti, kad val
džia kartas nuo karto padėjo 
organizuoti šitas unijas. Pre
kybos Sekretorius Straus 1907 
m. padėjo suorganizuoti Ame
rikos prekybos rūmų federa
ciją. Jis pakvietė apie 40 mie
stų pasiųsti savo komitetus į 
skyriaus susirinkimą ir čia ta
po įkurta Nacionalė Prekybos 
Taryba. 1912 m. prezidentas 
Taftas paskyrė to paties sky
riaus sekretorių Nagelį orga
nizuotoji! to paties dalyko. 
Ačiū šitoms pastangoms 1912 
m. tapo suorganizuotas Jung
tinių Valstijų Prekybos Rū
mas. . •

Mes nežinom nei vieno atsi
tikimo, kur, darbininkų orga
nizacija butų buvusi suorga
nizuota valdžios skyriaus pa
stangomis. Jungtinių Valstijų 
Prekybos Rūmas yra viena ga

lingiausių unijų šitoj šaly. 
Prieš karą ji turėjo prisidėju
sių prie jos daugiau kaip 600 
organizacijų. Tai nėra vien eko
nominė organizacija, ji taipgi 
vaduojasi politiniu veikimu. Ji 
yra svarsčiusi tokius klausi
mus, kaip šalies biudžetas, na
minės ir užsienio prekybos biu
ro darbo išplėtimas, kongreso 
įsteigimas biurų įstatybos atsi- 
žinojimui ir projektų sustaty
mui unijos narių naudai.

Tai yra ne tik didelė kapi
talo, finansų, prekybos ir įdė- 
jybos unija. 1915 m. buvo 
apie 410 tarpvalstijinių, už
sieninių ir tarptautinių kapi
talistų ir pirklybininkų orga
nizacijų; 420 valstijinių orga
nizacijų; suvirs 3,600 vietų or
ganizacijų, arba viso daugiau 
kaip 4,100. Prie didžiųjų ka
pitalo unijų tenka priskaityti 
krautuvių eilės, ypatingai tų, 
kurios pardavinėja koloniales 
|>rekes, vaistus, tabaką, penkia- 
centčs ir dešimtiacentės krau
tuvės, ir tt.

Mes nežinom nei vieno at
sitikimo, kur valdžia butų ki- 
šiisis i šitas didžiąsias ikapita- 
lo unijas. Keli metai atgal bu
vo bylų reikalaujančių panai
kinti kaikurias, bet šitas vaiz
delis buvo vienas didžiųjų ša
lies juokų, šitos organizacijos 
sudaro Amerikos kapitalo ir 
finansų “amerikinį planą”. Val
džios skyriai Washingtone 
gelbsti joms kuo • galėdami. 
Leidžiama dieniniai ir mėne
siniai pranešimai šitoms uni
joms sustiprinti, jų narių įplau
koms padidinti ir padaryti gy
venimą susidedantį iš vienų 
smagumų. Jos federuoja, jun
giasi ir dažnai veikia sutarti
nai tarnaudamos savo reika
lams.

Bet “amerikiiiis planas” dar
bininkams eina kita vaga, nu
statyta daugelio didžiųjų šitų 
didžiųjų unijų atstovų. Didžio
sios kapitalo ir finansų unijos 
reikalauja savo nariams 'taisy
klių ir tvarkybos. Jos šituo 
žvilgsniu panašios unijnotoms 
dirbtuvėms. Jos savo tarpe ne
pakenčia “streiklaužių”. Jos ti
ri solidarumu. Kapitalistas, ar 
inansininkas, kuris nenori pri

sidėti prie jų unijų, yra skai
tomas pasenusiu numeriu. Jis 
dažnai priverčiama prisidėti 
prie šitų unijų.

Bet “amerikinis planas” dar
bininkams, sudarytas šitų di
džiųjų unijų vadų, atkartajam, 
yra kitokis. Vienas priminimas, 
kad angliakasiai ir gelžkelių 
tarnautojai turi eiti išvieno, va
ro juos šiurpau. Visa dirbtu
ve suorganizuota iki vienam 
yra skaitoma kažkokiu nusi-

dėjimu. Numojimas paduoti 
kokį projektą Waslringtone 
darbininkų klasės naudai su
kelia protesto spiečių iš didžių 
kapitalistinių unijų pusės. Jei 
darbininkų unijos kreiptųsi į 
Darbo Sekretorių, prašydamos 
kad jis suorganizuotų amati- 
nes unijas, tai ^idėsės kapi
talistų unijos užplautų visus 
laikraščius raudomis ir tvir
tinimais, kad mes stovime pas 
revoliucijos slenkstį.

Koks atsakymas? — Padvi
gubinkime savo pastangas su- 
spietimui daugelio milionų al- 
ginių darbininkų į 'didesnes 
ir galingesnes unijas ir ga
baus eikim į politikos areną 
sumobilizuota jiega, pasirįžę 
atsiekti tai, ką šitos didėsės 
kapitalo unijos atsiekė savo na
riams. (New York Call.)

jų kelionę.
Aldermanai pareikalavo, kad 

“Piliečių” Komitetas maitintų 
juos ir užlaikytų iki jie taps 
išsiųsti atgal į tas vietas iš ku
rių jie atgabenta ir kad “Pi
liečių” Komitetas užmokėtų jų 
kelionę. “Piliečiai” atsisakė tą 
padaryti ir net nėjo pas tary
bos komitetą, reikalaudami, 
kad komitetas ateitų į jų ofi
są, jei jis norįs gauti iš jų ko-Į
kiu žinių. Komitetas nubalsa
vo tą padaryti, b

Nedarbas.
Nebuvusiems be darbo žmo

nėms ir neturintiems artimų 
ryšių su bedarbiais sunku yra 
įsivaizduoti tųlšeimynųl padėtį,

darbo. O negalinčių gauti dar- 
bo žmonių šioje valandoje

“Piliečiai” vilioja streik 
laužius melais.

Kelios' dešimtys neimi jistų, 
daugiausia buvusieji kareiviai, 
daro apkaltinimus “Pil|ečių” 
Komitetui, kad jis juos atsiga
benęs Chicagon melagingais 
tvirtinimais Landiso priteisi
mui vykinti.

Keli jų i pereitą savaitę 
kreipėsi į miesto tarybos ko
mitetą; jie^papasakojo, kad jie 
atsiliepė į pa j ieškojimus Phi- 
ladelphijos ir New Yorko laik
raščiuose, kuriuose buvo tvir
tinama, kad tikrai 
nesusipratimo tose 
jie yra siunčiami, 
unijos nėra ten.

Jie sako, kad samdžiusieji 
juos agentai žadėjo mokėti 
jiems po $1.00 į valandą ir dvi
gubą laiką už šeštadienio popie
čius, viršlaikį ir septintadie- 
nius, užtikrindami, kad jie už
dirbsią nuo $75 iki $100 į sa
vaitę, Jie yra ne statymo me
chanikai, o šiaip įvairių dar
bų darbininkai. Mokėjimo 
statyti iš jų nebuvo reikalauta. 
Jiems nesakė, kad jiems teks 
dirbti po policijos globa, sau
gojami ginkluotų sargų.
Pargabenti darbininkai 

darbą.
Daugelis jų, atvažiavę į Chi- 

cagą ir sužinoję kaip yra, atsi
sakė dirbti. Tąsyk juos išva
rė laukan iš tų viešbučių, ku
rie paskinta streiklaužiams 
laikyti, ir atimta iš jų valginiai 
tikietai, su kuriais jie gaudavo 
be pinigų pavalgyti 
732 N. State gat. 
<ad jie reikalavo iš 
Komiteto, kad jis

nėra jokio 
vietose, kur 
nors, esą,

meta

bininkų, kurie visa siela trokš
ta dirbt bet kokį darbą ir už bet 
kokį atlyginimą, bet negali jo 
gauti. Yra žmonių, kurie ne
turi netik ko valgyt, bet neturi 
nei nakvynei prieglaudos. Tu
rintieji noro ir jiegos dirbti 
darbininkai negali gauti dar
bo ir tos prięžastics delei tu
ri kęsti skurdą! Tai yra taip 
liūdnas vaizdas, kad įlesinoik 
apie tai nei kalbėti. Bet kal
bėsime mes apie tai ar ne, tie
sa, vistiek pasilieka. Jeigu tūk
stančiai šios šalies darbininkų 
nedarbo rykštes plakami aima
nuoja, tai dantis sukandus kę
sti ir laukti geresnių laikų ne
pakanka. šis nedarbas nėra pir
mas ir paskutinis. Juo dau
giau industrija plečiasi, tuo 
dažnesni ir didesni nedarbo 
laikai. Nedarbas yra socialio 
surėdymo yda. Jis parodo, kad 
viešpataujančioji klasė draugi
jos tvarkos vesti jau nebepa- 
jiegia. Laikui bėgant industri
ja prasiplės <įar daugiau, o 
nedarbo našta pasidaris kur 
kas sunkesnė. Ta našta teks 
nešti darbininkams. Bet jeigu 
darbininkai delei nedarbo turi 
kentėti, tai jię turi žinoti kas 
yra jo kaltininkas. Jie turi 
jieškoti nedarbo priežasčių ir 
daryti pastangų jas prašalinti.' 
Bet draugijos tvarkos studija
vimas yra politikos mokslas. 
Negerai todėl daro tie darbi
ninkai, kurie htsisako politiko- 
je dalyvauti. — J. Lapas.

valgykloj 
Jie sako, 
“Piliečių” 

pasiųstų

MIAMI, Filą., k. 23. — Hy- 
droplanas Miami, išskridęs iš 
čia į Bimini, su 6 žmonėmis, 
dar nenuskrido į vietą. , Ma
noma, kad jis turėjo nusitei

juos atgal į New Yorką, bet sti juroje. Kiti aeroplanai jo 
komitetas atsisakė mokėti už’jieško.

