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Rusija almėsianti Reikalavimus Rodo Semionovo nuo 
žirninius

Rusija esanti pripažinta
' !■ ......... ..

Lenkai tik giriasi “laimėjimais

Rusija atmes talkininkų

Sąlygos paniekina Rusiją ir pa
verčia ją Tu kijos stoviu.

GENOA, bal. 13. — Rusija 
vėl atkreips visų domę, kada 
čičerinas duos savo atsakymą 
į aštrų talkininkų ekspertų ra
portą apie Rusijos rekonstruk
ciją.

Sovietų delegacija visą dieną 
vakar laikė posėdį savo viešbu- 
tyj. Buvo nesutikimų tarp Či- 
čerino ir Litvinovo ypač apie 
finansinius skirsnius.

Visa delegacija tečiauą sutin
ka, kad jokiu bildu negalima 
priimti didžiumos teisminių 
reikalavimų, kurie “peržengia 
suverenitetą, aprubežiuoja ne
priklausomybę ir pastato Rusi
ją Turkijos stovin”.

Sprendžiama, kad čičerinas 
išreikš Rusijos pasipiktinimą 
talkininkų taktika. Jis sutiks 
svarstyti apie skolas ir finan
sus, bet griežtai atmes panieki
nančius reikalavimus, kurie 
tiesioginiai ir netiesioginiai kė
sinasi ant Rusijos suverenite
to.

Finansų komisijos narys Ru- 
kovski sako, kad mflitarinis 
departamentas labai vargina 
Rusiją ir jeigu Rusija galėtų 
nusiginkluoti, ji greitai gailėtų 
subalansuoti savo biudžetą. 
Valdžios įplaukos dabar sudaro 
šešias septintas dalis biudžeto, 
kuomet karinės išlaidos sudaro 
23 nuoš. viso biudžeto išlaidų.

‘ NVASHINGTON, bal. 13. — 
Pulk. Morrow, liudydamas prieš 
senato komitetą', parodė, kad 
paskilbusis Siberijos kazokų 
atamanas Semionovos yra nie
kas daugiau, kaip paprastas 
žmonių skerdikas ir plėšikas, 

. | Siberijoje.
kuris išžudė 100,000 žmonių 

Pulk. Morro>v liudijimą' parė
mė gen. William S. Graves, ku
ris kemandavo Amerikęs ka
riuomenę Siberijoje. Morrow 

. , . taipjau buvo pulko komanduo-Nesirūpins sustabdymu toju Siberijoje. Jiedu liudijo 
'prieš senato darbo ir švietimo 
komitetą, kuris svarsto senato
riaus Borah (to komiteto pir
mininko) pasiūlymą deportuo
ti gen. Semionovą. J

Taip baisų/ gen. Semionovo 
veikimą jie nupiešė kad Se
mionovo advokatas prisižadėjo 
atgabenti patį Semionovą liudy
ti prieš senato komitetą.

'Pulk. Morrow, brolis Ken-| 
11 uck y gubernatoriaus, kurio ar- Į

Dabar Lenkai skelbia apie sa
vo laimėjimus kai kurių Balti
jos valstybių konferencijoje 
Varšuvoje. Iš tikrijjų be dide
lio įspūdžio, padaryto net Len
kams nepaprasta* pompa, visi 
laimėjimai baigėsi tuo, kad 
konstatavo, jog be Lietuvos vi
si tie pasikalbėjimai neturės 
vertės. '

kary

Kur laikoma konferencija

Amtikos generolos liudija, kad 
Semionovas buvo niekas kitas 
kaip žmonių skerdikas.

Šv. Jurgio salėj, Genoa, Italijoj, kurioj dabar yra lai
koma internacionalinė (visos Europos ekonominė ir fi
nansinė konferencija.

GENOA, bal. 13. — Konfe
rencijos rateliuose vaigšto vi
sokių visokiausių gandų. Ypač 
daug kalbama apie nusiginkla
vimą. Bet išrodo, kad nusi
ginklavimo klausimas vistiek 
nebus konferencijos liečiamas. 
Vakar buvo paėjęs gandas, kad 
IJloyd George rengiasi tuojaus. .. .• , . .. . ■ i*i- mna stovėjo gretimais Semio-pasiulyti sutartį tarp valstybių J , .... .. _ ,

1 • I ♦arn.fzvrilit» trkn/lo.vo /liiiiicTV-per sutarties veikimo laiką ne
bedidinti savo kariuomenes ir 
nedaryti puolimų ant savo kai
mynų. Bet šitiems gandams 
griežtai užginčijo Anglijos de
legacija. Ji sako, kad Lloyd Ge
orge tokį sumanymą pasiūlyti 
niekad ir nemanęs.

Vaigšto gandų, kad-Rusijos 
ir Vokietijos delegacijos rengia
si pasitraukti iš konferencijos. 
Tiems gandams irgi užginčy
ta. Tiesa, rusai yra labai ne
patenkinti ekspertų sąlygomis 
ir neabejotinai jas atmes, bet 
veikiausia jie ir toliau derėsis 
dėl tų sąlygų pakeitimo, čičeri
nas tuo tikslu daro nuolatinius 
susižinojimus su Leninu.

L J-------- 1. .".TtfBlll. J L',

Streikuoja 665,000 ang 
liakasiy

Apkaltinę rinkimų sukčius
Tarp apkaltintojų esąs valstijos 

senatorius Van Lent.
an-

Rusija esanti pripažinta
Talkininkai jau nusprendę, kad 

pripažinimas yra įvykęs rak-

LONDONAS, bal. 13. — Dai
ly Ilerakl korespondentas Ge
noa konferencijoje sako, kad 
pasak premiero Facta padaryto 
u ta minkė privatiniai pareiški
mo, sovietų Rusijos pripažini
mas yra jau įvykęs faktas.

Kaip sako korespodentas, pre
mjeras Facta pripažinęs, jog 
tapęs taq> talkininkų padarytas 
bendras susi tarimas, kad tary
bos su Rusija Cannes konferen
cijos pamatais yra bendras 
pripažinimas šaukiančiųjų ir 
dalyvaujančiųjų Genoa konfe
rencijoje valstybių.

Išpusti lenkų “laimė 
z jimai”

novo teritorija, pridavė daugy
bes oficiaiinių įrodymų ir liu
dijimų. Dar niekados kongre
sui neteko išklausyti pasakoji
mų apie tokias baisės žudynes, 
kokių yra papildęs Scmidnovas 
ir jo gaujos. Visos kitos žu
dynės ir skerdynės nublanksta 
prieš Semionovo kruvinus dar
bus. Nors Semionovos giriasi 
esąs Amerikos draugas, jis 
Amerikos kareiviams buvo 
daug pavojinegsnis, negu bol
ševikų kareiviai. Tik kitai ša
liai, kurios neįvardyta, įsimai
šius, amerikiečiai susilaikė nuo 
Semionovo gaujų nuginklavi
mo.

Daugiausia Semionovo auko
mis buvo seni valstiečiai, motę- 

n . . v . . i rįs ir vaikai. Ištisus kaimusBadaujantis žudo amen- Semionovo kazokai yra išžudę. 
j. v. Semionovo armijų smagumu* KieCIUS buvo žudyti ir terorizuoti gy-

_____ _____ Įvcntojus. Vienais Semionovo 
Pasiima jų arklius maistui. Įoficierių, pulk. Stcpanov, kuris 
PARYŽUS, III., bal. 13. — veikiai tapo paeitas į genero- 

pasak gautos Amerikos šelpi-: Pus’ sakydavęs, kad jis negali 
o organizacijų žinių iš Ufos ir J Pava,gyti, jei jis nesušaudo 
kitų Rusijos bado apskrčių, pnIOI£ails ^ad jis negalįs 
daugelis Amerikos šelpimo ve-1 jmegoti, jei prieš gulsiant ne- 
žikų liko užmušta gatvėse iš- |isal<<),<lar vieną žmogų sušaudy- 
baudejtįsių žmonių, kurie pas-1 Semionovo oficierius
kui pasigriebia jų arklius sau I PerCm6 Kolšakų 10 vagonų 
maistui. ' su belaisviais ir visus belais-

Du Amerikos šelpimo adhii-1 v'11® tu°jaus sušaudė, kad par 
nistracijos vežėjai liko užmuš-PO(^^us* galima šaudyti,
ti šią savaitę. , žmones ir nedėlioj, netik pa-

__ ___  ’______ prastomis dienomis”.n v L J I Toks tai yra tas, SiberijosU3Ug rusu ŽUS HUO DOOO i ^Wsu°tojas”, -kuris dabar at- 
 | važiavo į Ameriką jieškoti sau 

Sako, kad žus 7,000,000 rusų iki ,)amn(>s’ Jau spėjęs susi
sukamos pjutės. < I dingti su teismais už plėšimus.

_ _____ Jo darbais pasipiktino net ir 
GENEVA, bal. 13. — Pasak doresni atgaieiviai ir gal teks 

Dr. Nansen organizacijos, at-Į *am susipažinti ir su deporta- 
s'tovo kapt. Quisling raporto, ’vnnib I
tarp 6,000,000 ir 7,000,000 ru
sų žus nuo bado iki sekamos 
pjutės.

Ind., bal. 
unija pa- 

streikuoja

Dar 25,000 neorganizuotų 
gliakasių prisidėjo prie strei 
ko.
HNDIANAPOLIS, 

13. — Angliakasį jų 
skelbė, kati dabar
jau 605,000 angliakasių. Kas- 
die vis daugiau neorganizuotų 
angliakasių prisideda prie strei
ko. T

Benyje pastarosios savaitės 
prie streiko prisidėjo dar 25,- 
000 neorganizuoti angliakasiai, 
dauginusia ccntralinėj Pcnnsyl- 
vanijoj.

Reiškia užuojautą ang 
liakasiams

An-

(CHICAGO. — Yra nepatik
rintų žinių, 'kad grane! jury va
kar apkaltino valstijos senato
rių Van Lent ir 9 jo pagelbi- 
ninkų už bandymą papildyti 
suktybes laike rinkimų.

Niekurie kaltinamųjų buk 
prisipažinę, kad jie yra perjali
ni balsuoti, o kiti prisipažinę, 
kad senatorius Van Lent siūlęs 
jiems už balsavimą po $5. Jie 
tapę areštuoti kartu su senato
rium jo raštinėje prie Madison 
ir Ogden Avė. gatvių. Detckti- 
vdi buk pas juos radę popierė- 
les su vardais balsinio jų ir jų 
išžiuros.

Van Lent buvo išlaikytas kau
lėj ime visą dieną ir paskui pa
leistą teismo įsakymu, o kiti 
tapo paliuosuoti už kauciją.

Užsimušė du aviatoriai Arbuckle išteisintas
LONDONAS, bal. 13. -JIoss 

Smirth ir Bennclt liko užmuš
ti Brook'lnads aviacijos lauke, 
bandant jidms aeroplaną. Jie 
išbuvo ore 15 minučių, kaip 
urnai aeroplanas nupuolė ir su
sidaužė į šipulius.

Ross Sttniht rengėsi už trijų 
savaičių skristi apie visą žemes 
kamuolį Tai kelionei jis ir 
bandė savo aeropjlaną.' 1919 m. 
jis atskrido į Angliją iš Austra
lijos į 28 dienas ir laimėjo Aus- 
tralijos valdžios £10,000 prizą, 
o nuo Anglijos—didžiūno ti
tulą. 

--- ---- --- -
Iš numirusių prisikėlė.

KENOSiHA, Wis., bal. 13.— 
Anton Gloss, 46 m., “nuimire'’. 
Dvi dieni jis išgulėjo negyvas, 
daktarai, koroneriai, grabo- 
rius jį apžiurėjo, atnešė karstą 
ir jau rengėsi jį laidoti. Bet 
kada pa guldė jį karstau, jis 
pramerkė akis, iššoko iš kars
to ir pradėjo su visais peštis 
kam jį gyvą norėjo palaidoti. 
Atvykusiai policijai jis prisipa
žino, kad jis išgėręs puodą 
munšaino ir amžinai prisigė
ręs. Policijai nusigabeno jį į 
šaltąją pabaigti blaivytis.

Telegrafistai streikuoja.
HAVANA, bal. 13. — Kubos 

telegrafistų streikas patapo vi
suotinas. Susisiekimas taiįp 
sostinės ir kitų penkių svar
biausių miestų gailimas tilk vie
nu telegrafu, kuriuo operuoja 
telegrafo departamento virši
ninkai.

3 žmonės užmušti parako ( 
• ekspliozijoj.

(GHAIWSTON, S. C., bal. 
13. — Trįs darbininkai liko už
mušti dkspliodavus 2,0(M) sva
rų parako «trio»bėsyj arti Char- 
leston artilerijos sandelio. 
* Į _ . '_______________

SAN FRANGISCO, Cal., bal. 
13. — .Kratomųjų paveikslų 
komikas Roscoe “Fa t tie” Ar- 
buskle, kuris buvo kaitinamas, 
kad jis buk nužudęs aktorę 
Virginia Rappc laike girtavi
mo orgijos, liko išteisintas. 
Jury išteisino jį po vienos mi
nutės latnimos. Jis (teisinosi, 
kad aktore nuo girtavimo su
sirgo ir todėl mirė. Jis buvo 
teisiamas dabar trečią kartą, 
nes pirmus du kartus jury no 
susitaikė tarp savęs.

Aukštesnioji Klaipėdos mokykla
KLAIPĖDA, Ek. Lietuvių 

aukštesnioji mokykla Klaipė
doje gauna iš valdžios bustą 
Mokytojų seminarijoje. Priėmi
mo kvotimai įvyks balandžio 
8 d. Mokslas prasidės bal. 20 d.

DETROIT, midi., b. 13.
Policija viename name užklupo 
7 žmones, kuriuos ji kaltino 
policisto Novi užmušime, Mieli., 
miestelyj, kovo 21 d. Bet jie 
užsidarė ir atsisakė įsileisti po
liciją. Po šešių valandų apgu
limo, policija • įleido į namą 
troškinamųjų gasų ir tada visi 
7 tuojaus pasidavė.

YPSILANTI, Mich., b. 13.— 
Iš Mishigano valstijinės moky
tojų seminarijos tapo pašalin
ta 17 moterų ir 13 palikta po 
priežiūra, už peržengimą mo
kyklos taisyklių. Kartu išleis
ta naujos taisyklės, kuriomis 
draudžiama mokinėms rūkyti, 
be leidimo išeiti iš mokyklos ir 
važinėtis automobiliais ir t.t.

BOSTON, Mass., b. 13. —S. 
A. Johnson atbėgo iš New 
Yorko į Bostoną į 47 valandas, 
is perbėgo 256 mylias. Tuo jis 
laimėjo $5,(MM) laižybas. Visą 
laiką jis bėgo, sustodaknas pa
valgyt, bet nemiegojo.