Užgąso...
Užgęso I

Užgęso žiburiai, nuvyto gėlės.
Siela lakais svajonių kėlės,

O puolė taip žemai!
Užgęso žiburiai...

Nubiro
Rasos sidabrinės...
Ant išsiilgusios krutinės
Palaidos kasos išsidraikė..

Nubiro rasos...

Nukrito kaukė!
Sapnai gyvenimą nuveikia...
Tave sapnuos dar sutinku...
Ten žydi gėlės, juokias saulė, 
Džiaugsmų takus tenai randu... 
Sapnai gyvenimą nuveikia...

[Lietuva]
X

Mokslas — Didelis 
Revoliucininkas
Didžiausias pasaulyje radi

kalas yra mokslininkas.
Kaipo pramonės ardytojas 

jis yra pavojingesnis negu dar
bininkų agitatorius.

Jis sukuria ir sunaikina išti
sų šalių gerovę. *

Kaip klasių lygintojas jis 
yra veikmingesnis negu rašy
tojas, kalbėtojas ar diploma
tas.

Kada Eli Whitney’o mašina 
medvilnei valyti pradėta varto
ti, pietinės valstijos staiga pa- 
siliuosavo nuo skurdo ir iškilo 
į tokią gerovę, kurios jos ne
buvo pažinojusios. Skolos tuo- 
jaus tapo atmokėtos iš pelnų 
apturėtų iš medvilnės. Žemės 
vertė pakilo trigubai. ,

Atradus, kad cukrus galima 
ištraukti iš batvinių ir išra
dus praktingą aigą tam pada
ryti, Europa užsiaugino naują 
javą, vertą šimtų milionų, iš- 
pflėšdama cųkriųes nendres 
auginančioms šalims kitus mi- 
lionus. (

Kelios dešimtys metų atgal 
pasaulis išsigando pranešimų 
apie žiaurumus su vietiniais 
gyventojais rėžiuos miškuose 
Kongoje ir Brazilijoj.

Filantropai 
ėmėsi taisyti 
sąlygas,
atėjo iš netikėto šaltinio, moks
lininkams patarus rėžiuos me
džiai auginti.

Dabar pasaulio rėžiuos did
žiuma pareina iš gerai veda
mų plantacijų tose šalyse, kur 
žmonės gyvena taip, kaip 
žmonėms pridera gyventi ir 
rėžiuos miškų žiaurumai pra
nyko.

1897 m. mažne milionas ak-

ir diplomatai 
nepakenčiamas 

bet tikroji pagalba

rų žemės Indijoje buvo panau
dojama auginimui augmens, iš 
kurio išgaunama mėlis — ne- 
blunkamas dažas. To javo der
liaus vertė siekė $20,000,000.

1914 m. Indija užaugino 
molio tik $300,000 vertės.

lAtsitlko šitas: Tapo išrasta 
alga dirbtiniam mėliui gamin
ti, kuris yra geresnis ir piges
nis negu natarailis. Net Indi
jos ryžiamičiai neįstengė kon
kuruoti su chemikais.

Yra daugybė takių atsitiki
mų, kur mokslas ir išradimas 
išnaikino pramones viena nak
čia. žmonės visą savo gyve
nimą atsidavusieji tam tikro 
amato įgijimui staiga išvysta, 
kad jiems nėra darbo, ačiū iš
radimui takios mašinos, kuri 
padaro darbą geriau ir pigiau. 
Cheminė formula sukuria ir 
sunaikina šalis.

Bet tos revoliucijos, kurias 
sukelia mokslo ir išradimų pa
žanga, blogą veikmę padaro 
tik tam laikui. Kada pritaiky
mas visur esti padarytas, kiek
vienam būva geriau negu bu
vo.

Del šitų priežasčių tikruoju 
filantropu ir humanitaru, 
tikruoju itevoliucirunku ir a- 

gi totoriumi yra mokslininkas 
ir išradėjas. Savo išradimais 
ir atradimais jis padaro žmo
nijai lengvesnį priėjimą prie 
didžiųjų gamtos sandėlių ir 
palengvina pagaminimą maistų, 
prieglaudos ir drabužių. Lieka 
tik prašalinti kapitalistas, ku
ris norėtų panaudooli visus 
šiluos išradimus ir atradimus 
savo mil toniniams pelnams da
rytis. Tas galima bus atsiek
ti panaikinus privatinę gamy
bos ir paskaldos įmonių nuo
savybę ir pavedus šitas įmones 
į visų žmonių "rankas; tokiu 
budu darbininkai eis iš vieno

su mokslininkais ir išradėjais, 
ims iš motinos gamtos gyveni
mo reikmenis geriausiu ir grei
čiausiu budu ir teiks genimą 
ir smagumą visiems.

Ateis laikas, kada medžiagi
niai gerumai ir reikmenys bus 
tokie visuotini kaip saules 
šviesa ir kada žmonės bus 
skirstomi tik pagal jų nuopel
ną savo artimui.

Ir šita revoliucija įvyks ne
priklausomai nuo įstatymų ar 
valdžios organizacijos.

Valdžios ir įstatymai tiiri 
prisitaikyti prie šitų pakitėju
sių būdų, arba turi užleisti 
vietą naujoms formoms, ku
rios p risi taikia prie naujų są
lygų, padaromų mokslo iš
radimų ir atradimų. Ir tas 
kaip tik vyksta dabar po mu
sų pačių akių. Pramoninė re
voliucija eina. Laikas politi
kams ji pamatyti.

(Keading Labor Advocale).

LS.S. Reikalai
L. S. S. VIII RAJONO KUOPŲ 

DOMEI.

iCook Kauntės Socialistų 
Partijos sekretorius R. H. Howe 
praneša, kad nedėlioj, kovo 26 
dieną, x3 v. po pietų bus laiko
ma tam tikra socialistų ir pro- 
gresiviųjų darbininkų unijų de
legatų konferencija pasitarti 
dėl suruošimo didelių mani
festacijų tarptautinėj darbinin
kų šventėj — gogužės 1 dieną. 
, L. S. S. VIII Rajono kuopų 
delegatai į partijos konferenci
jas kviečiami būtinai šiame 
pasitarime dalyvauti. Pasitari
mas įvyks Socialistų Partijos 
rūmuose, 220 S. Ashland Blvd.

A. žymontas 
t L. S. S. Sekretorius.
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KLAIDŲ ATITAISYMAS.

Vakar “Naujienų” numeryj, 4 
puslapy, straipsny antrašte 
“Džeko Londono atsivertimas į 
^socializmą”, perskyrime “Išsiža
da sunkaus darbo”, pra
dedant šešta eilute, su
statyta taip: Mano pri
sieita savo kunu priartina mane 
prie nos, kurias aš sunkiai dir
bau savo kunu priartina mane 
prie duobes dugno— Turi būti. 
Mano prisieka buvo tokia: Vi
sos mano dienos, kurias aš sun
kiai dirbau savo kunu, priartina 
mane prie duobės dugno—

Ar ji uždirbo 304 tri- 
lionus?

PADEGĖLIS KASMATĖ.

Su Dumiu Du Turgu, 
Su Bedieviu - Trecias

t. . .1 ....... ......

Keibišky pas tėtušį 
sėdi boba kepeliušy. 
Kas ją biesas pasodino — 
kepeliušį pagadino!...

(Giesme—ne šventa)

Lietuva dabar sprendžia nepaprastą prob
lemą: kas ką numaudė! i

Nei turgaus nebuvo, nei Seime nesimušė, 
nei kunigas Bučys apaštalauti ėjo — niekur 
nieko, o visi Lietuvoj žino, kad kažkas yra la
bai skaudžiai numautas ir apdumtas, kaip pas
kutinis pastumdėlis. Tik dar ne visi drįsta vie
šai pasakyti kas ką ir kaip nušmutijo — ne vi
si juk yra pratę viešai čiaudėti! Ir tai tokiu 
reikalu, kuris jokioj biržoj negiliuoju: universi- 
to reikalu. Universito, kuris, galas jį žino kaip, 
ėmė ir atsidarė! Nei iš šio, nei iš to. Be Seimo 
statuto, be krikščionių demokratų partijos fi- 
losofijos, be klebono rektoriaus! Ištikro, kaž
kokia nepaprasta pagunda tą šventąją Lietuvą 
užgulė!