Gabena Rusijos auksąKAUNAS. E. Nesenai Lenkų 
spauda ir oficialinis paneši
mas skeflbė, kad Lenkei gavo 
visiškos paspirties Možoj San
tarvėj dėl jos planų Genuos 
konferencijoje. Tuo tarpu yra 
patikrintų žinių, jog tai tik par 
čių Lenkų propaganda. Mažojoj 
Santarvėj Lenkų imperialisti
niai planai gavo griežtai nega
tyvų įvertinimą, ir Mažoji San
tarvė pasiliko sau visiškai 
laisvas rankas dql Lenkijos san- Deposit Co. tą kauciją forma-1 Iškrautasis auksas sveria dau- 
tykių su Rusijai ir Lietuva. Ma- Jiniai panaikino. Semionovos giau kaip 30 tonų. Dalis jo. 
žoji Santarvė apskritai nėra da- nesmagiai jaučiasi nesulaukda- jau pasiųsta į Jungt. Valstijas, 
vusi Lenkijai jokių pasižadėji- mas naujos kaucijos. Sakoma, Bent pusė aukso yra Erancijos 
mų nei dei Lenkijos rytų po- kad kėlios kompanijos >varstoi| auksiniais pinigais nežinomo 
Ii tikos, nei dėl Rygos sutarties.) apie davimą kaucijos. . paėjimo. (

STOCKHOLM, bal. 13. — 
Nors jau senai bankieriai kal
ba, kad Rusija nebeturi aukso, 

NIEW YORK, bal. 13. —Si-1 vienok ji auksą nesustoja siun- 
berijos skerdikas gen. Seimdo- tusi. Auksas saunčiamas per 
novas, po dviejų dienų slaps- Švediją j Jungt. Valstijas. Per 
tymos, šiandie pasidavė jį jieš- dvejus metus išsiųsta aukso už 
kojusiam šerifui. Jis tapo su- $200,000,000. Nuo bal. 6 d. 
imtas todėl, kad užstačius! už I Stockholine iškrauta iš laivų 
jį $25,000 kaucijos Fidelity & Rusijos aukso už $21,200,000.

Semionovos vėl suimtas

Dalis jo

LONDONAS, bal. 13.
gi lakusiai daro žingsnių pagel
bėti streikuojantiems Ameri
kos angliakasiams. Po anglia
kasių . viršininkų susirinkimo, 
unijos sekretorius Krank Hod- 
ges pasakė, kad Anglijos ang
liakasiai neleis dirbtinais bu
dais kasyklų savininkams pa
didinti, anglių eksportą ir ne
leis laivams vartoti anglis kai
po balastą (reiškia laivai iš
krovę. prakes, turės tušti ar t ilk 
prekių prisikrovę grįžti į Ame
riką, bet negalės imtis anglių 
eksportui ar savo sunkumuixir 
I ygs va r a i palaiky t i).

ATŠAUKĖ CLEVELANDO 
STREIKĄ.

CLEVELAND, bąli. 13. — 
Keli tūkstančiai namų būda
vote jų, kurie streikuoja nuo 
kovo 1 d., šiandie sugrįžo į 
darbą 1921 m. algomis. Unija 
sako, visi 7,000 streikavusių 
darbininkų sugrįš į darbą.

Streikas užsibaigė samdyto
jų asociacijai įleidus kon t rak to
riams samdytis darbininkus 
senomis algomis iki nebus už
baigtos • derybos.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, bal. 13 d., užsienio pinir 

gų kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 26,000 dolerių, bankų buvo skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.42 
Austrijos 100 kronų............... l%c
Belgijos 100 frankų ........... $8.60
Danijos 100 frankų ........... $21.30
Finų 100 markių ................... $1.88
Francijos 100 frankų ........... $9.28
Italijos 100 linj ................... $5.47
Lietuvos 100 auksinų ............... 34c
Trenku 100 markių ............... 2%c
Norvegų 100 kronų ........... $18.68
Olandų 100 guldenų ........... $37 94
švedų 100 guldenų............... $26.05
šveicarų 100 markiu .............$19.44
Vokietijos 100 markių MatCllU..1 34a

Japonai veja Čitos 
kareivius

TOKIO, bal. 13. — Japonijos 
kareiviai išvijo Čitos kareivius 
iš neutrali n io zono tarp Čitos 
ir Vladivostoko valdžių teri
torijos, sako Vladivostoko ži
nia.

Japonijos kareiviai nustūmė 
Čitos kareivius 
Smakovka, apie 
Vladivostoko ir
Uzuri ‘ stoties.

Vladivostoko
ėmė miestą Olga.

šiaurėje iki 
150 m. 
artinasi

(kareiviai

nuo 
prie

uz-

Leidžia turėt automobilius
MASKVA, bal. 13. — Komi

sarų taryba leido Rusijoje tu
rėti privatinius automobilius. 
Automobilius, motorcikletes ir 
dviračius galima importuoti per 
užsienio prekybos komisariatą. 
Amerikos automobilių agentai 
jau veikia Rusijoje.

Paskelbta, kad sovietų val
džia pasilaikys kontrolę tik ant 
tų įstaigų, kurias “valdžia ga
li naudoti prekybos tikslams”. 
Visos kitos įstaigos bus ati
duotos nu omon trumpam lai
kui, daugiausia 6 metams. Nuo
ma bus nustatoma nuošimčiais 
nuo gamybos.

Tris metus miegojo.
FGRTH SMITH, Ark., bal. 

13. — Jim Eslinger, kuris be 
pertraukos išmiegojo tris me
tus, šiandie pasimirė pavieto li- 
gonbutyj.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

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 ŠEŠIS 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- 

x 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.
Brįdgeporto Skyrius

3210 So. Halsted St^ Chicago, RL
Town of Lake Skyrius

1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672 
Brighton Park Skyrius

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

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

233 East 115th St., Roseland, UI.
4



NAUJIENOS, Chicago, UI Petnyčia, Balandžio 14,1922

(Apgarsinimas) t

KAS BUVO UŽSLĖPTA 
PER 6,000 METŲ DA

BAR APREIKŠTA. j ji

Kaunas Žem. Kalvarija

DIENA JEHOVOS.

(Dausriaus bus kita Petnyčia)*

Apaštalas Jokūbas aiškina ši
tą dieną vargų ir sako, kad lai 
yra rezultatas skirtumo tarp ka
pitalo ir darbininkų. Jis sako: 
“Nugi dabar, bagočiai, verkite 
raudodami! dėl vargų j ūsų, ku
rie ateis ant jūsų, bagotystė 
jūsų supuvo [prarado jos ver
tybė] ; o rubus jūsų kandįs au
gs. Auksas ir sidabras jūsų 
surūdijo, ir rudis jų bus jum 
ant liudymo, ir suės jūsų kimus 
kaip ugnis. Surinkote sau 
skarbus rūstybės paskutiniose 
dienose, štai užmokestis dar
bininkų, kurie piovė laukus jū
sų — kuris yra nuo jūsų už
tvertas [dėl susikrovimo sau 
turtų J šaukia; ir šauksmas visų 
tų žmonių, kurie piovė yra į- 
ėjęs Į ausis Viešpaties visų”. 
(Jok. 5: 1-4). Jis priduria, 
kad kliasa, ant kurios ateis tie 
vargai yna gyvenusi lepume, į- 
gytame dideliame laipsny] per 
išnaudojimą kitų, tarp kurių 
buvo keli iš teisingųjų, ir iš jų, 
dėlto kad jie nesipriešino, visa 
jų gyvastis buvo ištraukta. 
Apaštalas ragina tuos, kurie yra 
“broliais”, kad su kantrumu 
pakeltų viską, kas ant jų už
eitų, žibėdami anapus tų var
gų ir laukdami kada Viešpats 
juos išgelbės. Yra tikrai ma
tytis, kad šitas dalykų stovis 
prisiartina; ir svieto žmonyse, 
tau) tų, kurie yra pabudę, žino 
nių širdis alpsta iš baimės ir 
laukimo tų daiktų, kurie atei
na ant žemės”. Visi žino, kad 
musų laikai nuolat yra palinkę 
ant numažinimo algos darbinin
kams, Jeigu ne tai mokesčiai 
yra užlaikomi mokslišku būdu 
arba ir pakelti per darbininkų 
sąjungas, streikus, ir 1.1, ir ‘taip, 
kaip dabar yra pasiryžę papras
tieji žmonės, visi gal matyti, 
kad dar liko tik vienas klausi
mas: kuomet žemiausia laips
nis nukentėjimo bus pasiektas, 
ir pakils ištikrųjų revoliucija. 
Tas nugąsdiną kapitalizmą, ir 
jis dėl tos priežasties apteks už- 
siėmius ir išdirbystėš įstaigas 
ir susikraustys į skliautus ir 
išdus, ir pats save susies, no
rėdamas save apsiginti būda
mas be darbo, dėl įkirumo sa-^ 
vo savininkų. Del tos priežas
ties atsiras subankrutijimas, 
atsarap finansiška išgąstis ir 
vertelgystės parpuolimas ka
dangi beveik visos įžymiausios 
verlelgystės tlabar yra užlaiko
mos per skolas. Naturališkas 
rezultatais to viso bus praša
li nimas nuo darbo desėtkais tū
kstančių darbininkų, kurie gy
vena iš kasdieninio uždarbio, 
ir visas svietas bus pripildytas 
su valkatomis ir ypatomis, ku
rių reikalai paniekins visus į- 
statymus. Tuomet bus taip 
kaip yra Aprašyta per pranašą 
(Ezek. 7:10-19)7 kada tas kas 
perka neturės iš ko džiaugtis, 
ir tas kursai parduoda verkti; 
nes vargai bus ant visų žmo
nių ir nuosavybei nebus jokio 
apgynimo. Tuomet visų ran
kos l>us nusi-lpnū j ilsios ir nega
lingos nukreipti šituos vargus. 
Jie išnles savo sidabrą ant gat
vių, ir jų auksas bus jiems at
imtas. Jų sidabras nė jų auk
sas negalės jų išgelbėti dienoje 
Viešpaties»rūstybes.

švietimo M-jos leidžiamos 
knygos.

šv. M-jos1 knygų leidimo ko
misijos leidžiama šiemet dati& 
knygų. Spaudoje jaii yru šios:

Heimano “Vokiečių kūrybos” 
H dalis (1 dalis jau išleista), 
Kauto Hamsono — “Ties kara
lijos anga” (trilogija), “Gyve
nimo žaislas” ir “Vakarų auš
ra.” Jakšto “Naujos trigono
metrijos sistemos bąndymai” 
(baigiama spausd.). Liudcr- 
mano — “Garbė” — drama, 
“Doros vardas”— drama. Przy- 
byzse\vski’o —- “Sniegas” — 
dratma, (Pečkauskailės verti
mas), —• “Jaunuomenės auklė
jimas.” Prof. Juodelės — “Ge
ologiniai tyrinėjimai.” Arono 
Hermano, žydų kalba, “Tko- 

Į viat Ilaadam” (anatomija). 
Vireliuno iliustruota geografi
ja, Azija ir Afrika. Matulionies 
—“Lietuvo|S žemėlapis ir Euro
pos žemSlapi®” (po 1000 ekz.). 
“Musų senovė” Nr. 3, “Skaity
mai 14 knygos, “švietimo dar
bas” Nr. 1-2 (baigiamas sp.). 
“Knygos” — žurnalas Nr. 1 
baigiamas spausd.) Greitu lai
ku pasirodys “Lietuvių tauto
sakos” iš syk 2 numeriu.

Be to, rengiama spaudai ir 
verčiama įvdirių knygų.

D-ro Vaclovo Viršilos “Teis
mo medicina” (reng. spaud.). 
Ivanauskio “Paukščiai ir mo
kykla” (reng. spaud.). Verčia
ma iš prancūzų kalbos “Graikų 
literatūros istorija.” Rengiama 
spaudai daug įvairių mokslo 
vadovėlių, dailiosios ir mokslo

Prie universiito yra susidariu
si knygų leidimo sekcija, susi
dedanti iš Krėvės ir nuo kiek 
vieno Takui to po vieną atstovą. 
Sekcijos uždavinys ruošti imi- 
versitui mokslo vadovėlių.

— (Karys).

Amerikos avalynė, šiomis 
dienomis atvyko Kaunan įga
liotinis vieno didžiausių Ame
rikos odų ir avalynės trustų 
įgaliotinis p. Piliurinas tikslu 
praskinti kelią gabenimui iš 
Amerikos 'Lietuvon įvairios 
avalynės ir odas dirbinių.

Kauno mokyklos. Kauno 
Miesto valdybos žinioje yra 
šios mokyklos: lietuvių 23 mok. 
47 kopi. 2,341 mok., lenkų 11 
ni-lų 25 kompl. 1,217 mokinių, 
žydų 9 mok-lų 22 kompl. 1,154 
mok., vokiečių 3 mok-dos 9 
kopi. 60 mok., rusų 1 mok-lą 5 
kompl. 159 mokiniai.

Nutarta atidaryti dar senati- 
kių mokyklą, bet dėl bustų sto
kos kol kas dar ji neįsteigta.

Sveikatos komisija. Vidaus 
Reikalų Ministerio įsakymu su
daryta Sveikatos Komisija, ku
ri turės subendrinti organų vei
kimus kovai su an>tiisanitari
niais reiškiniais; tikresnei ir 
saugesnei kovai su epidemijo
mis, pernešamomis iš Rytų.

Navigacijos pradžia. — Nuo 
kovo 16 d. prasidėjo (oficiali- 
niai) rogu'liaringi garlaivių 
plaukiniai Nemunu tarp Kauno 
ir Jurbarko.

Privatus garlaiviai Nemune 
pradėjo plaukioti nuo kovo 8 
dienos.

pasakyta, 
gas:

Apie tai, kas aukščiau yra 
skaitykite sekamas kny-

Dieviškas
Milionai žmonių dabar gyvenan-

Plianas Amžių 25c

Kova su šmugeliu. — Sienos 
apsaugojimo sustiprinimui ruo
šiami skrajojami savanorių bū
riai. Visos šmugelio sumažini
mui priemonės žymiai pato
bulintoms ir šmugelis varžomas. 
Tačiau šmugelio vis dai; yra.

1920-21 mokslo met. to val
sčiaus ribose buvo tik dvi mo
kyklos: viena dvikompleklč
miestelyje, kita šarnelės kaime. 
Rudenį 1921 met. atidarytos 

imuosc <lar «lvi mokyklos. 
Dvasiškos galvos paaukojo, kad 
miestelio mokytojai esą iš “no- 
bąžniosios” rūšies, o kaime esąs 
“cicilikas,” o dai’ geriau kaip 
visos davatkos sako “balšavi- 
kas,” nes poterių nekalbąs ir 
kunigui rankos nebučiuojąs.

Bolševikas pais mus dabar 
i madoje išsitari: davatkėlė supy
kusi net “cigelės” (ožkos) vie
ton kokio keiksmo nepadoro 
pasako — bolševike.. Miestelio 
mokyklose mokytojai kas kita 
— vienas krikšč.-ilcniokratas 
vaikus mokąs auklėti geriau už 
visų staršają miestelio davat
ką, nes iškeltom rankom vai
kai taip įpratę klūpėti, kad net 
daugiau ne pusvalandį 'galį iš
laikyt pakeltas aukštyn rankas. 
Su lazda ne kasdien temušda- 
vo, tik matant svarbiausiąjį 
krikščioniškos pedagogijos rei
kalą# ir tik ,vieną kartą lazda 
tonutrukus... ir ne į vaiko nuga
rą, kad nosugriešijus, bet už
kliuvo į suolo kertę... Gal an
gelas sargas ar kipšas neleido, 
kad vaikui nekliuvo — kas čia 
gaili žinoti... Na, bet ir vaikai 
išsimiklinę: paims tik mokyto
jas, iškels lazdą, jie beveik vi
si kaip žąsiukai po žąsies ir su
lenda po suolų. Išsimiklino šeš
kai. Kita panelė mokyklos ve
dėjo padėjėja, Stase — tai tik 
panelė, kad ir kunigėlis susi
riesdamas gyrė ir seilę rijo 
rėždamas sparną aplink. Būda
vo sakys: “pana Stanislava ge
rai vaikus mokina! o ypač ji 
paltį tiko dvasiškai asabai. Pra
keiktosios liežuvnpnkės, mieste
lio davatkos, los hėmė pavydėti 
ir net pykti ant tėvelio, kam 
šis pąs panelę, gūžinėjus, net 
naktimis. s

šarncles mokyklii kunigėliui 
visai nepatiko. Kur gi čia gali 
patikti, kad čia vartai atdari 
pragaran: sužinota kunigėlio, 
kad vienas mokinių, 9 metų, 
valgąs pasninko dicnoinis mė
są; kitas apsireiškimas — vai
kai tinkamai neišlavinti per vi
są pamoką negalį išklupėt ku
nigėlio pakhųidyti ant kelių, iš 
nuovargio pradedą prisėsti ant 
kulnų. Kunigėlis sakėsi to viso 
pakęst negalįs, ir pranešė savo 
ištikimosioms, kas darosi. Die
vobaimingosios avelės, krikšč. 
demokr. susirinkime iškėlė 
klausimą, kad toks ir toks mo
kytojas nedarąs revizijos po 
vaikų kišenes ir krepšius, kad 
jojo mokykloj “dangus griū
na,” mokiniai valgo mėsą... 
Svarstė bobos, karščiavosi, gin
čijosi, kad toksai mokytojas 
tikrai turįs būti pąšalinlas, o 
gautas “musų partijos” žmo
gus, ne “cicilikas...” Kunigėlis 
ir kitos asabos krapštė pakau
šį kaip .čia prikibus, bot išvadų 
jokių padaryt negalėjo, nes mė
są valgyt vaikams duoda ne 
mokytojas, bet vaikų tėvai. 
Taip ir liko klausimas neišriš
tas... Šiais metais kitaip. Gero
ji Stase nebegrįžo miestelin, 
bet parėjo kita. Suprast negali
ma, kodėl kunigėlis čia bega
lo nepatenkintas. Net mokyk
los nebelankė, kol neparėjo ki
tas klebonas, kuris ir gauna 
lankyt.

^Sužinojo nelabasis instrukto
rius apie Žem. Kalvariją ir 
švietimo ir Kultūros Komisi
jos posėdyje 23 XII 21 in. mo
kyt. A. K. už vartojimą kimo 
bausmės mokykloje paliuosavo. 
Dvasiškų asabų pastangomis 
buvo parašyta keletas prašy
mų, kad mokyt. A. K. butų su-
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MERGINOMS IR MAŽOMS MOTE
RIMS SUKNIA — No. 1331.

KONCERTAS A. P. KVEDERO t
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čių nebemirs .......... 1...................  25c
Ką sako šv. Raštas apie Peklą.... Į5c

Adresas: '

SARGYBOS BOKŠTAS,

4033 W. Warren Avė., Detroit, Mich.

nelegaliais budais gabenama į 
Latviją. Iš Prūsų daugiausia 
įnešamas spiritas ir įvairus ap
darai. Už svarbiausius nuola
tinius šmugelio srity nusikalti
mus baudžiama net ištrėmimų.

Tur būt pikta dvasia Kau
nan nunešė iš Kalvarijos ir 
daugiau pletkų, kad net iš mi-

(Tąsa ant 6-to puslp.)

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn S t., Room' 1111-12
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 
ketvergą. Nedėlioms nuo 9 iki 12 r.
->

JOHN KUCH1NSKAS 
LETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St.
Telephone Ganai 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 njorge- 
eiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS — 
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Saite St......... -.

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

ši suknia bus ypač graži jaunoms 
merginoms, jeigu pasiųsit sejoną iš 
languotos materijos ir vestę iš pritin
kančios lygios materijos.

Tokiai sukniai pavyzdys No. 1331, 
sukirptos mderos 14, 16, 18 ir 20 me
tų. Sukniai 16 metų mięros reikia 2 
jardų 36 col. lygios materijos ir 2’Z> 
jardo 35 col. išstrižaj languotos ma>- 
terijom

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdi, prašom 
iškirpti žemiau paduotą blanku tę, pa- 
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, jdėjua į 
kopvertą kartu su 15 centų (pašto 
tinkleliais ar pinigais) atsiųsti mums, 
Šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT„ 1739 S. Hajsted 
8t„ Chicago, III.

Ui

Utarninke, Balandžio (April) 18,1922 m. 
AMERICAN BOHEMIAN HALL 

1438 W. 18lh St. '
Pirmu kartu Chicagoj. Programas bus vienas iš’ turtingiausių. B 

Dalyvauja žvaigždė MARIJONA RAKAUSKAITĖ,, Julia širvaitė, B 
Sophia Juškaitė ir eilė kitų.

Pradžia 8:15 vai. vak. Kviečia Komitet:w. I
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GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn SL 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

i

NAUJIENOS Patteni Dep.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia Įdedu 15 centų, ir prašau at
siųsti man pavyzdį No. 1331.

Micros .... . ęolių por krutinę

(Vardas ir. pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir Vaisi.)

metų< ’• 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.

Pradžia 7 vai. vak., įžanga 75c. ir 50.

i

Velykų Vakaras
Rengia

LAISVOS JAUNUOMENĖS VYRŲ . 
CHORAS

Nedalioj, Balandžio 16 d., 1922
MELDAŽIO SVET.

2242 W. 23rd PI.
Bus sulošta vieno veiksmo komedija Šalaputris. 

Taipgi dainuos geriausi chorai ir solistai.

Gerbiamąją publiką užkviečiame ant šio Velykų 
vakaro kuoskaitlingiausia atsilankyti. Juokų ir gra
žumų bus lig valiai. Šalaputris tai viena juokingiau
sia komedija, o apart juokų pasiklausysi t gražių 
dainelių.

Po viskam smagus šokiai prie geros muzikos.
Kviečia Komitetas.

VICTROLAA

VELYKŲ
Turėsite daugiau linksmumo.
Mes parduodame tik geriausius muzika

lius dalykus, geriausio išdirbimo — tikros 
Victrolos su Victor vaisbaženkliu, kaip kad 
matome ant paveikslėlio.

Kitokių išdįrbimų, ne yra Victrolos. Yra 
tik imituotos. ,

Su Victrola iš musų ir pasirinkime Victor 
lietuviškų rekordų atrasime linksmumą ne
tik per Velykas, bet ir per visą metą.

Ateikite ir pamatykite/modelius kokius turime, arba rašy
kite reikalaudami katalogo, jei negalit ateit.

v Vic’trolų kainos nuo $25 iki $1,500.

, Turime pirmos klesos įrengimus taisymui phonographų vi
sokio išdirbimo. Atsineškite savo phonographo dalį arba motorą, 
arba pąsiųskit mums ir mes pasakysim kiek kainuos pataisymas.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

iki 9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS j

■ Vai.: 9'A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Bu ikiing

West Monj-oe Street, ęhieago.
Phone Central 2560- 

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015. VaL: 6 iki 9 vai. 
_____________________ _  J

JOSEPH C. SOBOL
Lictuvys Advokatas 
154 W. Randolph St.

Room 479
Tel. Main 2593

Vak. 1645 VVabansia Avc.
Tel. Haymarket 3869

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų 
Laivakortės
Real Estate
Morgičiai

EUROPEAN-AMERI
CAN BUREAU

S. L. FABIONAS CO. VEDĖJAI
809 W. 35th St., Chicago, III.

Telefonas Boulevaril 0611 
(Baltas Namas)

JURGIS HRYNKEVIčlUS 
KRIAUČIUS

Vienas iš geriausių kriaučių ąnt 
North West Side, geriausia dar
bas ir prieinamiausius kainos. 
Ateikite persitikmti, arba rašyki

te ,mes ateisime į namus.
1504 W. Division St. Chicago, III.

Dresės

Easle Music Company
® “MUZIKALIAI DALYKAI”

3236 So. Halsted Street, Chicago, 1

Musą yra didžiausia muzikalu lietuviška krautuvė visose 
Suv. Valst.

viso- 
ir 

pą- 
pa-

50c
Įmokėt ir po 50 
centų i savaitę. 
Daugybė vasari
nių drošiu 
kių spalvų
stailų. Rašyk 
klausdama 
aiškinimų.

American
Dress

Installinent Co.,

58-60 West 
Washington St.

Tel. Central 1844

: ' i

*1 \ 'ir Ag

QE R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai • 'l 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios
skelbiasi Naujienose.

T-Ty R
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Detroito Žinios
&

Poincare ’s Praeitis tybės reikalus, kas įvyks trijų 
savaičių begiu, Poincare kas
dien. lanko užsienio reikalų mi
nisteriją. M. Journart neduoda

iš-
pa-

al- 
di-

Fordo dirbtuvėse darbai ei
na, net braška; dirbama pilnas 
laikas; kai'kuriems tenka 
dirbti net po dvi permainos 
vymui.

Nors Fordas moka geras 
gas, bet žmonės skundžias
defliu nuovargiu po darbui. Pa
sak tų, kurie dirba pas Fordą, 
jis per aštuonias darbo valan
das išima iš žmogaus visą vie
ką, kiek jo pas jį yra ir palei
džia namon tik barškančius 
kaulus ir kailį — viekas visas 
lįka Fordui.
w Fordo dirbtuvėse didžiumai 

darbų įvesta tokia darbo tvar
ka, kad darbui prasidėjus nėra 
kada nei prakaitas nusišluos
tyti, ar vandens atsigerti. Jei 
darbininkas nori atsitraukti 
nuo savo darbo kokiai minutai 
laiko, tai jis turi pastatyti už- 
veizdą į savo vietą.

Fordas užmoka tik už 
ir tvirtą vieką.

Policija atsidėjusi jieško jau
no bandito, kuris įsilaužė Sha- 
rry Zedel sinagogos direkto
rių susirinkimai! prie Willis 
avė. ir Brush gat. ir atstatytu 
revolveriu privertė susirinku
sius suneįt jam pinigus ir kitas 
brangenybes. Viso jis surinko 
apie $250 pinigais. Vienam di
rektorių paprašius, kad jis grą
žintų jam jo (laikrodėlį, nes jis 
gavęs jį atminčiai, plėšikas grą
žino jį.

Kunigo kūną atrado upėj. — 
Žvejai žvejodami Saginaw upėj 
tinikiu išvilko skenduolio kūną. 
Atvykus jiolicijai ir susirinkus

gerą

ta, kad tai yra kūnas kunigo 
Henry F. Reynolds iš Detroito. 
Šitas kunigas buvo prapuolęs 
lapkr. 13 d., 1921 m. Jo 
pažino pagal atrastą jo 
niu j e laikrodėlį.

kūną 
kiše-

Poni^Fordienė nenori, 
jos Henry pataptųl Jungtinių 
Valstijų prezidentu. Jei jis su
manytų užimti Jungt. Valst. 
prezidento vietą, tai jis rastų 
stiprų pasipriešinimą iš savo 
žmonos puses; ji nenori to taip 
dėl savęs, taip dėl jo. Jai pa
tinka gyventi savo namuose, 
Dearbone, Mieli.,; tą ji pasakė, 
gyvendama savo žieminiuose 
rūmuose. Ginti, Fordas turi 
gana darbo savo užsiėmime, 
nebūdamas Jungt. Valst. prezi
dentu.

kad
Pavyduolis lenkas nušovė sa

vo pačią su uošve ir pačios my- 
lėtinj. — Bet. Cygan įėjęs į sa
vo namus, 2496 Godson avė., 
Hamtramcke, ir išsitraukęs re
volverį pradėjo šaudyti. To pa
sekmėj jo žmona tapo pašau
ta į gerklių, jos mylėtinis And
rius Mazurek į petį ir uošvė 
M. Frilick į ranką. Atvykusi 
pollicija sužeistuosius tuojau 
nugabeno į ligoninę, o Cyganą, 
kuris buvo išbėgęs, pagal fo
tografiją surado ir suėmė. Ty
rinėjant paaiškėjo, kad P. Cy
gan turėjo pačią Lenki j p j e su 
keletu vaikų ir todėl šita antro
ji tą sužinojus, jį pavarė.

Truputis po truputį prade
du aiškėti intrigų tinklas, kuris 
buvot tiesiamas tarp Europos 
valdžių ir diplomatų prieš ku
rni pradedant. Mes nesulauksi
me to, kada visa tai bus išpa
sakota. Bet siūlai ištaisoma 
greičiau negu tas imtų laiko 
natūraliu budu, delei Sovietų 
Valdžios paskelbimo pasauliui 
dokumentų, atidengiančių prieš
karinės diplomatijos klastas.

Atrastų pranešimų ir teleg
ramų tomas bus išleistas šiais 
metais. Kaikurie tų dalykų jau 
dabar įiakliuvo į Žemyno spau
dą. Nors mes galim paduoti 
čia tik kelias trumpus ištrau-, 
kas, bet jos pakankamai nuš
vies naujojo franeuzų premje
ro prieškarinius darbus.

Visų pirma mes turim pab
rėžti Poincarės atkaklų užsigy- 
nimą, net 1920 m., to, kad jis 
norėjęs karo, ar rengėsi į jį. 
Gruodžio 20 d. 1920 m; jis pa
rašė “Matine”: “Aš tikrai ži
nau, kad aš vaitojau kuogriež- 
čiausią rymties kalbą, kalbėda
ma^ su rusų ambasadorium p. 
Izovolskiu.” O laiške į M. Re- 
nault’ą jis rašo:

“Prieš karą iir po karui aš 
pilnai išaiškinau, kad aš skai
čiau kriminaline mintimi su
kelti karą net Alzas Lotarin
gijos paliuosavimui. Aš visą 
savo gyvenimą taip kalbėjau 
ir mano sąžine sako man,

kaid mano darbai visuomet 
buvo derinami su mano žo- 
džiaisV’
Bet jiaryžinis rust] .ambasa

dorius (Izvokski) buvo gausus 
telegramų rašytojas ir k^iku 
rie jo įdomių jiranešimų dabar 
yra iškelti į aikštę.

Tik mes turim čia vietos tik
tai ctiilei ištraukų iš tų telegra
mų, kurios nušviečia aukščiau 
paduotus Poincarės pareiški
mus. v. ; 1 i 1

Gruodžio 5 d., 1921 m. (kal
bėdamas apie Anglijos ir Vo
kietijos klausimą, kad karui iš
kilus Anglija turinti pasilikti

“M. PoincaiA? kuogriežčiau- 
siai kalbėjo prieš tokią sutartį. 
Jis nurodinėjo Anglijos val
džiai, kad nesant apskrito poli
tinio pobūdžio rašytos sutarties 
tarp Anglijos ir Francijos, Ang
lijos pasirašymas tokios sutar
ties su1 Vokietija tuojauis nu
vestų prie galo tebesamus ang
lų santykius su franeuzais.”

“Gruodžio 18 d., 1912 m.

“Net Austrijai puolus Serbi
ją, kas yra netikimu dalyku, 
Rusija nestos karan. Šitas 
sakymas įvarė Poincare ir 
sus franeuzų ministerius į 
gailinį nusiminimą.”

Sausio 29 d., 1913 m.
“Jo (Poincarės) nuomone

vi- 
be-

so.