Net tokia pono Dievo duota ir dovanota 
galva, kaip universito profesorio kunigo Bučio, 
nei kaip negali susigraibyti, koks čia biesas da
bar yra atsitikęs! Univcrsitas buvo atidalytas 
16 vasario, o 18 d. jisai taip saldžiai gieda: i

“....Nei vienas savo nepriklausomybės su
kaktuves Lietuva nepažymėjo taip gerai (Ma
no pabr.), kaip šimetines. 16 vasario tapo įkur
tas Lietuvos respublikos Lietuviškas universi- 
tas. • ,

“....džiaugiasi kilnia dvasia ramiai spin
dėjusią iš visų nesuskaitomų kalbų. Nors žodį

gavo įvairių politikos partijų atstovai ir pasisa
kė jų vardais kalbą, bet nebuvo nei mažiausio 
partivumo kalbose. Kaip tai gražu matyti, kad 
pąrtivumo liga dar ne visai suėdė lietuvių pro
tus ir širdis. Universito įkūrimo dienai teko 
džiaugsmas ir laimė tai parodyti, nors tat buvo 
visai neprirengta. Pasirodė tik tas, kas savaime 
buvo tautoje. Džiaugsmas Lietuvai, kad turi 
savo univ<’sitą!” (Mano pabr.)

Ir taip toliau! Net savo amžinam idėjiniam 
neprieteliui prof. Čapinskiui (socialdcm., Seimo 
narys) tokių netikėtai malonių žodelių pripa
sakojo, kad man net širdis pradėjo sakyt kop- 
kop-kop—... Vaje, vaje, ne jau tai kunigas Bu
čys taip saldžiai čiulba? Bet vis tiktai jis — 
gana atversti “Tėvynės Sargo” vasario 18 die
nos numerį, kad pamačius ten jo didelį para
šų !.,.

Ir gan buvo tik keturioms dienoms pras
linkti, kad įsitikinus, kad mano širdis ne veltui 
kopsėjo! Vasario 22 dieną tas pats kunigas prof. 
Bučys “Laisvėj” jau visai kitą giesmę gieda!

“Klaida, padaryta universitą įkuriant, gali 
atvesti taip ilgų ir taip skaudžių nuostolių, kad 
jie šimtas kartų bus blogesni už visus įkirčji- 
mus. • /

“Aš spėju, kad universito mes neturėsime. 
Tą turbūt jautė ir musų kabinetas, nes jis 16 
vasario nekvietė užsienio atstovus į universito 
atidarymo šventę.” (“Laisvė,” vasario 22 d.)

. Tai kpks čia dabar biesas tam kunigėliui į 
dusią įkando, kad iš tokio didelio džiaugsmi- 
ninko toks liūdnas pranašas stojo?! Ir kam jis 
pirmą universito atidarymo žygį tiek saldžiai 
išgyręs, dabar valdžią tiek išolbijo, tarytum ji
nai butų paskutinis melagis ir sukčius?! Tuo 
labiau, kad net socialistų liaudininkų partijos 
naujai pagimdytas organas “Lietuvos Žinios”,
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kuris šiuo metu turėtų iš principo kritikuoti 
vjsa, ką daro naujas be jų sudarytas kabinetas, 
šis organas savo antrame numery, aprašinėda
mas universito atidarymą pabrėžia, kad valdžia 
tuo savo žygiu padariusi labai gero įspūdžio. 
Beje, čia tai jau turbūt ir pasirodė, kur šuva 
pakastas dvokia! Nes kur bedieviui gera, ten 
švento notaro žmogui širdį pykina, ir jis turi 
visą gvoltą kelti! Ir jeigu šiuo žygiu net tokie 
bedieviai, kaip visokio kailio cicilikai, džiau
gias paties vyskupo palaimintu ir pasveikintu 
daiktu, tai jau savaime aišku, kad čia bus kas 
nors atsitikęs ne taip, kaip pono Bučio ir kilų 
šventųjų anioliškos širdelės troško!... Kad taip 
atsitiko, tai dar nėra tiek blogo, kiek bloga tai, 
kad šventieji pcivelai pamatė, kad dūdą, į ku
rią jie pučia, kaž-Loks velnias ar cicilikas vel
nio tarnas per abu šonu užkimšo!... Čia tai ir 
yra visa beda, nelyginant, kai votis neatitinka
moj vietoj išdygsta: nei kitam žmogui pasiro
dysi, pasiguos!, nei pats ramybės gausi kur pri- 
sišliedainas!

Kiek žinoma, Lietuvos šventųjų partija kė- 
lusi-kėlusi trukšmo, dėl partivinio, taip sakant, 
katalikiško universito, Sme ir nusprendė lokiu 
universitu padaryti valstybinį, delei kurta' es
mės ir notaro aš jau esu kartą rašęs (“Naujie
nos,” Nr. 34). Paskui, kaip žinoma, dėl šios ir 
kitų priežasčių nutruko moterybės ryšiai su 
liaudininkais. Dviem skaitymais priimtą krikš
čionių demokratų partijos universito statulą, 
trečiuoju skaitymu priimti,Seime pasirodo nę 
taip jau lengva esama! Kaip tik šventieji prade
da Seiine tą nelaimingą statutą svarstyti, tuoj 
visi bedieviai ury-ury— bėga iš salės. Kad gi 
jie visi nors kartą išbėgtų — tai butų galima 
apsidirbti ir be jų, bet kur tau: visuomet vie
nas bestija pasilieka ir reikalauja patikrinti 
kvorumą! Bet ką čia kvorumą betikrinsi, kad 
jo senai jau nebėra: skubėk posėdį tik uždary

ti! Ir veltui šventieji mobilizavo visą spaudą 
provokacijos reikalams, veltui iš visų klebonijų 
ir ambonų šaukė, kad tie cicilikai, velniui dū
šią pardavę, sėdi Seime, algas ima, o ne tik pa
tys nieko nedirba, bet ir kiliems neduoda! žiū
rėk, esą, lietuvių tauta, kaip tavo rinktieji at
stovai tavo švietimu, tavo gerove rūpinas! Ži
nok, kam rupi darbas dirbti, o kam — agitaci
ja! Nežiūrint į besiartinančias peklos kančias, 
cicilikai šitų gąsdinimų nesibaido, ir galas! Ir 
tęsės su universito statutu vištos perekšlės is
torija daugiau ketverto sąvaičių, kol, pagaliau, 
musų krikščionys, vietoj liaudininkų, susimote- 
riavę su žydais, pagimdė naują E. Galvanausko 
kabinetą, kuris į aštuntą dieną pakrikštytas la
po...

Sudarius naują kabinetą, • žemės reformos 
įstatymą, ikrikščionims, dėl kurio jie buvo susi
rieję su liaudininkais, šiaip-taip, taip sakant, 
šmugelio keliu pavyko prastumti pro Seimą. 
Viena, žemės reforma — tai ne tas pat, kas 
turėti savo partijos universitą. Ir čia krikščio
nys padarė šiokių tokių kompromisų, o liau
dininkai irgi nekėlė tokio trukšmo ir nedarė 
tokių aplinkybių, kurioinis krikščionys nieku 
budu negalėtų sudaryti kvorumo. Čia žydai ėjo 
išvien su krikščionimis. Bet kai dėl universito, 
tai žydai prisidėjo prie bedievių... Priimt uni
versito statutą neliko jokios vilties, nes šven
tiesiems ne jų partijos universlias jokios reikš
mės neturi, o kad jie galėtų padaryti partivinį 
universitą, lai, deja, cicilikai nėra tokie liur
biai, kad tai leistų padaryti! Tuo tarpu artinos 
16 vasario iškilmių diena. Visi užsiėmė visai 
kitais reikalais, o to nelaimingo statuto reikalą 
visi tam kartui lyg užmiršo. Krikščionys, taip 
sunkiai pagimdę naują kabinetą, sirgo poilsio 
liga, kuri paprastai kiekvieną gimdymą lydi...

(Byloj pabaiga)

Dvidešimts penki metai at
gal Stuart’ienė San Josc’je, Cal. 
paskolino darbininkui George 
Jones’ui $100 palūkiu 10 nuoš. 
mėnesiui. Vėliaus Jonės išva
žiavo iš miesto ir apie savo 
školą užmiršo. Dabar Stuarl- 
‘ienė skundžia jį, reikalauda
ma, kad jis atiduotų jai skolą 
su priaugusiais sudėtiniais pa- 
lukiais; bet apskaičius tuos pa- 
lukius pasirodo, kad jai pri- 
puola $304,846,332,904,685,l<i, 
arba kelis šimtus kartų dau
giau negu išneša viso pasaulio 
turtai.

Ar tas neparodo, kad palu- 
kiai yra vagysta?

Prašo maisto badaujan
tiems angliakasiakms.

Baltimcre, Md. — Baltimo- 
rinis Vakarų Virginijos anglia
kasių gelbėjimo komitetas iš
leido cirkuliorius, kuriuose pra
šoma maisto 25,000 moterų ir 
vaikų ir 6,000 vyrų su šeimy
nomis, kurie dabar badauja 
New River anglių kasyklų apy
linkėj. Vienu komiteto narių 
yra arkivyskupas Curley, ku
ris pats yra angliakasio sūnus 
ir turi unijoje brolių. Komitete 
dalyvauja Amalgameitų unija, 
mašinistų unija ir įvairios baž
nytinės orghnizadijos. Kasyk
lų savininkai šitoj apylinkėj 
pradėjo mėtyti iš namų nelai
mingas angliakasių šeimynas. 
Kasyklos stovi uždarytos dėl 
užsisakymų neturėjimo.