“Franeuzų valdžia žino šitą: 
Kad dabartinės painiavos sėk
mė privers Franci ją dalyvauti 
abelniame kare, bet jie žiuri į 
šitą galimybę ramiai. Valanda, 
kurią Francija turės savo kar
dą išsitraukti iš makšties, yra 
aiškiai nustatyta franeuzų ka
rine konvencija su rusais. Ta
me franeuzų valdžia neturi jo
kios abejonės, air baimės. ■ I

“Franeuzų valdžia prašo mus 
nepradėti veikimo patiems vie
niems pirma neapsikeitus pa
žiūromis su Francija, nes tik 
šitomis sąlygomis franeuzų val
džia gali sėkmingai prirengti 
franeuzų viešą nuomonę būti
numui jiems dalyvauti kare.” •

Ar jis norėjo karo?
Kada nesenai leitenantas G. 

de Toury straipsny “Poincare 
a-4-il vonių 5a guerne?” (Ar 
Poincare norėjo karo) apkalti
nai jį tame, kad jis atšaukė M. 
Louis’ą iš Peterburgo 1913 m. 
ir paskyrė į jo vietą M. Dcl- 
caisse, Poincare atsakė “Mati
ne”: “Tas buvo nuspręsta tuo
ju laiku, kada aš jau nebuvau 
premjeru ir dar nebuvau prezi
dentu, nuspręsta ministerijos, 
kuri be abejo rupi nori tik ša
lies gerove.” Bet apie šitą lai
kotarpį Izolski sako:

“Iki galinus perims preziten-

svarbiausiu dalyku franeuzų 
I valdžiai yra sugebėti prirengti 
franeuzų viešą nuomonę prie 
Francuos dalyvavimo kare pa
gimdytame padėties Balkaruo- jokių instrukcijų be jo žinio's,

ar sutikimo.”
Ant ga'lo mes galim paduoti 

tekstą t telegramos, kurią rusų 
karinis palydovas liejies 31 d., 
14)14 m. iš Paryžiaus pasiuntė 
rusų karo raštinei::—

“Karo minisitoris jirašė man 
pakibusiu ir graudum budu, 
kad valdžia tvirtai pasirįžo ka
riauti ir prašė manęs, išreikš
damas vyriausios franeuzų ži
nybos viltį, i kad visos musų 
pastangos butų atkreiptos jiricš 
Vokietiją ir kad su Austrija 
butų pasielgiama be jokio atsi
žiūrėjimo.”

šitie pranešimai parodo, kaip 
labai Franci j ai' rūpėjo nustaty
ti savo žmonių nuomonę ir Ru
sijai sutvarkyti apystovas taip, 
kad visa kaltė galima butų su 
versti ant Vokietijos, norėju
sios “jsiviešjiatauti Balkanuose, 
o paskui ir visoj Europoj,” ka
dangi šituomi “mes galėsim ti
kėtis Anglijos paramos.”

Ir ką nelaimingi, .nieko blo
ga nemaną, tamsus, klausus 
žmones pasakė? Kad nekaltą 
ir ncprisirengu'sią Europą stai
ga ir netikėtai užklupo viena 
krimiina'lingųjų tautų, Vokieti
ja, kuri surengė karą!

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat> 
Telefonus Yards 1119-J

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja prie 
gimdymo. Duo 

’ da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

.. .1

^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.

f Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

Or. A. R. Blumeuthal 
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė,
Kampa* 47th St.

Balandžio 17 d. piliečiai savo 
balsavimu nuspręs ' D. U. R. 
kompanijos gatvekarių nupir
kimą. šitų gatvekarių įsigiji
mas suteiks Dėt. vardą miesto, 
kuris pirmas visam pasauly 
valdo didelę miesto trainvaji 
sistemą. Šituo nupirkimu bus 
užbaigta miesto tąsynės su gat
vekarių linijų kompanija, kurios 
tęsiasi per 30 metų. Miestas 
pirmą pergalę laimėjo vasario 
mėnesį 1921 m., kada Aukš- 
čiausis Jungt. Valstijų teismas 
pripažino Clarence E. Wilcox 
korporacijos gatvekarius ir bė
gius miesto nuosavybe.

Dar 1920 m. balandžio mėne
sį miestas pradėjo vesti savo 
kebus; lig šiol jis yra išvedęs 
90 mylių kelio. Pirmutiniai 
miesto kaVai paleista vas. 1 d., 
1921 m. Dabar miestas valdo 
428 kartus ir nuomuoja 60 my
lių kelio iš D. U. R. Co.j viso 
tat miestas operuoja 150 mylių 
kelią.

D. U. R. Co. nuosavybė, ku
rią dabar piliečiai savo balsais 
bal. 17 d. nubaisuos nupirkti 
už $19,850,000, susideda iš 270 
mylių ir 1,000 karų. Miesto in
žinieriai apskaito, kad nupir
kimas su visais ištaisymais 
miestui atsieis $40,000,000.* Da
bar turės įmokėti $2,770,000, 
o likusius po $1,000,000 kas 
metai, mokant kas pusė metų 
po $500,000. Miesto auditoriai 
išsprendę šitą dalyką, sako, 
kad miestas lengvai galės išsi
mokėti. Jei nupirkimas šitų 
kompanijos kelių butų atmes
tas, tai miestas butų priverstas 
kompanijos bėgius išplėšti ir jų 
vieton savo įsidėti ir tas atsi
eitų miestui daug brangiau, 
negu nuperkant juos.

Bolševikinė A. L. D. L. D. 
kuopa savo laikytame bal. 9 d. 
susirinki pie persiskyrė. Apie 
per pusantros valandos ateisto-' 
darni viens po kitam plūdosi, ’ 
plūdosi ir galų gale atsukę vie-| 
ni kitiems nugaras išsiskyrė. 
Dabar “dariiiečiai” veiks sau, 
bolšeikai, sau. Taigi Detroite 
kairiųjų veikimas toks pat 
kaip ir 'kitur. Pirmiausia jie 
užima statyti baisius mums, 
kad pasauAį nivgązdrnus. Tam 
nepavykus, stato paprastą na
mą; iš to irgi niekam neišei
nant, bando nors vištininką sut
remti, o kada ir tas jiems ne
pavyksta, pradeda tuoju stato- 
tnu moliu drabstytis vieni ki
tus ir išsiskirsto nieko ncatsie- 
kę. —J. Dagis.

Latvių respublika pas 
kyrė naują konsulą.

prašymą prezidentui 
kad bu tų pati ne

politiniai kaliniai, 
draugiausia moters.

Politinių kalinių reikalu.
Balandžio 22 d. Detroito de

legatai išvažiuoja Washingto- 
nan j teikti 
Hardingui, 
šuo t i visi 
Delegatai
Jie susijungs su daugelio kitų 
miestų delegatais ta pačia m’si- 
ja ir įteiks prezidentui Hardin
gui prašymą amnestijos 113 
politinių kailinių, apkaltintų ei
nant šnipybės aktu. Mrs. Auna 
Pancner vadovaus Detroito de
legatams. Visa delegacija susi
deda iš 11 moterų, 13 merginų 
ir 7 jaui^ų vyrų.

Latvių Republikos valdžia ne
senai paskyrė naują Konsulą 
Jungtinėms Valstijoms, New 
York’o mieste, p.
Lule’s asmenyje, kuris 
jam paskyrimui laikė 
Reikalų Ministerijos 
ekonomijos skyriaus 
riaus padėjėjo vielą, 
užima vietą p. Jono J. 
lig šiol buvusio Latvių konsuli 
niu agentu New Yorko mieste 
dabar šitas pareigas atima iš jo 
Latvių valdžia.

Latvių Konsulate įvedama 
nauji patvarkymai, kurie žy
miai palengvins kelionę į Lat
viją; mokestis uF vizą tapo žy
miai sumažinta; dabar bus mo
kama $2 vietoje pirmiaus $8 ir 
viza bus duodama be užtrukimo 
visiems, turintiems atatinkamas 
vizas tų šalių, į kurias jie va
žiuoja. Lig šiol buvusieji for
mališkumai daromi su svetim
šaliais atvažiuojančiais į Latvi
ją gyvenančiais joje, ar išva
žiuojančiais iš jos dabar yra 
žymiai permainyti ir daugelis 
ouvusių keblumų tapo praša 
inta.

Valstijoms, 
Arthuro B. 

iki nau- 
Užsienio 
politinės 
direkto- 
P. Lule 

Kalnino

’ DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė. •

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

BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN Didžiausia iš “viduriuiesčio” drapanų ir čeverykų krautuvė ||||||||||||||||||||||||||||||||||l||||||^

ir

Galima suprasti Poincarės 
nenoras susitikti su Sovietines 
valdžios’ rftsitovais.

Telefonas: Boulevard 7042

J. s. L ii. i.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III.
kampas 18th St.

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

ūr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

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

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
3261 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. Š. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
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. 1CL-12 pietų

.atdara
vakarą
subatos
vakarą

Uzsiganėdi- 
nimas gva- 

rantuotas, ar 
ba pinigus 
grąžinsim

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

Tel. Boulevard 6437

Milwaukee ana Ashland Avenues

Chicagos didžiausios Vertes 2 Keiniu Siutai,
C Vilnoniai Chicagoj pasiųti

DIDŽIAUSIA PINIGŲ VERTĖ
Didžiausia pinigų vertė yra gerose drapanose 
čysto vilnono audimo — twečds, kašmiero, homes- 
puns, unifinished worsted — šilkiniais siūlais siū
ti — labai gerai pasiūti — visi naujų madų — 
single ir double breasted, JAZZ — sportiški — ir 
naujausi bizniui siutai — ir konservativių mode
lių — vieno, dviejų, trijų ir keturių guzikų — 
kiekvienas siutas su dvejoms kelinėms — visokio /
dydžio — platus, mažesni, ilgi ir reguliariai — 
gvarantuota didžiausia yertė Amerikoje — tuks- 

i. tančiai siutų iš kurių gali pasirinkti — didžiausis 
parodymas — apkainuoti po

Kiti 2 kelinių siutai — $24.50 iki $50.00

EXTRA! IŠBAIGIAME RYTO $40.00
Vienų kelinių siutai vyrams ir vaikinams, 

double breasted modelių, puikiai pasiūti — 
visi vilnoniai —.ne poringi siuntai, vienos ar
ba dviejų patrinų — tikros $40.00 vertes — 
padėti ant pardavimo subatoje — pasirinki
me tik už

$25
Vaikams 2 kelinių 

siutai«
Hi-School 2 kelinių 

siutai
“Jazz” ir “sportiški” naujausių M ikj lg { „
spalvų, gerai paskuti, cysto vilno- 
no, tikrai pigiai su ilgom’is^ keli- 
"Yieins vaikams, 
P<>
Kiti 2 kelinių siutai Hi-School vai
kams iki $40.00.

vėliausių madų, gero darbo; 2 ke-
—* _ — lines “knieks” su kiekvienu siutu1 Q —stebėtinos vertės $12.50

Kiti vaikams siutai iki $25.00

PASARGA! Visi pirkiniai padaryti rytoj, bus 
pristatyti ant Velykų dėvėjimui.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai 

Of is£is •
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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriška. Vyriškų Ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

DR, C. Z. VEZEUS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės
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Published Daily e®ept Sunday by 
Iht l&huanian Newb Pub. Co.4 Ine.,

Editor P. Grigaitis.

1739 SO. HALSTED ST^
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephou® Roosevelt 8500

Subsfcription Kates t
$8.00 per xeur in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago,
$8.00 per year in Chicago,

8c. per copy.

kurios kitose, iki šiol buvu
siose panašiose konferenci
jose nebuvo priimamos da
lyvauti. Be to, konferenci
ja sušaukta tuo laiku, kai 
dagi patys reakcingiausieji 
Europos politiniai lyderiai 
galų gale pamatė ir pripaži
no, kad dalykų padėtis blo
ga, kad toliau taip tęstis ne

begali ir kad reikia būtinai 
daryti kas nors, kad tų Eu
ropos padėtį, jos finansus ir 
visų ekonominį gyvenimų 
gelbėjąs nuo visiško suirimo. 
O kad šitoks reikalas vi
siems perdaug jau aiškus, 
tat galima laukti, kad kon
ferencija nepasiliks nieko 
gera nepadarius. / <

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
?f Chicago, 111., undar tha act of 
March fcid, 1879.

Dar Vienas Apsivylimas
,,A ......... U.. II.I.»

Sočius.
Naujienos eina kasdien, iSskiriant 

nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St.» Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltu: ,

Metams —_ ____ ... ■■■—n $8.00
Pusei metų - -----------—r .4.50
Trims mėnesiams -----... —— 2.2o
Dviem mėnesiams .... —----- - L75
Vienam mėnesiui -...... ——— 1.00^

Chlcagoje per iieiiotojusi
Viena kopija----------------------- 8c-
Savaitei ------------------------ ——
Mėnesiui ------------------------------ "&c.

Suvienytose Valstijose ne Chicagoj 
paštu:

Metama ------------------------------------ $7.00
Pusei metų ........  — 4.00
Trims mėnesiams —------- 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui________— *75

llietuvon ir kitur užsieniuose:
T (Atpiginu)
Metams ____     $8.00
Pusei metų ----------------------- 4.50 I
Trims mėnesiams -------------- 2.25

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Nemažai šiįdjperšos uždavė 
mūsiškiams komunistams laiš
kai Anupro Karaliaus, kurie 
tilpo, tūlas laikas atgal, “Nau
jienose.” Ištikro, Anupras Ka
ralius, “bolševikas,” “komunis
tas” gyrė susiriesdamas komu
nistinę. Bušų tvąrką; gyrė ją, 
kai buvo Jungtinėse Valstijose. 
Bet štai jis nuvyko Rusuosna, 
paragavo komunistinio rojaus 
pyragų; paragavo tų pyragų 
pakankamai — bent aštuonis 
mėnesius. Ir ve, jis rašo ame
rikiečiams: būdamas, girdi,
Amerikoje giliausiai tikėjau, » 
kad Bušų komunistinė tvarka 
yra žmonių, yra liaudies, yra 
darbininkų tvarka; dabar tu
riu prisipažinti, kad klydau, 
kad labai klydau. Toks maž- 
daug^buvo turinys Karaliaus 
lųiškų^ rašytų “Naujienoms.”

Genujos 
konferencija.

Atidarant Genujos konfe
rencijų, išrinktasai jos pir
mininku Italų premieras 
Facta savo įvedamojoj kal-

Vargšas Karalius,\jis skaudžiai 
apsivylė bolševikų Rusija.

Nesenai prabilo*, pa reiškė sa
vo apsivylimą kitas asmuo, 
įžymesnis negu Karalius. Em
ma Goldman, garsioji ameri
kietė anarchiste rašo dešimty
je straipsnių, tilpusiu laikraš
tyje “Nerw York World,” sa
ve, išpažintį. Kaip skaudžiai

boj pasakė:
“Čia, šitame susirinkime 

nėra kovojančiųjų pusių. 
Čia nėra nė nugalėtojų, nei 
nuveiktųjų. Čia susirinko 
atstovai’ įvairių kraštų, 
trokštančių sujungti visų sa
vo energijų, visas savo jė
gas, kad atsiekus tinkamų, 
pakilių tikslų. Mes čia vi-/ 
sų pirma turime įsteigti 
draugingus tautų santikius, 
idant‘jos galėtų visų savo 
energijų kreipti į atsteigi- 
mų visa to, kų karas sugrio
vė ir sunaikino. Mes turime 
taipjau rūpintis ištirti, iš
spręsti ekonomines ir fi
nansines problemas • (užda
vinius), ir Italija dės visas 
jėgas tam, kad įkurus tautų 
sandarų ir draugiškiausius 
santikius”., .