Pėtnyčia, Kovo

CHICAGOS
:: ŽINIOS

PASIKALBĖJIMAS SU STAM
BIAUSIU HARRINGTONO 

KREDITORIŲ.

“Naujienų 
nojęs, kad Dr. Orlando F. 
Smitli yra sukišęs nemažai pi
nigų Harringtono ndvakulitui 
(novaculite) nuvyko pas jį apie 
tai pasiteirauti.

— Ar yra namie daktaras 
Orlando F. Smith?

— Taip. Kokiu reikalu jus 
norite jį matyti? — užklausė 
leporterio daktaro tarnas.

— Aš atėjau novakulito rei
kalais.

— Gerai. Meldžiu valandė
lę palaukti. Aš apie tai jam 
pranešim Jis dabar yra labai 
užimtas, bet aš tikiu, kad jis 
gal galės su jumis pasimaty
ti.

Tai pasakęs tarnas apleido 
laukiamąjį kambarį. Už valan
dėlės sugrįžo ir paprašė kor
telės. Ją gavęs vėl grįžo prie 
daktaro. Netrukus atėjo ir dak
taras. i

— Labą dieną.
— .Kokiais reikalais jus no

rėjote manęs matyti?
— Aš atėjau pas jus šį-tą 

sužinoti apie novakulitą.
— Reporteris?
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Prie Marijonos Rakauskaitės Koncerto (Apgarsinimas)

VIEŠAS PRANEŠIMAS.

žinojote kokiu

aš pardaviau vieną novakuli
to kalną vienam chieagiečiui 
Mano advokatas už kiek laiko 
pranešė man, kad jis turįs tam 
kalnui pilkėją. Tai buvo Har
ringtonas. Bet, žinodamas to 
kalno vertę, aš sutikau jį par
duoti tiktai tokiomis sąlygo
mis, jeigu jis sutiks užmokė-1 
ti man už tą kalną 25,000 do
lerių calsh, o likusius 75,000 

dolerių — duotų šorais.
— Ar jus

bizniu Harringtonas užsiimąs? 
“ pertraukiau aš jo kalbą.

—Aš visai nieko nei apie 
jį, nė apie jo biznį nežino
jau.

— Tai kaip jus galėjote taip 
lengvai patikėti?

Well, mano advokatas 
sake man, kad jis Harringtoną 
žinąs ir kad jis esąs stebuk
lingas žmogus (wonderful 
fellovv).

— Kokią komercinę vertę 
turi novakulitas?

— Jis be galo naudingas ke
liams taisyti, cementą dirbti, 
prie namų statymo ir tt. ir tt.

— Kaip daug tokio novaku
lito gali rastis tame kalne, ku
rį jus panlaveti Harringtonui?

— Apie 14,000,000 kubinių

— Kokio laikraščio?
— “Naujienų”. Lietuvių

dienraščio.
>— Meldžiu, eiva į 

vatišką kambarį. Aš 
ru pasistengsiu jums apie tai 
papasakoti.

—- Busiu jums dėkingas.
Įėjus jo kambarin, jis man

dagiai- paprašė sėstis. Paskui 
pats atsisėdęs prabilo:

— Meldžiu klausti.
Kas buvo suorganizavęs, 

taip vadinamą, novakulito iš
dirbystę, ar bent bandė įsteig
ti dirbtuves?

mano pri- 
mielu no-

P-lė SALOMIJA STANIUUUTft, kontraltas.

Ateinantį nedeklienį, kovo 26 d., turėsime vieną gra
žiausių, be abejo, ir šimpa tingiausių sezono koncertų tai 
p-lės Marijonos Rakauskaitės koncertą, rengiamą jai Biru
tės Draugijos gražioj koncertų salėj Kimball Hali, Jackson 
blvd. ir Wabash Avė., vidumiiesty. Didesnę programo dalį 
išpildys pati musų žavingoji artistė p-lė Rakauskaitė, bet 
bus ir daugiau jos talkininkų, tarp jų ir p-lė Salomija Sta- 
niuliutė, žymiausioji musų kontralto.

— Harringtonas.
— Kąs dabar šią įstaigą val

do?
— Nežinau. Turbūt ji yra 

resyverio rankose.
— Ką jus apie šią kompa

niją žinote?
— Apie ją aš daug neži

nau, — prabilo daktaras. — 
Tik tiek aš žinau ir galiu pa-

sakyti. Apie metai laiko atgal 
už 20,000 dolerių cash. Jis įsi
taisė novakulito išdirbystę ir 
dabar, kaip girdėt, daro gerą 
biznį su novakulilu. Kiek lai
ko vėliau prireikė man pini
gų ir aš buvau priverstas pra
šyti savo advokato, kad jis su
rastų pirkėją kitam novakuli
to kalnui — dar didesniam.

— O po kiek butų galima 
gauti už vieną kubinį jardą 
parduodant tokios medžiagos?

— Mažiausia po 1 dolerį.
— Tai jus turite minty, kad 

iš to kalno galima išrinkti apie 
14,000,000 dolerių?

’— Kitaip parduodamas jį 
aš nebūčiau ėmęs iš Harring- 
tono tiek daug šorų.

■— Ar jus galite šį kalną dar 
atgauti iš resyverio?

— Nemanau. Tatai butų ga
lima atgauti ir uždėti dirbtu
vę, jeigu llarringtono kredito
riai to panorėtų.

*— Kiek už tą kalną gale- 
tų gauti resyvėris?

—. Well ar daugiau ar ma
žiau, visviena gauti pinigai su
tirps resyverio kišenių j e.

— Ar jus žinote kur dabar 
randasi Harringtonas?

— Jeigu aš žinočiau, tai pir
mutinis jam sprandą nusuk
čiau... Rep.

šiuo pranešame gerbiamai lie
tuvių visuomenei, jogei aplankę 
pietines valstijas kaip tai: Ok- 
lahomo, Texas, A'labama, Ar- 
kansas, Florido, Georgia, West 
Virginia, Kentucky ir Tennes- 
see, sugrįstame į vidurines ir 
rytines valstijas ir čia po ypa- 
tiška direkcija JIMMIE O’NEIL 
duosime savo seansus ameriko
niškuose vodeviliškuose teat
ruose.

Kaip kur (įlosime savo locnus 
parengimus po didesnes lietuvių 
kolonijas su visa eile, gerai ži
nomų Internacionalių Artistų. 
(Apie dienas ir vietas kur ir ka
da, seansais bus duodami kiek 
vėliaus pranešime atskiruose 
apgarsinimuose).

Mes nešame naujo budo pa
linksminimus, kokio tarpe lietu
vi ii dvi' nėra ir greit nebus.

Tad, gerbiamoji lietuvių vi
suomene yra nuoširdžiai kvie
čiama įsidėmėti mus žemiaus 
paduotus vardus ir musų profe
siją. Su pagarba,

S. F. GALINIS — Illisionis- 
tas, juokdarys-šešelninkas.

ŠARKO BROLIAI — (10 ii 
1*4 barni ūkai).

Magikai, piešėjai — charicha-
A *

turistai.

— ..L „■.■.■AB
ISIDOR YACKTIS 

Attorney-at-Law
(Reg. Lietuvos Valdžios Notaras) 
Turi pilnas tiesas užtvirtint pasų 
aplikacijas, daviernastis ir kitus 
dokumentus.
Room 1-2 Ilay Bldg, N. E. Comer 
6&Washington Sts. Springfield,Ill.

INFLUENZA
Apsisaugojimui istar- 
pinkit Vicks ir traukit 
garus vakare ir rytą. 
Įdėkit biskelį į nosį pirm 
negu įsimaišysit į minias 
žmonių. Ant kiek mums 
yra žinoma, kad “Flu” 
apsireiškia urnoms bak
terijoms, kuriaą žmones 
įtraukia. Sveikos oro pe
rėjimo dūdeles, išmeta 
šias bakterijas. Varto
jant Vicks pagelbės už
laikyti oro perėjimo dū
deles gerame stovyj.

VICKS v VapoRub 
17 milionų puodelių išvartojama 

kas metai.

k

Virš

VELYKOMS PYRAGAI

P. S. Ateinanšią vasarą visi 
iškeliaujame Londonan dirbti po 
ENGLISH MUSIC HALLS ir iš 
tenai išplauksim į Cape Town ir 
Johaiinesburg, South Africą.

Tad, norinti mus pamatyti 
nepraleiskite progos kuomet pa- 
tčmysite musų vėliasnius apgar
sinimus lietuviškuose ir angliš
kuose laikraščiuose, nes dau
ginus negreit teks mus pama
tyti.

Turėdami dar daug, naujai, stam
biai maltų musų malumo miltų, mai
gytų pusiau ruginių ir kvietinių. Pa
daro labai gardžius pyragus ir ra
gaišius. Kartu prisiusime nurody
mą kaip kepti. Velykoms nupigin- 
sim, — 196 svarų bačką už $6.00. Mes 
apmokėsime persiuntiimo lėšas, 
gi tikro ūkės medaus, viskam’ 
ir pyragams. 5 svarų kenas, 
Didesni orderiai atsieis pigiau.

MICHIGAN LAND CO., 
Box 7, 

Hart, Michigari.
_............................... L__į •

Taip- 
tinka 
$1.50.

Ticklin it Schecmaii

f
LIETUVON-.

užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. ~ Lietu
vos žmonės Amerikos 
Nau j ienas labiausia 
mėgsta.

CASH REGISTERIAI

Tarpe Lake ir Randolph
Tik vienas ofisas Chicago.

Musų Moterims
MERGAITĖMS' “JUMPER” SUK

NIA — No. 1320.

7320

Šnarai.

1514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Lovis Are* 

CHICAGO, ILL.
L;-' \fil

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

Ši suknia yra lengva pasiųti. Ji 
užsisega ant Šono ir yra nešiojama su 
veisto .kurią galima siųti su ilgom 
ar trumpom rankovėm. Siūkite iš 
“jersey” .dryžuoto “serge” arba 
“gingham”.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 1320, 
sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų. Sukniai 8 metų mieros reikia 
1% jardo 36 cnl. materijos sukniai, 
ir 1Ū jardo 36 col. materijos veistei.

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
iškirpti žemiau paduotu blankutę, pa 
žymėti mierą, parašyti savo vardą 
pavardę ir aiškų adresą ir, Įdėjus | 
konvertą kartu su 15 centų (paitf 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mums 
šiaip užadresavus: NAUJIENOS 
PATTERN DEPT., 1739 S. Halsted 
St, Chicago, III.

- ^IN JLOAVES

Riaukšles

įsigyventi.
Lifebuoy yra sveikatos principas,

tojant.

D

Kaip labai nuliųsta jauna moteris,
'patėmijusi pradėta riųuklėt savo veidą.

Riaukšlės pasirodo ankščiau tik tuo
met, kaip oda nustoja savo gyvumą ir
nepajiegia nuo riaukšlių apsiginti.

' Lifebuoy priduoda sveikumą ir gy
vybę panašiai odai. Jis palaiko odą to
kiame padėjime, kad riaukšlės ir gadi
nanti veidą brūkšniai neturi progos

sujungtas tyrų paimu ir kokonuto alie
jais, padarytas taip gerai kad apsau
goti odą.

Vartokite Lifebuoy—palaiko gražią
išveizdą, jaunumą ir panaikina šlakus.

Primnus kvapas pranyksta bevar

LireBOO
SVEIKAS MUILAS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Imkite 7tą Nuošimtį
Pirkite GOLD (AUKSO) BONDSUS ant REAL ESTATE, tai jūsų pini

gai visada bus saugus ir neš SEPTINTĄ NUOŠIMTĮ (procentą), kurį gau
site kas šeši mėnesiai. Galima pirkti nuo šimto dolerių ir daugiau, tai yra 
geriausias būdas turėti pinigus saugiai ir gauti gerą nuošimtį. Taip-gi 
galima gauti pirkti bondsus ant trumpo laiko, už kuriuos pinigus bus ga
lima gauti kada tik bus reikalinga.

* Del platesnių paaiškinimų atsišaukite pas:

Liberty Land & Investment Co.,
3301 So. Halsted St., Chicago, Illinois
Arba pas direktorių Jos. Stefankievvicz, 101 N. 20 Avė., Melrose Park, III.

Puikios drapanos dėl vyrų ir 
moterų — tuoj nuo gamintoją 
prie pirkėjų. Pas mus pirkda
mi sutaupinsite 25c. ant dolerio.

Pas mus pirkiniai yra už 
“casl|” arba “credito”. Musų biz
nis senas jau nuo 30 metų.

Taipgi, mes visiems savo kos- 
tumeriams duodame kuponus 
perkantiems už nemažiau 20 doi. 
duosime vertės nemažiau 2 dol.

Kreipkitės sekamu antrašu:
6023 So. Halsted Str.
Tel. Englewood 0079

Telephone Yardą 5834

DR. P. G. WIE6NER
Priėmimą valandos nuo 8 iki 12 iš 

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

RALTIJOSAMERIKOe
U LINIJA 9B1 oackzay, Ne^z^lork N Y U

SuŠneILIETUV^
/ ARBA. LIEPOjų. y 

y Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliayą 

aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

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

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

—LIEPOJŲ $110.00 
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie 

savo agento.

ŠIANDIE PINIGŲ
KURSAS

Siunčiant Lietuvon pe« mus: 
36 cent. už 100 auk.

arba
280 už S1.00 

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 5432

A. SHUSHO 
i AKUSERKA

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

Chicago, III.

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

, Lietuvis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nam.: 2914 W. 43rd Street 
Tel. Lafayette 263

Telephone Yards 1582

Dr. J. KULIS
Lietuvis

GYDYTOJAS 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.

TalcfMUuil Beulevard 7941

8

DR. D. Z. VE2ELIS
IMdi Dea»n*i 

87U Kenik Aehlend Ari* 
ari! KT-Im kOy«i

Dr. Yuška
1!)(IO So. Halsted St

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466
— L

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 Auburn Avė.

Tel.: Boulevard 4139

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI

Pirmiau negu pirksi, ateik ir apžiūrėk musų pilniausį pasirinkimą. ' 
Visi musų registeriai pilnai gvarantuoti ir musų tai- 

» symo skyrius visuomet pasirengęs j ilsų patarnavimui.

THE NATIONAL CASH REGISTER GOMPANY
172 N. Michigan Aye.,
Tek: Randolph 4600

Plačiai pagarsė
jęs fotografistas 
A. Voitkevičius, 
pagrįžo iš Lietu
vos ir savo name 
636 West 18 St., 
Chicago, III. ati
daro pikčernę su 
naujausio išra
dimo prietaisais. 
Reikalui atsiti
kus, eikit prie 
seno bičiuolio.

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su CfZCl 
fixtures

Darbų * gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard II loVZ

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, jei pagei

daujama.

3107 So. Morgan St. 
CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakaro

Telephone Van Buren 294 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago 

Dr. A. A. Rot h
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas:3354 So. Halsted St. Chicago.
Telephone Drover 9693 

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

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 737
DR. MARYA 

DOWIATT—SASS.
Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 

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

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—S 
vakaro išskiriant nedėldienius.

.........
Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St



NAUJIENOS, ChTcagU, UI. Pėtnyčia, Kovo 24 d., 1922

Lietuviu Rateliuose Pranešimai PRANEŠIMAI. REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
J. Naujalio koncertas 

Orkestrą Hali salėje.
Užvakar (kovo 22), 8:30 va

kare įvyko žymėtinas Nauja
lio koncertas Chicagoje. Da 
gerokai prieš 8, Michigan bul
vare apie Orchestra Hali pra
dėjo rinktis pulkais žmonės. 
Netrukus, milžiniška salė, tal
pinanti tūkstančius sėdynių pri
sirinko veik pilna žmonių. Be 
lietuvių publikos buvo atėję 
kiek ir svetimtaučių. Mat tą 
dieną kai kurie vietos anglų 
laikraščiai buvo įdėję žinutę 
apie p. Naujalį ir jo koncertų. 
Štai išeina Naujalis. Publikoje 
pakjla griausmas aplodismen
tų. Visi reiškia didžiausio en
tuziazmo, visi sveikina didį 
svetį, “levą Lietuvių muzikos” 

kaip anglų laikraščiai jį pa
vadino.

šio koncerto žymią progra- 
mo dalį išpildė Naujalis, ir žy
mi programo punktų dalis 
susidėjo jo paties kurinių. Jis 
dviem atvejais išeidamas da
vė Seringio “Fantasie”, savo 
“Preliude”, A. Guilmanto “Pa
storale” ir A. Hessės “Tocca- 
to” interpretacijas vargonais ir 
savo “Nokturnos” ir Bochma- 
ninoffo “Preliude 
Po kiekvienu pasirodymu pu
blika kėlė jam ovacijas.

Be Naujalio programe daly
vavo dar vietos dainininkai ir 
muzikai — P. Stogis, A. Po
cius, K. Sabonis, pp. O. Pocie
nė, M. Janušauskienė ir S. Sta- 
niuliutė. A. Pocius 
Chopino “Fantasie”
\vello “Polonaise” 

cijas pianu, o L. 
smuiką, Ona Stack 
ir Naujalis pianu, trise sugrie
žė Naujalio “Vakarinę dainą”. 
K. Sabonis, A. Pociui akom
panuojant, sudainavo St. Ma- 
niuškos “Temsta dienelė”; p. 
O. Pocienė — stambiausioji 
šio koncerto dainininkų žvaig
ždė — gražiai sudainavo Čai
kovskio “Naktis”’ ir Gouno- 
do “Valsą” iš Operos Romeo 
et Juliette. Ji buvo dar publi
kos išsaukta pakartoti. Rasis
tas P. Stogis sudainavo savo, 
matyt, labiausiai numylėtąsias, 
nes kur tik teko jį girdėt vis 
tas pačias tedainuoja, būtent, 
Šimkaus “Vai varge, varge” ir 
Lohro “Rose of my heart”. 
Vyrų (vargonininkų) Choras, 
A. Pociui akompanuojant, su
dainavo M. Petrausko “Gamta 
graži” ir Naujalio “Jei Lietu
vą myli”, o Mišrus Choras, 
greitomis sudarytas apie iš pus
antro šimto choristų ir cho
risčių, p. Naujaliui diriguojant, 
vis dėlto neblogai sudainavo 
Naujalio kompozicijos “Bur
tus ir “Jatmimo giesmę”.