Tai yra gražus žodžiai, ir 
iš širdies pasakyti. Tokių 
žodžių, kurie tegali kilti tik 
iš nuoširdaus troškimo tau
tų susiartinimo, draugišku
mo ir sandaros, tur būt ne
buvo dar pasakyta nei vie
noj panašioj valstybių at- 

* stovų konferencijoj.
Labai didelių vilčių dėti ir 

į šitų konferencijų, žinoma, 
sunku. Francijos užsispy
rimai, jos isteringa baimė 
Vokietijos; jos nenugalimas 
kerštas vokiečiams ir no
ras juos amžinai pasmaugti; 
jos amžiais įsivyravęs pavy
das Anglijai, jos tužba Ta
rybų Rusams dėl visų jų bu
tų ir nebūtų ir dar galimų 

• nuodėmių, — darys nemaža 
kliūčių konferencijai susi
tarti įvairiais opiais klausi
mais taip, kad jos darbai 
duotų tinkmų vaisių.

Vis dėlto ta konferencija 
yra svarbi. Ji svarbi ypač 
tuo, kad joje pirmų syk tapo 

"pakviestos dalyvauti ir daly
vauja Vokietija ir Rusija, o 
ir kitos, mažesnės valstybės,

Goildman yra apsivylusi, gali
ma suprasti tik palyginus tai, 
ką ji rašė apie bolševikus ir 
bolševikų revoliuciją, kol ji dar 
tebebuvo Amerikoje (kol dar 
nematė bolševikų Busi jos savo 
akimis) su tuo, ką ji sako da
bai; apleidusi Rusiją po dvie
jų metų gyvenimo joje.

štai brošiūra i tėję “The 
Trulh *Aboul the Bolsheviki,” 
parašytoje pirm eisiant kalėji- 
man, pilim deportavimo, pačia
me pirmame puslapyje Emma 
Goldman sako: “Aukpju (t. y. 
tą brošiuraitę. — Soc.) 'kaipo 
paskutinę mano dovanėlę pirm 
negu ėjus į Jefferson City, Mo., 
kalėjimą dvejiems metams — 
aukoju bolševikams Rusijoje 
širdingai įvertindama jų gar
bingą darbą ir įkvėpimą, kurį 
jie teikia sužadinimui Bolše
vizmo Amerikoje.”

“širdingai įvertindama jų 
garbingą darbą” — štai kaip 
kalbėjo Emma Goldman apie 
bolševikus, kol dar jų rojaus, 
nebuvo mačius. Ne kilai]) kal
bėjo ir Anuprus Karalius.

O ketvirtam puslapyje ' mi
nėtos knygutės (kurią galima 
gauti bet kurioje krautuvėje, 
pardavjnėjančioję radikalę li
teratūrą) Emma Goldman tę
sia: .

“Po to atsitiko stebuklų ste
buklas, 1917 metų Rusų revo- 
iiucija, kuri politikieriams, bu
vusiems įvairiose socialistinėse 
grupėse ir už tų grupių ribų, 
reiškė tik nuvertimą caro\ir 
.įsteigimą liberales arba pusiau 
socialistinės valdžios. Leninas 
ir Trockis, su savo pasekėjais, 
įžvelgė giliau į revoliucijos po
būdį, ir įžvelgdami, jie turėjo 
išminties atsiliepti — ne tiek 
į savo asmeniškus teoretinius 
įsivaizdinimus, kiek į privers
tinus reikalavimus pabudusių iš 
iniogo Rusijos žmonių.

“Tokiu budu Rusų revoliuci
ja yra stebuklas daugiau, negu 
vienu atžvilgiu. Tarpe kitų ne
priprastų parodoksų ji parodo 
nepaprastą reginį, kaip mark
sistiniai socialdemokratai — 
Leninas ir Tropkis, priima 
anarchistinę revoliucinę tak
tiką, kuomet anarchistai — 
Kropotkin, Čeikesov, Čaiikoys- 
ki atmeta šitą taktiką ir prii
ma jnarksistinį protavimą, ku-.

rį jie visą savo gyvenimą at
metė (repudiated) kaipo '“vo
kiečių metafiziką. (“The Trulh 
About the Boylsheviki,” pusi.
4) .

Ar ne stebuklai, ištikro? Em
ma Goldman, anarchiste, pa
sitraukia nuo anairchistij Krp- 
potkino, Cerkesovo ir kitų. 
Kodėl ji traukiasi? Todėl, kąd 
Leninas ir Trockis “priima 
anarchistų revoliucinę taktiką, 
sakų Goldman. Ji sužavėta boįl- 
ševistine revoliucija taip jati, 
kaip 4)iivo sužaivūtas Anupras 
Karalius, kai]) buvo sužavėti 
tūkstančiai ir milionai kitų 
darbininkų, nežinojusių tikros 
dalykų padėties Rusijoje. AApie pačius bolševikus ir 
ypač iVpie Leniną ir Trockį 
Emma Goldman kalba sekamai:

‘^Kitaip sakant, bolševikai 
dabar reprezentuoja ne siaurą 
teorininkų būrelį, bet visą Rir 
siją, atgimusią ir galingą. Nie
kuomet Leninas afba Trockis 
nebūtų įgiję dabartinės savo 
svarbos, jeigu jie butų besiva
davę sausoms -siaurom^ teori
nėmis formulomis (suprask, 
marksistinėmis formulomis. — 
Soc.). Jie laikė savo ausis pri
dėję prie širdies pulso Rusijos 
žmonių, kurie, nors dar neby
liai, moka tečiaus užregistruo
ti savo reikalavimus daug ga
lingesniu pačiu veikimu. Tatai 
tečiaus nesumažina svarbos Le
nino ir Trockio ir kilų didvy
riškų asmenų, kurie laiko pa
saulį budriai įldmptą savo as
menybe (personality), savo 
pranašinga įžiūra ir savo- įtem
pta revoliucine dvasiu.” (Pusi.
5) .

Ar nedievino kartu su Emma 
Goldman . ir tūkstančiai lietu
vių darbininkų, kuriam vado
vavo mūsiškiai bolšeyikai Ame
rikoje? Ar neitai]) ir jie kalbė
jo (ir drir tebekalba), kaip Em
ma Goldman?

Socialistai, ypač “Naujie
nos,” įrodinėjo, kad socialisti
nė revoliucija Rusijoje negali
ma, kad sąlygos ten nėrą pri
brendusios, kad patys žmonės 
nėra pakilę tiek aukštai, kad 
galėtų kurti socializmo tvar
ką. Bolševikai kėliojo už tai 
socialistus, bolševikai tyčiojo
si iš socialistų. Tyčiojosi ir 
Eunma Goldman iš tų žmonių, 
kurie nesuprantą, kaip ten Ru
sijoje taip visa kas urnai per
sivertė :

“Įsivaizduokite — sako Gold
man — nusistebėjimą, kai Ru
sijos žmones, nuveikusieji ca
rą, sulaužė patį sostą, ir pa
siuntė “liberalus” Miliukovus 
ir pvovus, ir net socialistą Ke
renskį ten, kur caras iškelia
vo. Ir tada, kad pasiekus pačią 
viršūne, ateina bolševikai, ku
rie pareiškia nepripažįstantys 
nė karaliaus, nė pono. Tp jau 
perdaug demokratingojo ame
rikiečio protui.

“Rusijos* laimei, tečiaus, jos 
žmonės niekuomet neturėjo 
progos naudotis demokratybės 
palaimomis, su jos institucinė
mis, legalinčmis, klasifikuoto
mis apšvietus vertybėmis ir 
kultūra; nes visa tai yra maši
na “pasiūla” ir pradeda irti 
perkirpus pirmą mazgą.” (1M.
6) .

Ar ne tai]) pat, ar ne su/to- 
k ia ])at pa nieką kalbėjo ir mū
siškiai bolševikai — “anarkis- 
tai,” kaip kad Emma Goldman, 
apie demokratybę

Pęr visą brošiūrėlę, puslapis

..  iu Tii i».-i n i i ir"" 
po puslapio, paragrafas po pa- 
ragrafo Emma Goldman ke
lia į padangę bolševikus ir jų 
žygius. Ji užgiriu jų taktiką Lie
tuviškoje Brastoje. Ji tvirtina, 
kad bolševikai yra tikriausioji 
internacionalistai. Ji džiaugia
si, kad 'bolševikai konfiskavo 
bankus, ir tt. ir lt.

Ji tik truputį nustebinta, ko
dėl kai kurie pasižymiejusieji 
revoliucionieriai — ypač tie, 
kuriuos Emma Goldman buvo 
pratusi girti — kai]) kad Brėš
ko vskaja, iPel ras Kropotkin — 
kodėl tokie žmonės nepritarią 
bolševikų darbalms. Bet ir čia 
Emma Goldman suranda atsa
kymą. Ji neturi drąsos apkal
tinti tuos žmones “parsidavė 
m u” kapitalistam^, kaip Jęąd 
jos vietoje butų padaręs, pa
vyzdžiui, “Laisvės” redakto
rius. Ji pavartoja mandages
nius komunistų angmųenlus. 
Girdi:

“Kodėl yra taip, kad dauge
lis rusų revoliucionierių yra 
priešingi bolševikams? Kai ku
rie puikiausi tipai Rusijos vy
rų ir moterų, tokie kaip mo
tušė Brėškovskaja, Petras Kro
potkin ir kiti, yra priešingi 
bolševikaanš? Taip yra lodei, —- 
atsako Goldman, — kad šitie 
geri žmonės tapo sužavėti gar
be ])olitin'io liberalizmo, repre
zentuojamo Francijos, konsti
tucinės Anglįjos, demokratinės 
Amerikos. Deja, jie dar turi 
suprasti, kad ruožas skirtumo 
tarp liberalizmo ir autokrati
jos yra grynas vaidentuvės pa
daras, ir vienintelis skirtumas 
yra tas, kad žmonės, spaudžia
mi autokratijos, žino, jog jie
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pavergti, ir^imyli laisvę taip žvaigždes. Naujoviniams dar- 
ka-rštai, kad jie yra pasiryžę (bininkams nnaža progą patapti 
kovoti ir mirti už ją, kuomet astronomais vidui brazdesio, 
žmonės, gyvenantys demdkra- ūžesio ir purvo; filosofai igali- 
tinėse šalyse, įsivaizduoja esan- ma įsivaizduoti pašlaitėje, bet 
tys laisvi ir yra patenkinti sa- ne anglių kasykloje.
vo nelaisve.” (Pusi. 11).

Emma 'Goldman aukščiau pa- Prisivertimas darbininko.
duotoje ištraukoje 'kalba apie Pramoninis darbininkas yra 
revoliucionierius jyriešihgus apšviestas, jūs paskaito, parašo.
bolševikų režimui, lygiai taip, • Tai jo priverstinio gyvenimo 
kai]) kalba apie ją bolševikai j dalis. Skandinavijoj, Vokietijoj 
šiandien, kai ji -paipasakojo pa-j beraščių yra mažiau kaip vi< 
šauliui, ką matė bolševikų Rų-'nas gyventojų nuomištis; net

I šitoj šaly beraščių nuošimtissijoje. Bet kol ji nebuvo, kol 
nepamatė tikros dalykų padė
ties savo akimis, ji buvo karš
čiausią bolševikų šalininl;?. Ji 
pranašavo taipgi, kad, girdi, 
anot jos, žmonės, kaip Brcš-

šitoj šaly beraščių 
labai mažas.

Žemės darbininkas 
gamtos vaikas; pramonės dar
bininkas — žino kas apie jį 
dedas —bent sporto ir kruta-

buvo

kovskaja, Kropotkin ir kili, mųjų paveikslų dalykuose. Jis 
greitai nusikratysią savo “bur- skaito, rašo, mato paveikslus, 
žuiškumą” ir prisipažinsiu prie patampa abstraktinio, intelck-
klaidų. Ji rašo:
“Rusijos revoliucionieriai, ku

rie yra priešingi bolševikams, 
greitai supms, kad bolševikai 
reprezentuoja pamatingiausius
tohavsia siekia'nčius, viską api
mančius žmogaus laisvės ir me
džiaginio žmonių gerbūvio.”
(Pusi. 11).

Emmos Goldman pranaša
vimas išsipildė — tik ne apie 
Hrcškovskają tir apie Krapot- 
kiiną, bet kas atsitiko su pačia 
Emma Golman. Ji pasėdėjo 
kiek laiko kalėjiuur Jungt. Val
stijose ir įtapo deportuota Ru
sijon. Rusijoje ji išbuvo apie 
porą metų, turėjo progos gerai 
prisižiūrėti bolševikų režimui. 
Šiandien, pasprukusi iš Rusi
jos, Goldman rašo, kad ji ap
sivylusi. .Kodėl gi ji apsivylė?

(Bus daugiau).

Pramones Darbininkas
Scott Nęuring.
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(Tęsinys)

Miesto įtakri.
Paimkim kitą jo gyvenimo

pusę. Laidąs darbininkas gy
veno mažbiė bendruomenėse, 
kaimuose, mjestcliuose. Jį žino
jo ir pažinojo kąįpo jo mieste
lio ąr bendruomenės dalį. Pra
mones darbininkas, gyvenąs 
d'idžiuliafm mieste, yra minioj^, 
kartą metuose balsuoja ir, gal, 
dalyvauja kokioj apylinkes dar
buotėj; bet dažniausia jis nesi
kiša į visuomenės reikalus. 
Miesto viešieji reikalai yra to
li nuo jo, jei jų epidemija jo 
neužklunųia, arba jei pieno pa-- 
rupininias ncužkhųva.;

Jei darbininkams telktų spręs
ti ką nors apie verslo nustaty
mą, arba pagelbėti jo firmos 
prezidentą išrinkti, tai jo san
tykiai su verslu nebūtų tokie 
tolimi, bot dabar jis nevaidi
na jokio ^vaidmens versle. Ka
da darbidavis atsisako ])riimti 
kuopines derybas, darbininkas 
palieka aršiausias 'ba'iidžiauni'n- 
kas puoląs po* kojų darbdaviui. 
Jis dirba iš darbdavio malonės, 
kuris kada norėdamas gali jį 
pavaryti ir palikti jį su šeimy
na gatvėje badu inumirti, ne
imdamas už lai jokios atsako
mybės. Aš pasakiau baudžiau
ninkas, bet baudponis turėjo 
rūpintis baudžiauninku; nega
liu pavadinti jo net vergu, nes 
ponai prižiūrėdavo savo vergų; 
aš galiu pavadinti jį, tik “pra
monės darbininku,“ kuris ga
lima išmesti į sąšlavų krūvą 
)e jokios atsakomybės. Jis ne
turi teisės prie jokio drirbo; jis 
gali gauti jį tik kada jam kas 
duoda.

Naujos darbininkų teisės.
Bet vergas nešioja apjkak’lę 

ant savo kaklo; baudžiauinin- 
<as buvo pririštas prie žemės, 
o naujovinis darbininkas dėvi 
tais pačiais drabužiais, siunčia 
vaikus į tas pačias mokyklas,

sųomeniiųaį; seiliaus vergas ir 
baudžiauninkas turėjo tam tik
rus žemesnybės požymius, — 
tam tikrus 'dra'bužius, tani tik
ras vietas,'kltrios atskyrė juos 
nuo jų ponų ir parodė juos val
diniais žsant. Bęt sąųjovinis 
darbininkas vaidina,savotą dvi
gubą vaidmenį; pramonėj jis 
nėra net baudžiauninkas, o vi
suomenėj, teoretiniai, jis lygus 
savo darbdaviui.