Naujaliui buvo įteikta graži | 
ir didelė sidabro taure, su 
tikru ant jos parašu, nuo 
cagiečių už jo nuopelnus 
tuvių muzikos bei dainos 
ty. Laiku pertraukos buvo 
kaina Lietuvos Meno Kūrėjų 
Draugijai aukos, bet kiek jų 
surinkta —■ neteko patirti, 

Naujalio koncertas galima 
sakyti, turėjo visai gero pasi- 
sekimo. Kep.

ŽEMAITĖS 
paminklo pastatymui ir 
raštų išleidimui yra rengia
mas puikus vakaras. Dra-, 
matiškas Ratelis ir Rose-1 
l'ando Scenos Mylėtojų Ra
telis suloš labai gražų vei
kalą “Graži l^ageliona”, 
keturių aktų melodramą? 
Tas visas pokilis įvyks 
Meldažio svetainėj, 2242' 
W. 23 PI. Balandžio 2 d.J 
1922, 7:30 vai. vakare.

Artistai deda visas pas
tangas, kad vakaras nusi
sektų visais atžvilgiais. Ir 
prašo visų, kad atsilanky
tų į 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 Bankoje, 
3252 S. Halsted St.

Harvey, III. — Paveiksluotos pra
kalbas rengia Laisvamanių Būrelis, 
;ėmoje, nuo laikų Jėzaus Kristaus iki 
aikų kun. Mockaus, nedėlioję, Kovo- 
Vlarch 26, 1922, svetainėje, 15609 
Halsted St. Pradžia 6:30 v. v. Ši- 
;os paveiksluotos prakalbos bus vie
nos iš žingeidžiausių prakalbų, ko
kios kada galėjo būti Harvey. Kvie
čiame publįką gausini atsilankyti.

Kviečia Komitetas.
pianu.

davė Fr. 
ir McDo- 

interpricta- 
Sabonienė 
violiončelč

tam 
chi- 
lie- 
sri- 

ren-

FRANCISKUS UŽKURAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
po ilgos ir sunkios ligos kovo 
23 d., 12 vai. ryto, sulaukęs 36 
m. amžiaus. Paliko dideliame 
nuliudime, moterį Magdeleną, 
tris dukteris ir sūnų; Zuzaną 
12 metų, Oną 10, Petronėlę 8 ir 
sūnų Vladislovą 4 metų.

Amerikoj paliko brolį Juoza
pą, Lietuvoj motiną ir dvi se
seris: Marijoną ir Oną. Paėjo 
iš Lietuvos sodos Mickiškių, Ba
takių parapijos, Tauragės apsk.

Veloinis pašarvotas 1329 So. 
49th Av., Cicero, III. Laidotu
vės įvyks panedėlyj, Kovo 27 d. 
1922, 9 vai. ryto iš namų į šv. 
Antano bažnyčią, iš ten į šv. 
Kazimiero kapines. Giminės 
ir pažįstami kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse.

Pasilieka nuliudusi Moteris.

Roseland. — Lietuvių Scenos Mylė
tojų Ratelis stato scenoje 4 veiksmų 
komediją “Avinėlis Nekaltasai”, ne
dėlioj, kovo 26 d., lygiai 6 v. v. Stru- 
milo svet., 158 E. 107 St.

Kviečia Komitetas.

Neprigulmingo Kliubo su- 
įvyks subatoj, Kovo 25, 
K. Ukialio svet., 3436 Su. 

Aubum Avė. Draugai malonėkit lai
ku pribut, nes turime svarbių reikalų 
apsvarstyti. Taipgi bus išduota apyT 
skaita nuo baliaus.

J. M. Vainauskas prot. rašt.

Lietuvių 
sirinkimas 
7:30 v. v.

Lietuvių švietimo Draugija rengia 
nedėlioj, kovo 26, 7:30 vai. vakare, 
Raymond Chapel svetainėje, 816 W. 
31 gat. Bus prakalbos, dainos ir ki
ti pamarginimai. žodžiu vakaras bus 
gražus ir atsilankiusieji turės nema
žai pasigėrėjimo.

Kviečia visus skaitlingai atsilan
kyti. Renginio Komisija.

TIKIETAI
Marijonos Rakauskaitės kon

certui, kuris rengiamas Didu
tės ir bus Nedėlioj, Kovo 26 
d., 1922 m., Kimball Hali sve
tainėje, Jackson Blvd. ir Wab- 
ash Avė. yra parduodami Nau
jienų Ofise.

D-stč Ražancavos rengia gražų vai- 
'iinimą nedėlioj, kovo 26 d., šv. Jur
gio par. salėj, 32 Place ir Auburn 
Avė. Bus suvaidinta 6 veiksmų dra
ma “Kantri Alena”. Pradžia 7 v. v. 
— Nuoširdžiai kviečiame visus atsi
lankyti. — Komitetas.

Auditorium Vakaras. Susivieniji
mas Draugijų Bridgeporto kolonijoj 
rengia iškilmingą vakarienę naudai 
Auditorium' nedėlioj, balandžio 2 d. 
Mildos svetainėje, 3140 S. Halsted 
St. Pradžia 7 vai. vak. Tikietus 
galima gauti Auditorium bendro
vės ofise 840 W. 33rd St. ir pas drau
gijų atstovus. Bus gardi vakarienė, 
geri kalbėtojai, dar ir kitokių pagra
žinimų, 
kyti >

Kviečiame gausiai atsilan-
— Rengimo Komisija.

Bendrovės nariai, kurie po 
akcijų yra persikęlę kiton 

kviečiami urnai pri-

Varpo 
pirkimo 
vieton gyventi, 
siųsti žemiau pasirašiusiam savo ad
resus, nes daug laiškų grįžta.

Varpo Bendrovės Raštin.
S. K. Grisius, 

732 W. 19th St., Chicago, III.

“Veidmainystė ir Meilė” — penkių 
veiksmų drama garsaus Vokiečių ra
šytojo Šilerio bus Lietuvių Darbinin
kų Stygų Orkestro rupesniu vaidina
ma nedėlioj, kovo 26 d., School Hali 
salėj, 48-ta ir Honore gat., Town of 
Lake. Pradžia lygiai 5:30 v. v. 
Kviečia visus atsilankyti

Komitetas.

VYRŲ.
Reikalingi agentai. Užtik 

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

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

PERKAME AUTOMOBILIUS
1 Visokio išdirbimo, visokio modelio, 
greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

| DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY,

i 1401 E. 67th St.

Kenosha, Wis. — Nedėlioj, kovo 26
d. rengiamas A. P. Kvedarui didelis

i koncertas Polonia (Liberty) salėj,
. kampas Milvvaukee Avė. ir N Main ____________
St. Pradžia 7:30 v. v. Be paties Kve- Į Real Estate biznio.

I daro koncerte dalyvauja dar kiti pa- neturite,
■ si žymėję dainininkai. Kviečiama vie- pelnas, galima uždirbti $100 ir dau-
' tos ir apielinkės koncertus mylinčius giau į savaitę. Atsišuakite
publiką gausiai atsilankyti. Liberty Land & Investment Co.,

— Komitetas. 3301 So. Halsted St.,
* Phone Blvd. 6775

■ ■— ----------------------------

REIKALINGA AGENTŲ PRIE 
Jeigu patyrimo 

mes pamokysime. Geras

PARDAVIMUI
KENDŽIŲ ŠTO- 

biznis išdirbtas 
iš priežasties Ii-

PARDAVIMUI 
ras, geroj vietoj, 
Parduosiu pigiai, 
gos.

Atsišaukite:
2700 So. Wallace St, 

Chicago, III.

ĮVAIRUSSKELBIMAI Jl’VYRŲ REIKIA!!!
Mokintis barberystės. Labai rei

kalaujami. Didelė alga. Į keletą 
APDRAUDA, VISOKIŲ BIZNIŲ Į savaičių išmoksi. Jei neturi darbo, 

ir paprastai, nuo visokių apgavikų mokinkis apmokamo amato. Jei 
ir netikėtų nelaimių. Platesnių žinių dienomis dirbi, vakarais . mokinkis, 
kreipkitės antrašu: Mr. Ig. Vierbello Atdara iki 9:00 vai. Aplankyk.
2338 W. 23 PI. Chicago, III. Atdara
nuo 4 iki 8 vak., paned., utam., ket. Į 105 So. Wells St., 
ir subatoj.

PARDAVIMUI pigiai bučer 
ne, biznis išdirbtas, tenda pigi 
garu apšildoma; yra trokas. At
sišaukite greitai, nes važiuoju 
Lietuvą, 10701 S. State St. Tel 
Pullman4699.

MOLER BARBER COLLEGE
Chicago.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj. Vienas ant 3 kam
pų. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
724 W. 31st St.

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

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 502 W. 81st PI. me

dinis 5 kambarių (cottage). Namas 
pataisytas ir apmokėtas; kaina tik 
$2000. Įmokėjimas $500 likusius kaip 
renda.

Kreipkitės:
W. H. BRINKMAN 

8688 Vincennes Road

PARDAVIMUI 5303 Princeton Ay. 
6 flatų muro namas ir 7 kambarių 
cottage užpakalyj. Elektros šviesa, 
maudynės, pečiais giluma. Kaina tik
tai $11,000.00.

Šiaur-vakarinis kampas 43rd PI. ir 
Wallace St., 2 flatų medinis, 7 ir 7 
kambarių ir antaukštis; elektros švie
sa ir maudynė. Kaina $4,000. Mokė
sim kom-išiną. Foerster, 7006 Eme- 
rald Avė.

PRANEŠIMAS
REIKIA operatorių prie mo

teriškų drabužių. Geras uždar
bis. Kreipkitės pas

LAMIS SILKINIS 
1316 W. 18 PI. Tel. Canal 6992

GERA PROGA ĮSIGYTI GERĄ 
biznį su mažai pinigų. Saliuną su lun- 
čruimiu. Vieta išdirbta, randasi gero, 
vietoj, parduosiu pigiai. Priežastis 
pardavimo — turiu kitą biznį, gro- 
serj, J. Stašaitis, 4845 W. 14 St. 
Cicero, U/.

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ 
cottage lietuvių apgyventoj kolonijoj, 
elektros šviesa. Turi būti parduota 
greitai ,savininkas eina į biznį.

Kreipkitės:
3604 Walface St.

ŽMO- 
visada, 
ar $20

REIKALINGAS SENYVAS 
gus dirbti ant farmos, darbas 
žiema ir vasarą, mokestis $15 
į mėnesi ir užlaikymas.

Kreipkitės ypatiškai 
JONAS LUKŠAS

141 —» 14th Avė., Melrose Park, III.

UPRIGHT PIANAS ir suole
lis, walnut. Turi būt parduo
ta, didelis bargenas.

1619 Harper Avė.,
Tel.: Fairfax 1655

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.

šiuomi pranešu visiems savo drau
gams ir pažįstamiems, kad atidariau 
gardžių gėrimų ir užkandžių vietą. 
Atsilankiusieji, užtikrinu, kad bus 
užganėdinti.

FRANK KLINKA,
2552 Blue Island Avė., 

Tel.: Canal 6306

REIKIA PATYRUSIŲ LIETUVIŲ 
banko solisitorių. Turi būti inteli
gentiški, švarus, vyrai ar moterys, 
gražiai atrodanti. Gera vieta teisin
gam žmogui. Turi užsistatyt kau
ciją. Kreipkitės į Naujienų ofisą 
pažymint no. 567.

PARDAVIMUI drapanų valymo 
įstaiga, įsteigta ir gyvuoja per aštuo
nis metus. Pilnas mašinerijos įren
gimas ir trokai. Prieinama kaina, 
pardavimo priežastis, silpna sveikata. 
Atdara nedėlioj visą dieną pamaty
mui. 4734 Olcotti Avė., East Chica
go, Ind.

PARDAVIMUI 3 PAGYVENIMŲ 
naujas namas, po 5 kambarius; mau- 
dvnės, elektra, skalbykla, skiepas su 
viškais: randasi ant Bridgeporto, la
bai dailioj vietoi. Turiu parduot šią 
savaite, nes išvažiuoiu į Lietuvą. Kai
na $10,800. Klauskit A. Visbaras, 
3301 S. Halsted St.

BARGENAI
Pardavimui 3 aukštų mūrinis mo

demiškas namas, cemento basemen- 
tas, 5 flatai ir Storas, randos $190 
į mėnesį, 2 aukštų double garage ir 
2 nauji pečiai ir dideli groserio ata
kas. Biznis išdirbtas per daug metų, 
prie Emerald ii’ 39 S t- Parduosiu pi
giai iš priežasties senatvės. Kaina 
$14,700. Savininkas nuleido $400 dėl 
greito pardavimo ir mūrinė cottage 
708 W. 35th St., gasas, elektriką, va
nos. Kaina $4,100. v

Mūrinis, 2 nagvvenimų po 5-4 kam
barius su toiletais. Rendos $34 00 
Kaina $2,500, $500 įmokėti, reštą ant 
lengvo išmokėjimo.

Pasiklauskit Mr. Burke, 
736 W. 35th St.

JIESKO PARTNERIU.
VYRŲ REIKIA SU TOURING 

automobiliais ir taxi cabs įstojimui į 
didelę taxi kompaniją. Patyrimas 
nereikalingas, nuolatinis darbas, di
delės jeigos. Mes parupinsim taxi 
ant lengvų išmokėjimų. Kreipkitės 
šiandien. I^ake Shore Taxi Co. 2641 
N. Clark St.

REIKALAUJAME PATYRUSIO 
pardavėjo musų vyriškus ir moteriš
kus rubus — dėl lietuviškų kostume- 
rių “cash” arba “kreditų”. Geriau- 
sis paliudijimas reikalingas. Apart 
algos bus duodamas ir komišinas.

6023 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai restau- 
ranas visas arba pusė; biznis iš
dirbtas, gera proga padaryt pi
nigo, 10822 S. Michigan Avė. 
Roseland.

REIKALINGA PARTNERIS SU 
$1,000 prisidėti prie naūjo išradimo, 
Kreipkitės tuojaus adresu.

4630 So. Ashland Avė, Room 1, 
Chicago, III.

Phone Yards 6079

REIKIA vežėjų, prie žiklių 
ir su patyrimu ] geležies atmatų 
kiemą vyrų. Alton Iron & Metai 
Co., 2122 So. Loomis St.

----- ,----------——--------------------

PROGA TIK Į 50 METŲ
Pardavimui moteriškų kautų ir siu

tų Storas. Galima įsteigti visokį biz
nį, labai geroj vietoj, geras biznis 
ištisus metus, prieinama renda. Par
duosiu pigiai, priežastį — patirsite 
ant vietos. Atsišaukite: ' \

3447 So. Halsted St?

IŠRĖKDAVO JIMUI
ANT RENDOS SOFT Drinks 

Parlor.
1656 North Avė., kampas

Paulina St.
Tel.: Monroe 4585

REIKIA 4 PARDAVĖJŲ MOTE- 
rų. Turi būti patyrę, pardavoti gata
vų drapanų ir niažiems, arba abelnų 
pardavėjų.

LUSTIGS’ DEČT STORE;
3410-12 S; Halsted St.

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

Kreipkitės:
2159 W. 22nd PI.

IR 
geri

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosemė, su mūriniu namu. Biznis 
cash. Visokių tautų apgyventoj

I lonijoj. Turi būt parduota greit. 
! vininkas išvažiuoja į Lietuvą.
I. 2908 W. 40 St.

ko-
Sa-

REIKIA DARBININKU
moterų

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
mergina, už gaspadinę prie mažos 
šeimynos. Nėra skalbimo, lengvas 
darbas, mokėsiu $10.00 ant savaitės 
— valgis ir kambaris. Atsišaukite.

OREMUS CHEMICAL 
LABARATORY 

1718 So. Halsted St.

REIKIA moterų popierų sor- 
tavimui.

Kreipkitės: . ‘
Standard1 Paper Stock Co.,

626 W. Taylor St.

REIKALAUJAME AGENTŲ PA- 
tyrusių ir nepatyrusių prie labai pel
ningo darbo, čia ne lotai nei namai __  *
pardavinėti, bet tikrai pelningas dar-Į kas" eina fleitą bizni 

veinai sunku užlaikyti. 
Atsišaukite:

821 W. 14th St.

bas ant kurio galima uždirbti labai 
didelius pinigus. Butų geistina, kad 
turėtų maž daug savo pinigų kaipo 
užsistatymui kaucijos arba prisidėti 
prie kompanijos. Ofisas yra atviras 
kožną dieną nuo 8 iki 5 ir nedėliomis 
nuo 11 iki 5.

FOUNTAIN PAINT BRUSH & 
SPRAYER MFG. CO.

1314 W. 21st St., Chicago, III.

PARDAVIMUI RESTORANTAS 
visas ar pusė. Mano senas pusinjn- 

Esu moteris,

TIKRAS BARGENAS
6 pagyvenimai ir saliunas remdos 

$125 į mėnesį už $8,000. Imsiu ma
žesnį namą, arba bučernę, lotus, au
tomobilių už pirma imokėjimą.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St., Chicago, 111.

PARDUODU FARMĄ Louisville, 
III. prie pat geležinkelio stoties, 80 
akerių, visa dirbama žeme gera, au
ga visoki augmenys; visi reikalingi 
budingai. Lysas baigiasi ir nenoriu 
berendavoti, bet noriu parduoti, kad 
ir pigiai, arba mainyti ant namo. 
Atsišaukite: 3214 S. Halsted St., ant 
2 lubų, S. J. Mitchell.

įsigyk nuosavų na
MĄ, $75 GALI PRADĖT.

REIKIA SALESMANŲ TRIJŲ, 
gražiai atrodančių, pardavojimui 
aukštos rūšies real estate bondsų ant 
labai prieinamų išlygų. Turi būt 
gerai žinomi, galinti lietuviškai kal
bėt ir priduoti pirmos klesos paliudi
jimus. Matykite Mr. Bousųuet, c-o 
Eųuitable Bond & Mortgage Co., 
Bank Floor, 110 North Dearborn St. 
Tel.: Central 4446.

PARDAVIMUI BUČERNĖ, LABAI 
geroj vietoj. Nėra arti tokio biznio. 
Parduosiu pigiai, nes negaliu vienas 
išlaikyti. Atsišaukite 601 W. 31st St. 
arba gyvenimo vieton 5945 South 
Homore St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, AT- 
skirai yra bučernė — mažo invest- 
mento, bizniava apielinkė, maišytų 
tautų apgyventa, gerus pinigus gali 
padaryti.