Jo gyvenime yra dar kitas 
dalykas. Jis yra miesto gyven
tojas; jis 'jau neturi nei žemės, 
nei Jaržo; visi tie‘daiktai praėjo 
drauge su kaihųo gyvenimu. Bet 
mažne kiekvienas darbininkas 
NGw Yorko mieste turi kokią 
nuosavybę. Visus piašinos, tro
bos, gamyklos priklauso ke
liems, bet mažne kiekvienas 
dąrbininlvas turi rakandus, dra
bužius, išstaigos daiktus, gra
mofonus ir tt. Milionąi jų yra 
apsidraudę; milionai jų turi 
mažus depozitus taupumuose 
bankuose. Didelė nuosavybės 
didžiuma priklauso 2 nuoš. 
žmonių, bet pasilikusi dalis 
yra plačiai paskaidyta. Darbi
ninkai neturi daug; pas juos 
drabužių nedaug, jų nuosavy
bės mažos vertės, betz mažne 
kiekvienas turi ko'kius drabu
žius, kokius rakandus, mažą 
apsidraudimą ir mažus depozi
tus. Paimkim vergą ir baii^ 
džiauninką — paimkim klasi
nę civilizaciją ir jiažiurėkim, 
ką (larl)ininkas turėjo. Visus 
jo turtas galima buvo surišti į 
pundulį. ir neštis ant pečių. 
Pranioninis darbininikas neturi 
darbo, bet jis turi šiokią tokią 
nuosavybę.

Kaimietis turėjo tąm tikrų 
santykių su gamta ir jis pasie
kė ją ir atsiliepė jai kaip vie
netais po padange — priklau
sydamas nuo lietaus, sniego ir 
karščio —priklausydamas taip
gi nuo gamtos malonumo —■

tualio gyvenimo dalimi. Gal jis
domėsi lik perskirų hyloimis ir 
svaidžaisliu, bet mažam Pcnn- 
sylvanijos kasyklų miestely 
darbininkas lemi ja . svaidžais-
lio eigį taip, kaip jus čia, ar 
gal įgeriau, nes jus turit dau
giau į ką žiūrėti, negu jis. Jis
patampa (klaidinga <li<lesnėsę's 
visuomenės bendruomenės da
lis. VergaĮS žinojo, kad jis ver
gas, baudžiauninkas žinojo, 
kas jis pririštas prie žemės, o 
pramones darbininkas « man<)» 
kad jis yra laisvas. Gal jis 
klysta, bet jis tiki, ir taip ti
kėdamas jis šoka rytmety iš
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lovos ir varo save prie darbo, 
.lis tą daro pats, ar jo pati, bet 
kuris nors iš šeimos. JĮ varo ne 
jo ponas, ar alkis, bet jo viltys, 
jo ambicijos, jo norai, troški
mai. Alkis atlieka savo dalį, 
bet anaiptol ne viską. Tą daro 
jo noras pasiųsti vaikus į mo
kyklą, o ne alkis; krutamieji 
paveikslai, tne alkis; kelionė 
pas vandenius, — ne alkis; ar
ba gal jis pori turėti daugiau 
negu jo kaimynas turi, o tas 
perą alkis. Visi šitie dalykai va
ro darbininką prie darbo, 
jis pats, jo pati ir jo kaimy
nas.

Pramonės darbininkas yra 
didelės darbininkų minios na
rys, miesto gyventojas, gyve
nąs ir veikiąs didelėj žmSnių 
mipiąj. Jis turi šiokią tokią 
nuosavybę, visuomeniniai yra 
lygus kiekvienam kitam, tiki 
esąs laisvas ir varo save prie 
darbo diena iš dienos. Jis vi
sai skiriasi nuo vergo ir bau
džiauninko, nes jis priklauso 
nuo kitokių apyislovų. šitokio 
tipo niekuomet nebuvo pirma 
jo; niekuomet minios nemokė
jo skaityti ir rašyti; niekuomet 
darbininkai, vergai, pastumdė
liai netikėjo esą laisvais. Naujo- 
yinė bendruomenė jTa naujas 
padaras ir nėra pavyzdžio tam, 
ką 'ji duris su tais, kurie joje 
gyvena.

(Bus daugiau)

Juodžiausia Amerikos Dėmė
Pirmą kartą kongresiniam 

komitetui teko girdėti pasakoji
mas apie politinius pasaulinio 
karo kalinius — kaip buvo pri
taikomas lipčiavimo įstatymas
aidoldistų ir Oklalioinos ūkių 
nudmuotojų organizacijoms; 
kaip atšaukiamieji teismai tvir
tino, kad kaltinimai sąmokslu 
daryti aiškius pramoninio po
būdžio nusidėjimus nėra1 pa- 
rdmti faktais ir kaip 113 vyrų 
dar vis lėbellaikonių kalėjime 
UŽ nuomonių išreiškimą tapo 
pasiųsti ir laikomi ten dėl vi- 
su'olmcninūs h isterijos, sukel
tos organizuotų darbininkų jr 
politinės laisvės priešų.

Su nenoru, abejodamas ir 
pdjtiniai, susidomėjęs kongre
so teisminis komitetas klausės 
pareiškimų vedamų Amerikos 
politinių laisvių vienybės direk
toriaus Alberto De Silver, ei
nant atstovo Londono rezoliu
cija reikalaujančia iš preziden
to Hardinio suteikti amnesti
ją pasilikusioms politiniams 
valdžios kaliniams. Advokatai 
visi nedarė skirtumo tarp re- 
pdblikionų ir demokratų, jieško- 
dami pateisinimo atšaukiamų
jų teismų suradimams ar ne
pamatuotiems vyriausio pro
kuroro tvirtinimams, kur|s 
atsisakė daryti ką šitų žmo
nių kalinimo skandalui užbaig
ti.

Maj. Sidney Lanier, vienus 
seniausių Pietų Cą-rolinos aris
tokratinių šeimų ainys, padarė 
įspūdį net į lokius narius kaip 
Maine’o atstovas Herscy ir 
Massachusetlso atstovas Walsh, 
pasakydamas apie savo kaipo 
militarines žvalgybos viršinin
ko žiūrėjimą Chicagos aidob- 
Įistų bylos rekordų ir ncgalčji- 

’mą surasti visuose liudymuose 
per penkių mėnesių nagrinėji
mo laiką nei mažiausio įrody
mo aiškaus nusidėjimo kurio 
nors iš 100 vyrų teisybos pri
pažintų kaltais.

“Tie žmonės tapo nuteisti ha 
jokio teisingumo,” sakė jis pa
sakodamas faktus ir priminda
mas komitetui, kad jis neturi 
nieko bendra su aidohlistai's. 
“Jų nuteisimas be jokios kal
tes įrodymo yra pavojinga vi
suomenės tvarkai.”

vaikščioja tais pačiais šalygat- 
viais, valgo tose pačiose val
gyklose, ką ir jo darbdavis; vi
sose viešose funkcijose jis da
lyvauja su juo lygiai. šitas

pavasario, gėlių, paukščių. Kai
mietis, kai]) gamtos kūdikis yra 
visai kitokia esybė negu iiaujo- 
vinis darbininikas užsidaręs na- 
muoLsc. suvaržytas, apsiaustas

ir duotų savo patarimus prezi
dentui, pasiremdami savo su
radimais. Tai toks, jo nuomo
ne, šito klausimo išsprendimas, 
kuris butų dideliu patarnavimu 
visuomenei.

Atstovas Bourke Cockran, 
kalbėdamas ypatingai apie 
Danielio O’Connellio bylą San 
Franciscoje, sakė s>vo drau
gams kongibsininkams, kad» 
laikymas politinių kalinių kalė
jime senai karui pasibaigus 
yra pavojingas pačiai valdžiai. 
Kaip Anglijos betvarkė valdžia 
Airiojoje, taip sėdėjimas kalė
jime yra daroma pagarbos liu- 
dymu.

Ulincijaus atstovas Yatcs bu
vo priešingas New Yorko atsto
vo Ilarry Weinbergero prikiši
mui neteisingumo vyriausiam 
prokurorui už jo laikymą kalė
jime Vincent St. John, Ričardo 
Magono ir kitų, o paleidžiant 
Jackų Law, Baldazzi, Ashlėigh 
ir Debsą. Yatcs reikalavo, kad 
“Tnufiis besistengiant būti tei
singais kiek lik galint,” liudi
ninkas turi laikytis amnestijos 
principo.
Primena Diedo Scotto bylą.
Vol'stead paklausė Weinberge- 

ro, ar aukščiausiam teisimui ne
teko “paskutiniam spėti” šni- 
pybęs akto konstilucininias.

“Taip,” atšovė AVeinbergcr, 
“taip pat jam paskutiniam te
ko spėti Dredo Scotto byloj.”

Miss Pollock, praanukė vieno 
vyrų padėjusių pamatą šalies 
sostinei, papasakojo kaip ją 
areštavo Sacramentoj už jos 
stengimąsi išimti iš kalėjimo 
aidoblistus; kai]) jai policijos 
leitenantas sakė, kad ji su ai- 
dobli-stais turėtų patys sau ka
pus išsikasti ir būti nušautais. 
Ji papasaikojo apie “gynimąsi 
tyla”, kurį vedė 43 aidoblistai 
Sacramentoje ir apie kursty
mą linčiuoti, kurį vedė arešta
vimų laiku Sacramcntos Būrys. 
Dvidešimts vienas josios drau
gų, kurių ių)sigynimui ji rin
ko pinigus, tapo nuteisti dvi
dešimčiai melų kalėjimo. Ji už
mokėjo $100 bausmės. ' San 
Francisęos apskričio prokuro
ras Frckert, kai]) ji sakė, buvo 
vadovaujama jięga tam tero
rui, kuris prarijo šitas pramo
nines aukas. Californijoje, kaip 
paaiškėjo iš Densmore’o prane
šimo apie <liiklagrafinį rekordą, 
pabirbtą Fickerto raštinėj: 
Bomba sproguli ])o gov. Sle- 
pheno namo siena panaudota

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Grįždamas liudyti antrir kar
tu majoras Lanier ragino kon
gresą pasirūpinti, ka<l butų 
įkurta spccialė taryba iš žy
mesniųjų advokatų, prezidento

pramoninis darbininkas, kuris 
ekonominiai. neturi jokių teb 
šių, Uu’i labai plačias teisęs vi- mai ir filosofai žiūrėdami į komų politinių kalinių bylose

mašinų ūžesio. Aigipto ir Pales
tinos piemens patapo astrono-

paskirtų, kuri peržiūrėtų liu- 
dynius visų dabar kalėjime lai-

I
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JUODŽIAUSIA AMERIKOS 
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(Tąsa nuo 4-to pusi.)

kaipo priežastis didmeniniam 
areštayimui visų aidobUislų be 
mažiausio įrodymo jų sąryšio 
su piktadarybe, sprogo naktį 
prieš Fickerto atšaukimo rinki
mus. Jauk Diamond, profesines 
šnipas, kuriam teko gynimo pi
nigai kontroliuoti ir kuris pa
vogė šitų pinigų $1,800, buvo 
svarbiausiu skundžiamosios 
pusės liudininku. \

Įrodymų nėra.
Otto Clirisitensen ir Miss 

Caroline Lo\ve, aidoblistų gy
nėjai Chicagos ir Wichitos by
lose liudijo, kad šitose bylose 
nebuvo aiškių darbų ar tikro
jo sąmokslo.

“Karo histerija padarė nus
prendimą ii’ ištarmę Chicagos 
byloj,” sakė Miss Lowe. “Pas
kui buvo VVichitos byla, kuriai 
pavyzdžiu buvo Chicagos teisy
bes pasielgimas ir teisybes nu
sprendimas yVichitoje negalė
jo būti kitokis. Vyriausias pro
kuroras niekuomet neperžiuri- 
nėjo liudymų šitose bylose. | 
Mes prašom šito komiteto per
žiūrėti negrinėjimų rekordus ir 
pačiam pamanyti, ar nuspren
dimai buvo teisingi, ar ne. Aš 
manau, kad istorija patvirtins, 
jog viešo sujudimo ir įtampos 
laikais būva lailkas, kuomet 
teismuose teisingumo nėra. 
Mes siūlom šilų bylų rekordus 
savo pažiūrų patvirtinimui.?

Michigano atstovas Michener, 
karo su ispanais veteranas aš
triai priešinosi pareiškimams 
tų liudininkų, kurie jo nuomo
ne pritarė pramoninėms aidob- 
listų pažiūroms. Iš Pennsyiva- 
nijos Universito profesoriaus 
Franklino Edgertono, kuris už-

Sveikatos Dalykai W*"” G»ri»"
* JĮ Vėlus vakaras. jamų juodveidžių priešai d■■■■■■■■■>■MMMMBIMMMMIPR*■■■■■■■■■■■■I XI I ~ dre-

Nuolatinis gydytojais

Į)r. A. Montvidas

sa, kad “žemė turi priklausyti 
visiems.”

Kur yra žmogus, kuris pa
keis nupuolusį bežemių kovo
toją?

Kur yra didvyris švariomis 
nuo su&iteršimo rankomis, ne
surištu liežuviu, vytinama ne
apykanta visokiems pasiteisi
nimams, pasirengęs, jei butų 
reikalas, vesti per gentkartę, 
per gertus ir blogu® paskalos, 
per persekiojimus ir net iki 
mirties, prieš žemės ponus, 
kaip kad Garrisonas vedė prieš j 
žmonių ponus?

Laikas reikalauja tokio žmo
gaus.

Mes, prisitaikyto.)ai prie vi
sokių spalvų, turim, pripažinti 
jį savo aukštesniuoju, kuomet | 
jis ateis:

Prie šito masto mes 
be dvejojimo glaustis.

Iki to laiko nei viens 
kalnu j a bijotis, kad jis
mes, nors ir pasaulis badautų.

I Tąinsiam pašelmenės kam- bą. t
bary prie menkos žiburio švie- Aš aštrus kąip tiesa ir nenu 
sos jaunąs darbininkas griežtu J sileidžiu kaip teisingumas.
malonum veidu renka raides

I pirmam savo laikraščio nume
riui. |

Senovinis ranka spaudžiamas 
spaustas stovi užpakaly; asla 
pritaškyta spaudomojo! rašalo.

Raidės im<lčvčto$ ir iš antrų 
ra n k ų; po piera pa imta ba rgan; 
nuomas nemokėtas; jaunasis 
redaktorius neturi nei pinigų, 
nei įtakos, nei draugų ir dar 
nei vieno ėmėjo.

Ties jo alkūne stovi jo vaka
rienė — duonos bandelė ir pie
no stiklas, vieniu telis maistas, 
kurį jis įstengia nusipirkti.

j Pabaigęs dienos darbą jis at
siguls kertėj asiĮoje.

į Laukutinis pasaulis
apie prezidentus, Senatorius ir 
rinkimus.

Paklydęs beeidamas šunta
kiais, jis nemano, kad tame 
menkame kambary yra dąųg 
to laiko žmonijos istorijos vy
kinama.