Kreipkitės:
4606 Wentworth Avė.

North Side. — Vaikų dr-jėlė Bijū
nėlis rengia draugišką vakarėlį nedė
lioj, kovo 26 d., Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė., 7 vai. vak. Pro
gramą išpildys patįs vaikučiai, veda
mi mokytojos A. Viščiuliutės, pianis
tė Rugiutė ir Jaunuolių Smuikų or-» 
kestra, vedama Voronec. Kalbės Dr. 
Graičiunas. Po programai — pasi
linksminimas visiems.
t — Komitetas.

Chicagos Komiteto Lietuvos Naš
laičiams šelpti susirinkimas jvyks 
pėtnyčioj, kovo 24 d., 8 v. v. Raymond 
Chapel, 816 W. 31 St. 
sirinkimas.
atsiųstų.

Svarbus su- 
Yra laiškų iš Lietuvos 

Kviečia Valdyba.

Visoms organizacijoms 18-tos kolo
nijom. Pranešu, kad musų reikalavi
mą Lietuvos Atstovybė išpildė pail- 
gvdama laiką iki Gegužės 1 d. Tal
eri dabar visos organizacijos kogrei- 
čiausiai pripildykite tas aplikacija^ 
tinkamai. Kurios organizacijos apli- 
kaciių neturi, malonėkit kreiptis į S. 
K. Grišių, 732 W. 19-th St., o pripil
dytas priduokite Lietuvos Laisvės 
Paskolos iždininkui Vincui F. Andru
liui, 2041 S. Ruble St. Chicago, III. —«

L. L. P. Stoties valdyba.

G. D. L. K. Vytauto susirinkimas 
atsibus nedėlioj, kovo 26 d., 2 Vai. no 
nietų Šv. Kryž. narap. svet. 46 ir So, 
Wood eratve. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti, nes bus svarbus susirin- 
kimaS.

— Prot. Rašt. N. Klimašauskas.

REIKALINGA INTELIGENTIŠ- 
ka mergina, būti už draugę, katra 
myli važinėjimą. Kreipkitės tuojaus 
antrašu ar telefonu:

MISS D. WATRAWSKIUTĖ 
Room 1, 4630 So. Ashland Avė;

Phone Yards 6079 •

RAKANDAI
PARDAVIMUI pigiai 5 kam

barių rakandai.
4213 So. Campbell Avė.
Tel.: Lafayette 4881

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
bai pigiai. Geroj vietoj, 
mo priežastį į biznį patirsite 
vietos.

JOS. SKINDERIS 
3694 Archer Avė. prie pat 

Mckinley Park

LA- 
l’ardavi- 

ant

REIKIA moteries prie namų 
nuolatinio darbo. Atsišaukite 

m „ orko K A I PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA-apie 10 v. ryto arba 5-6 vakare. kandaL Gera proga apsigyventi jau- 
4632 So. Ashland Avė, lst Fl. navedžiams, renda nebrangi.
., _ | Kreipkitės: .

J. TŪBINIS, 
1701 Ruble St., 

2-ras aukštas, užpakalis.JIEŠKAU MOTERIES AR MER- 
ginos prie namų darbo. Meldžiu at
sišaukti tuojaus.

4254 Archer Avė., 
Telephone I^afayette 6149—6147 

Chicago, III.
AUTOMOBILIAI

!!!AUTOMOBILIAI!!!
REIKIA MOTERŲ prie sor- VIENOS SAVAITĖS VELTUI 

tavimo skudurų. | IŠMĖGINIMAS
AJAX WĄSTE PAPER CO.

2143 So. Loomis St. FAGET-BUICK CO.,

PARDAVIMUI galiūnas su 
fixtures, su namu, ar be namo. 
5 flatai ir krautuvė. Savininkas 
saliune. 2844 W. 38 St., Brigh- 
ton Park.

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.

REIKIA MOTERŲ v RANKO- 
mis siūti.

Kreipkitės
MARTHA LANE ADAMS

1040 W. 35th St.

BUICKS <

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. 88th St., Tel. Lafay
ette 0274.

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

39th St. ir Grand Boulevard 
Atdara vakarais ir nedėliomis. 

Tel. Douglas 0632.

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

Atsišaukite greit:
E. BAKŠEVICH

3301 So. Halsted St.

REIKALINGA MOTERIS PARDAVIMUI automobilius, 
pne 2 vaikų išleisti j mokyklą ir pa-' 
tikti. Daugiau jokio darbo nėra.

Kreipkitės:
MRS. PALŠIENĖ, 

838 W. 34th St.

Aubum modelio 1921, 5 tajerai, 
visi geri.

4121 So. Saęramento Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
barais, stalais ir visais įtaisymais. 
Gera vieta, biznis išdirbtas. Parduo
siu pi vi ai, nes išvažiuoju į Lietuvą.

Atsišaukite:
3631 So. Union Avė.

FARMOS! FARMOS!
ANT PARDAVIMO

Aš parduodu geriausias farmas, 
didžiausioj lietuvių ūkininkų kolo
nijoj ,taipgi aplink miestus: Manistee, 
Scottville, Custer, Ludington, ir 
Grand Rapids, Mich. žemė labai der
linga auginimui visokių javų, daržo
vių ir vaisių; taipgi šienui. Dirba
mos žemės didumo nuo 20 akerių iki 
640 akerių, su puikiais sodais ir bu
dingais, prie ežerų ir su upeliais. 
Žemė, molis su juodžemiu ir molis 
prie žvyro, Broliai lietuviai, jeigu 
katras iš jūsų norite pirkti sau gerą 
farmą ir gauti teisingą patarnavimą, 
tai atvažiuokite pas mane. Aš ga
liu parduoti pigiausia už visus agen
tus ir administratorius Michigano val
stijoj. Kas pirks farmą vertes $2,000 
ar daugiaus, tas gaus dovanų melžia
mą karvę, tai yra kovo ir balandžio 
mėnesiuos. Taigi, kas norit farmą 
pirkti, kreipkitės pas savo tautietį. 
Daugiaus žinių rašykite laišką klaus
dami farmų kataliogo.
JOS. STANK.S, FARM AGENCY, 

Tel. Bell 39F2-3 Fountain, Mich.

ši yra 4 kambarių stuba

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

ATVAŽIUOKIT NEDĖLIOJ

RE AL ESTATE BARGENAI
2491 Archer Avė. visai arti prie 

Halsted į rytus, dviejų aukštų medi
nis namas, krautuvė; krautuvė ir 4 
kambariai, ant pirmu lubų su septy
niais kambariais flatas viršuj, 
yra geras pirkinis už $3.500.

2812 Union Ava.. 2 aukštu ir 
pas, mūras ir medžio, 5 flatai — 
na $3,800, tik $800 įmokėt.

323 Root St., 2 aukštų medinis ant 
cimentinio pamato, 8 ir 8 kambariai 
— visuomet išrenduoti. Kaina $3,700

5919 S. May St. .medinis pagyve
nimas, pirmos lubos 5 kambariai, 2 
lubos 6 kambariai ,antaukščio‘ 3 
kambariai. Rendos $77. Kaina $5,250

6441 Racine Avė., 5 kambariu me
dinė cottage su maudyne ii’ elektros 
šviesa $2,900, tik $700 įmokėti, liku
sius lengvoms išlygoms.

1049 W. 59th St. 2 aukštų mūrinis 
namas, krautuvė ir 3 fintai ir dviems 
automobiliams garadžius. Rendos 
$130. Kaina $10.500.

Mes nemokame lietuviškai, bet ga
lite atsidėti ant musų, kad pasielgsi
me teisingai. Už tas kainas, tos sa
vastys tikrai greit narsiduns.

WINTON & NARTEN
Tel. Normai 117? 6507 s. Halsted St.

Šis

skle- 
Kai-

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

Norėdami žinot, kreipkitės laiškais 
yie manęs.

WM. GIRAITES,
R. 2, Hari, Michigan.

PARDAVIMUI 160 AKERIŲ far- 
ma Michigan Valstijoj, didžiausioj 
ietuvių kolonijoj, prie Bigber ežero; 

žemė gera, su budinkais. o rėžtas 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, 
3ox 50, Irons, Mich.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 flatų 6 ir 6 kambarių ir sklenas. ( 
?urnace Šiluma ir kietmedžio bai

gimo. Elektra, skalbyklos, pagal šių 
dienu reikalavini'UR.

Kaina $7.800.00.
4737 W. Polk St. arti Cicero Avė. 

Pirmos lubos.

Vežkitės visą šeimyną pamatymui 
šių namams vietų. Rašyk reikalau
damas veltui tikietų, arba kreipkitės 
į ofisą; atdara vakarais iki 9 vai., ir 
visa dieną subatoj ir nedėlioj. Mes 
paaiškinsime, kaip tapti namo savi
ninku.

OLIVER SALINGER & CO..
628 — 1 st National Bank Building, 

68 W. Monroe Street

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

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

MOKYKLOS
DIDŽIAUSIA

Mokykla Chicagoj

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

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

Mokinkis dressmaking.
Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 

vakarais.
Specialės vakarinės klesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2407 Madison Street, 
6205 S. Halsted St.

Kreipkitės ypatiškai arba rašy
kit išlygų paklausdami.

Sara Patek, pirmininkė.