Dar jam vis tenka atminti, 
kiąd naujos dienos pažadui ve
dėju jis turi j ieškoti tarp žę- 
niųjų. v

Jaunasis spaustininkas šyp
sosi sau bedirbdamas savo dar-

“Aš sakau iš 'tikrųjų.
“Ąš neatšimainau; ,
‘‘Aš nedovanosiu;
“Aš nesitrauksiu atgal nei 

per coUĮį;
“Aš busiu išgirtas.
‘'Ateinančioji karta paliudis, 

kad aš sakau tiesą.”
Per -trisdešimtį dietų jis lai

ko šitą vėfltiką iškeltą.
Žinonės jį daužė, valstija ki

šo į kailėjimą, bažnyčios atstū
mę, žnionevagiai ir žudeikos' 
skyrė kąiuą už jo niekinimą, 
nėkenčiamą ir bjaurojamą gal-

šalies turčiai, tnokyti žmonės 
ir bažnyčia labiausia jo ncken-

Nuolatinis arba, kaip anglai I Nakties laiku, blogam ore, I n f/a * 1 » - » — . — J _ - A — f     !.». * < • 1 • 1 . 1 *
darosi populeresnis ir pas lįe-’

I tuvius. Žmonės vis t___ T.„
pradeda suprast, kad tankus 
gydytojo mainymas reiškia tą 

I patį, ką tankus virėjos mainy
mas, Sena virėja žino šeimy
nos išgalę, žino jų skonį ir pa
pročius, žino yisą daiktų padė
jimą ir stovį, todėl jai darbas 
sekasi lengviau ir ji suteikia 
geresnį patarnavimą, negu nau
jai nusamdyta, kuri nieko apie 
šeimyną nežino.

Nuolatinis gydytojas pasida
ro gerai pažįstamu žmogum 
visiems šeimynos nariams 
retai jų draugu.* Jie jo 
bijo, nesisarmatija. Vaikai 
nusigąsta ir neverkia jam 
silankius, suaugusieji drįsta 
savo nelaimes išpasakot ir bile 
ko paklaust. Pinigų pristigus, 
tokįs gydytojas palaukia. O 
tai yra svarbu bednesniem, nes 
sirgt ir ant operacijų eit nevi- 

Isuomet jie gali būt prisirengę.^
žmonės, kurie kiekviename 

reikale kreipiasi į tą patį gy
dytoją, lieka jam žinomi. Ži
no jis jų gyvenimo aplinkybes, 
ligas, kuriomis sirgo vienas ar 
kitas šeimynos narys, užsiliku
sius silpnumus ii’ Lt. »

Jis savo nuolatinįams ligo
niams tarnauja sąžiningiau ir 
atidžiau, negu tiem, kurie ne
žinomi arba bėgioja nuo vieno 
pas kitą. Nereikia užmiršti, 
kad gydytojas irgi yra žmogus 
ir jis džiaugiasi, matydamas, 
jog jo geriausios 
yra branginamos, 
mato, kad jo ligonis kreipiasi 
į kitą tokį pat ar dą prastesnį 
gydytoją, tuomet ne iš pavydo, 
o dėl įsižeidimo jis nebeduoda 
kredito ir savo senam pacien
tui, kuris nuėjo pas kitą be pa
sitarimo su savo buvusiu gy
dytoju. Gydytojai nėra prie
šingi kreipimuisi į geresnį gy- 

jie žino, jog 
pasirinkti sau 
ji jų nežino, 

gydytojas gali

vadina, šeimynos gydytojas yis ant greitųjų 5rra sunku gauti 
.— (geresnį gydytoją, neturint ®avo
aiškiau nuolątįnio.

Nuolatiniam gydytojui rupi, 
t kad padarius viską, kas rei

kalinga jo pacientų sveikatos 
apsaugojimui. Kitaip jie gali 
išmėtinėti. Todėl—

Jis skiepiją kįekvięną nuo 
rąupų ir atkartoją kas 5 arba 
7 metai, nes tuohiet yra tikrąs, 
kad jo pacientai raupais ne
si rgs. |

Jis skiepija nuo šiltinių tuos, 
kurie gyvena ar išvažiuoja į 
tokias vietas, kuriose galima 
gaut šiltinę. į

Jis skiepijimu pataria apsau
got vaikus nuo difterijos.

Jauniem vaikinam jis pata
ria, kaip apsisaugo! nuo lytiš
kų ligų. |

Mergaitėm ir jaunom mote
rim jis suteikia jnformadijų, 
kurių motina sarmatijoši teik
ti arba pati nežinojo. < s

Jis pasako, kokius silpnumus 
paciemtas turi ir ko reikia veng
ti.

Jis nešykštus kiekvienam šei
mynos nariui duot patarimų Į 
apie maistą, 
rūmą.

Jis pataria 
da jų stovis 
išimt tonfeilus tik tada,' kada 
jie lieka kenksmingi,^ ne ta
da, kada jam pinigų reikia.

Jis pataria savo nuolatiniam 
pacientam bent kartą metuose, 
jei ne tankiau, būt pilnai iš
egzaminuotais, kad atradus, ar 
neprisidėjo kokia liga, ar ne- 
gręsia kokis pavojus sveika
tai.

iKiekvienas ^nogus, kiekvie
na šeimyna pasirenka tokį gy
dytoją, kuris išrodo jai geriau
sia. Po pasirinkimo reikia prie 
jo ir laikytis. Jam reikia pil
nai pavesti rūpintis tavo svei
kata. Ko jis pats negalės pa
daryt, pasiims kitą, žmogui 
kur kas mažiau svarbu būt gy
domu, negu byt apsaugotu nuo 
ligų. Šeimynos arba nuolati
nis gydytojas savo patarimais 
ir darbu apsaugoja nuo dauge
lio ligų. Už apsaugojimą rei
kėtų daugiau atlyginti, negu už 
gydynąą.

Ne tuomet laikas j ieškoti 
nuolatinio gydytojo, kada liga 
atsiranda, o kol žmogus yra 
sveikas ir kada gydytojui yra 
ganą darbo, idant apsaugojus 
pacientą nuo bent tūlų ligų. 
Pas ligonį pašauktas gydyto- 

šypsosi, Rjnlfi žmogus pa- 

sąkoja, jog npo šio laiko jį« 
bus nuolatinis gydytojas. Už

mąsto

turim

nerei- 
nelai-

ne- 
ne- 
ne- 
at-

Jis ęina savo keliu nepajudi
namas. i

Niekindamas visokiais nusi
leidimais, kurčias visokiam su
silaikymo patarimui, jis pa'kc-

S{jy° ^i'sS Mp griausmą 
aukščiąuis visų kitų balsų, 

Lj'uškindamas žmonevagius 
įr jų užtarėjus.

.ailt #al°’ kaip jis numatė 
jąčioj pradžioj, vienatvėje ir 

skurde — pei'gajč, pilna perga
le buyo jo.

Garriąonu tiesa pergalėjo, pap 
rasta tiesa, kad “žmo-gus nega- 
i valdyti savoi artimo.”

Yra kjta tiesa, tolygi anai, 
laukianti savo krikštatėvio, tie-

Į PATRIOTIZMAS
3 Pačėdumas turi būt 
; pasargos žodis
■ I0WA STATE
■ SAVINGS BANK
■ Kapitalas ir Perviršis—

$120,000.00.
E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

S
pasilsį, orą, šva-

čia domėtis šitais žmonėmis?

vienok

L. Klęip, 1 lubos

L. Kielių pirmas florąs

yi ■;

taisyt dantis, ka- 
kenkia sveikatai,

orderių 
telefonu.

Ve yra žodžiai, kuriuos jis 
deda rčtinąn:

“Išl i uogavimo vėliava jau
plevėsuoja. Tegul visi persekio-

šeštadienio valandos 8:30 
'ryto iki 6 v. v.

aidoblistų sekretorių Jūrinio 
Transporto Darbininkų kuo- 
jm>s, kuri karo metu per savo 
rankas leido visą karo amuni
ciją Philadelphijos uoste, rei-

Didelio dydžio Luxurįa 
tinkleliai plaukams megz
tais galais. Tamsus, vidu
tiniai, šviesiai rudi ir
juodi, šešta- g už dienį tik ® fcOG

pastangos, 
leigu jis

Visokių spalvų, $2.00
Keyser 2 kliapų šilkinės pir
štinės, dvigubo materijolo 
pirštuose. Visokių spal- 
v«, n°- $1.00

Apatiniai moteriški mai’š- 
kiniai, iš storo chininio 
krepo, gražiai nėriniais 
aptaisyti $2.85

“Step-inai”, radiumo ir 
ęhininio krepo, “picot/a” 
šilko kraštais C p 
įvairių spalvų

L. Klein, 2 lubos

Pirštines Velykoms
16 gu?ikų ilgumo mįlanese šilko pirštinės storo matejrįojo ir 
dvigubo materijolo pirštuose.
Specialė kaina porai
Šilkinės gauntlet pirštinės, 
apsiūtąją galais su dirželiu 
užsegamos prie, čiurnio, dvi
gubo materijolo pirštuose. 
Visokių spalvų. ffO Cft 
Kaina porai

i

rą- 
rei-

Pirkito ’'Vienybės” Ben
drovės šėruą. DividondaJi 
mokami. Ateityje bus di» 
delis pelnas.

y ienas Šeras $10.

Užlaiko dldel| knygyną, 
kur galima gauti vi 

šokių knygų.Dusulys
Nėra “išsigyjymo”, b«t 
tankiai sunkus, Šniokščiun 
tys kvėpavimas yra pra- 
šalinimas trinant Vįcks nu 
garą, nuo sprando iki strė 
tių. ’ šis prigelbsti praša
linti nervišką bestplėtoji- 
mą. Tada patrink^ gerk

lę ir krutinę.......apdengkit
karštu flanelių. Taipgi su- 
tarpinkite ir traukit ga
rus.’

VISKS
Virš 17 milionų puodelių išvartojar.va 

kas metai.

De Silver paduoda dalyką.
Paduodamas dalyką, direk

torius De Silver pabrėžė faktą, 
kad niekuomet nebuvo įrodyta, 
kad politiniai kaliniai tiesiogi
niu ar aplinkiniu bildu turėjo 
susirišimą su karo trukdymu; 
kad jų bylų nagrinėjimo re
kordų vyriausias prokuroras 
niekuomet nežiūrėjo;. kad jo 
kalėdiniuose 'bausmės sumaži
nimuose prezidentas paliuosavo 
šešis kailinius, kurie padarė 
aiškius darbus, tarp kurių vie
nas bandė pardavinėti paliuo- 
savimus nuo tarnybos kariuo
menėj, kitas bandė parduoti 
tam tikrą šautuvą vokiečiams, 
iv visų Jų l>yUo« nebuvo politi
nėj jokioj prasmėj. Antra ver
tus, aidoblistai ir Oklahomos 
ūkių nuomuotojai yra laikomi 
kalėjime ilgiems metams be 
jokio kito prasižengimo, kaip 
vien pasinaudojimas savo ta
riamąja konstitucine teise savo 
nuomonei išreikšti. Dviejų de
šimtų metų kalėjimo bausmę 
skiria šnipybes aktas ir ji lais
vai dedama šitiems žmonėms, 
kuomet Anglijos valstybės gy
nimo aktas didžiausią bausmę 
skiria šešis mėnesius kalėjimo.

specialistų, nes 
Tik nuolatinis 
nurodyti tinkamą specialistą, 
jeigu jis mato, jog pats dąi’bo 
atlikt negali, arba kada ligonis 
bei jo giminės nori, kad gydy
tojas pasitartų su spęcįaĮisty. 
Medicina turi daug šakų, ir esa
ma kiekvienoj išsilavinusių 
žmonių. Vienas visų šakų ne
apžiosi. Gydytojas mato, ko
kios šakos specialistas reikalin
gas ir jis žino, kur jį rasti. Gy
dytojo rekomenduotas specia
listas tankiai atseina pigiau ir 
patarnauja geriau, negu "tiesiai 
į jį kreipianties. žmogus* be- 
j ieškodamas pats specialistų ir 
ekspertų, neretai pa tenka į pi
niginių “profesorių” rankas. 
Nuolatinis gydytojas mato, ka
da reikia kviesti specialistą ir 
kada ne, ir, jei duot jam va
lią, jis pristatys reikale ge
rinusį žmogų.

jau kįtą šaukia, Gydytojai 
žmonių melus žino ir jiems ne
tiki. Jie visai nenori tokių li
gonių, km'ie tankiai maino gy
dytojus, nors ir butų kiek pi

nigo tame.

Kur seniausia, 
Ten geriausia.
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PARDAVIMUI 
$195 

nupirksit mano puikų, 
aukštos rūšies, 88 notų 
grojiklį pianą, 100 rolių 
ir suolelis. šis grojiklis 
pianas vartotas yįsąi trum 
pą laiką (kaip naujas), 
priimsiu $10.00 į menesį. 
Kreipkitės 338 S. Ashland 
Blvd., kampas Van Buren 
S t., krautuvėj^. Galit 
kreiptis iki 9 v. v., arba 
iki 5 v. p.p nedėlioję.

“Bordeaux” ir “brassie- 
res” iš gražaus Šilko bei 
drobės su timpomis užpa
kaly. Idealiai
pavasariui wU G

- /
L. Klein, antros lubqs

COMĘ PUT OF THE BEATĘN PĄTH

Trikštamos 
Šmirkštynes

Labai gerai nupirkom ge
riausios rųšies besiūlęs 
trykštamas šmirkštynes su 
pritaisymu greitai vande
niui bėgti. Paprastai šitos 
šmirKštynės parduqdama 
po $1.25 ir $1.50 labai 
speciale kaina, šešfądienj 
viena tik gQg

! L. Klein, pk-mos Įubos

Chięagos Žemiausios Kainos 
Šluostai 

maudyklei 
f •

Baltinti turkiški šluostai 
iš dvigubai suktų siūlų 
audeklo; dydžiai 20x40. co
lių. Musų pąprąsta kaina 
35c. Tik vienas tuzinas 
kostumefiui. šeštadieny 
vienas tik 25c

• * į

L. Klein, 2 lubos

Perkakliai
Pęrkakliai visi iš impor
tuotų Veuise ir Rytiečių 
mezginių, drauge su smul
kiais sieteliais; visi su 
Tuxedo apykaklėms, ne
baltintos, gelsvos ir bal
tos spalvų. Musų papras
ta spalva $1.00, GOm 
šeštadienį tik ©OG

L. Klein, pirmps lųbo.s

Tinklialiai
Plaukams

Velykoms Lelijos
Padarius mums kont
raktą iš anksto, męs 
galime suteikti labai 
mažą kaina Velykų

■ šventėms kvietkų va
zonėliuose, po 2—4 
kvietkas, JEa 
Kaina
Hyacinths — Dideli 
gražus kvietkų vazo
nėliai, ružavų, baltų, 
mėlimj arba geltonų 
kvietkų “ '
kaina

Nepriirpam 
pasta ąrbą _________
Kvietkų į namus taip 

gi nepristatom-e. Par-dąvimui ant 2 lubų. 
Ateikite.

Velykoms 
Kumpiai

Swift’s Premium kumpiai 
geriausio išdirbinro, gerai 
išrūkyti ir sveikatos dep. 
peržiūrėti, % ar
1 svaras VfcG

<S'

SENIAUSIA

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

I
Pinigus siunčia Į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje 'nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

Moterims Velykų 
Pančiakos 

’ I
Wayne mezgimo pilnos piieros moderniškos pančiakos, žalio sil
ke. Spalvuotos ir juodos. Mieros 8*/z iki 10; pora sn
Wayne mezgimo, moderniš
kos šilkinės pančiakos, su 
šilkiniais apvadais prie už- 
raiščių. Juodos ir cordųvan. 
Mieros 8^ iki 10. ffi 4 J? A 
Kaina porai M* ■

$2.50
Buster rudos pančiakos labai 
gero šilko, su šilkiniais ap
vadais prie užraikščių, kul
ius dvigubo materijolo. Coi’-J 
dovan ir juodos. Mieros 8% 1 
—• 10. Specialė kai- QCa 
na subatai x

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

■ Ku

"VIENYBĖ”
EINA DU KART 

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

juokų skyrių 
"TARKA”

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

Vyrų Skrybėlės
Naujos pavasarinės vyrų skrybėlės visokių spalvų CEO f)A 
ii' mierų, kaina
Thę Reliance kepuręs labai 
stiprios ir puikiai atrado ir 
mes rekomenduojame vi-

$3.50

Boulevard kepurės geriausio 
išdįrbimo, ir styliaus, vėliau
sios mados C* /į C f) 
spalvų

Įj. Klein, pirmos lubos

L,. Klein Aristokratiniai 
Siutai

Su 2 poroms kelnių
Pasiūti pagal musų papertų geriausius nurodymus. Molini, 

„pilki, rudi; margi, languoti ir vienodos spalvos. Kiekvienas
sįutas turi 2 poras kelnių. Visokiij mierų 
kuipip

“Dvigubo gyvenimo” siutai, 2 poros kelnių, 
specialiai.

Extra pora kelnių, reiškia antratiek dėvėjimo. Puikiausio pri- 
rengimo petrinų, viąi tikrų vilnų, šviesių ir maišytų spąlvų, ęlęl 
storų ir laibų vyrų. Geriausias Cchicagos ąpęėdalų 
pasiūlymus

L. Klein, pirmos lubos

iReikrJkukite platesnių 
formacijų apie viską, 
Žykito mums laiškus, 
kaląukito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės Šiup adresų:

Į.ITflUflNlflN 
VIENYBE PUBL60.
193 Grand st. 
Brooklyn, N. y.

Kur Vienyto
Ten galybė.
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Telephone *•*
Service Mušt Go On

Dideli speigai žiemą, cyklonai ir perkūnija vasarą 
yra nuolatiniai priešai telefono patarhavime.

Daugelio metų patyrimas suteikė progą Bell kom
panijai išrasti geriausius budus apsisaugojimui nuo tų 
pavojų. Nežiūrint visų pastangų, pasitaiko, kad koks 
nors atsitikimas sunaikina telefono linijas ir jos ne
gali patarnauti kaip reikia.

Tokiuose atsitikimuose Bell organizacija tuojau ima
si darbo pataisymui užtikrindama telefono vartoto
jams ūmu ir greitą pataisymą telefono patarna
vimą. • i j

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

BankaS ir jo Direktoriai
Banko tvirtumas remiasi ant jo direktorių ir 

tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo 
atstovėjimą vietoj savo ypatiškais dalykais šiame 
banke.

Pasekmingiausi biznieriai, kiekvienas didysis fi- 
Rasistas — jų atsargus globojimas jungiasi su tuo- 
mi, ką banko viršininkai užtikrina: saugumą, tvir
tumą ir nuolatinį progresą.

Jus nepadarysite klaidos pavesdami savo pini
gus musų globon. Pradėkite checking arba savings 
accountą šiandien, o bus patarnauta kaip kad gei
džiate.

Panelė Kudulis lietuvė perkalbėtoja 
taupymo skyriuje, prie langelio No. 4, 
patarnaus jums.

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois,

Yra narių Chicago Clearing House Associacijos.
i. ■' ■
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BALTIJOS-AMERIKOS
U LINIJA ęBroaJvay, Ne^z^ork.NY.U I

SdLIETUy^L
PER HAMBURGĄ,PILtA\Ą I

ARBA. LIEPOJU. J
' Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu j 

Lietuviai važiuoja į Piliayą
aplenkia T,enkų juostų (karidorių) I

VISA TREČIA KLASSA PADALIN- 9 
TA I KAMBARIUS

ANT 2-jų, 4-rių, 6-Šių ir 8-nių LOVŲ I 
ESTONIA .......................... Balandžio 19 d.
LITUANIA .................................  ......  Geg. 3 1
LATVIA ............................................ Geg. 10 |

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

—LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00. j| 
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų Įl

Kas Dedasi 
Lietuvoj

(Tąsa seka nuo 2-ro pusi.)

MALŪNŲ KONKURENCIJA 
IR ELEKTRA.

Iš Lekų okupuotos 
srities.

n isterijos 7 kovo 1922 m. at
bildėjo koks tai vizitatorius ir 
pradėjo tardyti mokytojus, net 
patį tikybos mokytoją kunigė
lį Gerulį. Instruktorius, anot 
kunigėlio, tai jau tikrai esąs 
visas pragaras, mat esąs “cici- 
likas,” nei rankų kunigams ne
bučiuojąs, nė su klebonijomis 
jokių reikalų neturįs. Vizito- 
rius bežinąs, kad kunigėlis, 
vieną kartą mokyklą teaplan- 
kęs ir vieną painoką tedavęs, 
o į mokyklos dienyną pasira
šydavo, kad keletas pamokų 
duota. Ištardė keletą mokytojų 
ir šiaip ž<nonių, kurie įrodė, 
kad tikybos.mokyt, kun. Geru
lis mokyt, liepdavęs palikt vie
tą dienyne ir kartą atsilankęs 
pasirašydavo ir po koletą, pa
mokų. Ot ir septintas Dievo 
prisakymas... Vaikų tėvai ir 
globėjai įrodė, kad jie duodą 
jauniems vaikams su mėsa val
gyt ir pasninkų dienomis, net 
ir taip kūdikiai nusilpnėję be
simokindami.’ Išreiškė nepasi
tenkinimą, kad kūn. mokyklo
je jų vaikus stumdąs ir klup
dąs. Taipgi prirodė, kad tiky
bos pamokų duot ateidavęs ir 
pasigėręs, kartą pasigėręs bū
damas laike pamokos prie mo
kinių užmigęs. Vaikas pabai
gęs. apsakyt šventąją istoriją 
stovėjęs, kol kunigėlis pabudo; 
kunigėlis pabudęs sukeikęs ir 
liepęs kitam kartui tą pat iš
mokt. Vistiek vizitoriu-s "apie 
kunigėlį nedaug tesužinojo. Ir 
nercik; taip buvo, taip turi ir 
būt... —Sermegėlis.

Žem. Kalvarija. Krikščionys 
demekr. ir Pavasarininkai sa
vo narių susirinkime vienbal
siai iš partijos pašalino vargo
nininką T. Reivydą. Mat šis 
jų kūdikis taip išsiauklėjo vir
šūnėje bebūdamas ir pragarsė
jo, kaip kun. Purickis dėl sa
charino, kad jie ir patys gė- 
džiasi prieš žmonos jo darbų ir 
noredarųi savo autoritetą žmo
nių akyse pakelti, išmėtė savo 
žymų ir gerai išauklėtą kūdikį.

:—Sermėgelis.

Plungė. — Stonaičiuose (8 
km. nuo Plungės) yra D-jos 
“Kiiiiltura” ir valdinis malūnas, 
kuris slengjias dirbti geriausios 
rūšies miltus ir tuo patenkinti 
vietos gyventojų pageidavimą 
atsivaduoti iš vieno maluninko 
rankų, kuris iki šiol būdamas 
Plungės apylinkėje tik vienas, 
neturėjo jokio konkurento. Da
bar veikiant dviem malūnam, 
net sumažėjo ir kainos už mali
mą.

Plungėj veikiančioji D-ja 
“Kultūra” gavo iš Plungės m. 
savivaldybės koncesiją įtaisyti 
Plungėje elektros stotį ir mies
to gyventojams / teikti elekt
ros šviesą. Sutartis padaryta 
iki 1950 m. gruodžio M d.

I —(Liet.)

Daugeliškiai, Švenčionių aps. 
—Daugėliškiu parapijoj eina 
priruošiamieji darbai1 prie įkū
nijimo. Daug šnipų matyti yĮia- 
bingiai įturgaus dienomis. Kai 
tik kas neatsargiai išsitaria ne
palankiai apie rinkimus Sei
man, arba krašto prijungimą, 
tuojau kišama kalėjimai!. Taip 
mat praktikoje taikoma apsis
prendimo laisvės obalsiai.

Airainovičių šeimynos nužu

dymas padarė daug triukšmo. 
Tardymai parodė, kad 7 be
ginklius asmenis nužudė lenkų 
kareiviai, kurie ankščiau ten 
lankydavosi. Nužudytoji! tar
pe yra sieržantas. Lenkų ka
reiviai visai nustojo pasitikėji
mo visuomenėje ir yra nepa
geidaujami svečiai, ypač vaka
rais.

Lietuvių laikraščių skaity
mas draudžiamas. Nei>ersenai 
pil. Motiejus M. iš Vilniaus 
parsivežė keletą “Našzej Žie
mį” ekzcmpliorių. Vos spėjo

■: ■ ..............h ....

sugrįžti, kai pasirodė policija 
namuose. Už atradimą “Na* 
szęj Ziemi” 6 ekz. turėjo ke
liauti į Kaltinėnus. Tardyta, iŠ 
kur gavęs tuos raštus, bet at
sakius jam, kad pirkęs kioske, 
nepavyko surasti kaltes ir at
leista namo. Atsisveikinant bu
vo pasakyta: “Važiuok namO 
ir daugiau nepirk to laikraščio, 
nes gausi kakton!” Žmogelis 
nusidžiaugė negavęs kanton, ir 
suvargęs grįžo nain», tik da
bar iškilo vengia ‘‘pavojingų” 
lietuvių spausdinių. —(Liet.)

Satin Finish
MIŠKŲ SPEKULIACIJA.

Plungė. — Plungėje Telšių 
Miškų Urėdijos buvo per var
žytines. parduodama miškų. 
Piikti norinčių buvo labai 
daug. Netruko nė perpirklių. 
Miškas buvo paskirtas vietos 
reikalams. Tik, deja, pirkusieji 
“vietos gyventojai” ne visai 
pirktąjį mišką suvartojo “vie
tos reikalams.” Daug plauks 
Minija ar šį arba kitą pavasa
rį į užsienį. Po varžytinių ne 
vienas piiklys rodė saują kor
telių iš “vielos gyventojų,” 
kad gavęs supirkti. O kas tik
rai savo reikalams norėjo pirk
ti, tokių kainų įvaryti negalė
jo, nes buvo įvaroma 3 ir 5 
kart tidk, kiek nustatyta tak
sos kaina. —(Liet.)
. ------------1---- ,-------

PANEVĖŽYS.
Panevėžy įsikūrė Kalinu 

Globos Draugijos Skyrius.
Šiais metais Panevėžio apsk

rity pradėjo dirbti šie degtinės 
bravorai: Manitvi'lo — Troškū
nų dvare, Komaro — Raguvė
lės dv. ir Komaro — Palėvenės 
dv.

KYBARTAI.
Š. m. kovo 2 d. per Vita

liaus muitinę perėjo iŠ Lietu
vos užsienin 112 arklių. Maži 
arkliai bus išgabenti j Anglijos 
it prancūzams anglių kabyklas, 
Šachtas, o febiu Usnieji į Olan
diją: Olandai nori jyaikcisti sa
vo milžinus arklius SdvMkijO‘j 
arkliais. '

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
Perlaidos: 11821—Juozapa Naujokaitė
Cable 141—K. Beleckis 11838—M. Cinskienė
9868—M. Salašavičienė 
10106—B. Kontovt 
10894—J. Paulikas 
10979—J. Ritnša 
11219—A. Bakunas 
11223—A. Ustaitienė

11864—J. Norkus
11866—A. Gečas
11869—B. Tutlicnė 
11872—V. Mockus 
11873—E. Skirmontienė 
11884—J. Matulis

Fiat Sienų Maleva

Reikalaukit šios 
spalvuotais pa
veikslais knygutės

Kurs laikys ilgiau-už žemesnę kainą
SATIN FINISH FLAT SIENŲ MALEVA yra 16 gražiausių ir primniausių 
spalvų, siūlomos išimtinos progos, gražiausioms kombinacijoms ir harmoniško iš- 
žiurčjimo. Yra ekonomišku, taip ir gražiu. Jo kaina visai žema ir kadangi Sa
tin Finished sienas galima mazgoti, todėl jos atrodo naujomis per daugelį metų. 
Suteikia ramumų, malonumą, neblizgantį sienų apdengimą, išpildo artistiškus ir 
hygieniškus reikalavimus moderniško namo. Nepriima purvo, neužlaiko perų, ar
ba garų. Lengva užlaikyti šviesiai, naujai ir švariai.

ENTERPRISE PAINT MANUFACTURING COMPANY
Van Buren ir Peoria Streets, Chicago, Illinois.

Šie autorizuoti pardavėjai užlaiko Enterprise Gvarantuotą Malevą.

11223—M. Lukauskis 
11230—A. šukolasp ' 
11238—J. Schneiderat 
11240—S. Stašaitis 
11241—J. Stataitis 
11300—A. Braslauskis 
11325—M. Marcinkienė 
11425—M. Vinikaitienė 
11424—J. Padgurskis 
11549—A. Bukauskaitė 
11653—V. Kavaliauskis 
11682/139—M. Jankevičienė 
11698—V. Andrašiunienė 
11700—K. Suščinskas-Luščin- 

skas
11713—P. S. Beinoriukė ' 
11718—M. Stružas 
11724—A. Jačis * 
11733—J. Vaitkienė 
11858—K. Grikšas 
11798—B. Venslaiiskaitė 
11810—J. Januševičius 
11811—E. Remeikiutė 
11818—J. Vaitkienė 
11820-*—J. Petrauskis

11886—O. Trijonienė 
11892—J. Dabrovolskis 
11893—O. Remeikienė 
11894—M. Andrijauskienė 
11900—K. Morkvinas 
11901—P. Freibergas 
11907—D. Pocaitė 
11908—L. Simanavičienė 
11917—J. Abramavičius 
11919—P. Bernius 
11921—-R. Rudienė 
11928—Z. šeputaitė 
11929—K. Valatka 
11938—A. Klimauskas 
11939 A. Kasparavičienė 
11942—J. Kvederienė 
11945—A. Metrikis 
llp53—P. Balčius. 
11957—J. Spudvila 
11958—B. Siling 
11960—M. Slušnienė 
11964—-M. Jekelienė 
11970—M. Nešukaitienė 
11976—A. Chanavičius 
11980—D. Vengalis

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

North and Northwdst 
Sides

Allen, M.,
2132 Milvvaukee Avenue.

Ahlswe<le & Co., Ed.,
2500 W. North Avė.

Antonson, F. C.,
4431 Broadway

Baker Co., S. S., 
4015 Elston Avė.

Berezner, Harry, 'i
3564 Armitage Avė.

Wm. Biever
5059 N. Clark St. !

Burkhardt, H.,
5523 Broadway

Charleston, I. O.
4814 Broadvvay

Divane, J.,
5236 W. Madison St.

Doerr, Charles & Co.,
2021 N. Halsted St.

Effinger & Klein,
3936 N. Ashland Avė.

Ekstrand, C. J.
5219 N. Claik St.

Enterprise Hdwe. & Paint Store,
2427 Milwaukee Avė.

Ferkel, M.,
2961 Lincoln Avė.

Fisher, A.,
1942 Lawrence Avė.

Fisher, Oscar,
3935 Irving Park Blvd.

Fisher, Walter
4208 Lawrence Avė.

Ginsburg-Glassoff Co.,
5101 Irving Park Blvd.

Goldblatt Bros.,

1613 W. Chicago Avė.
Graliam, Stanley R., 

669 N. State St.
Halhnan & Polek, 

919 Milwaukee Avė.
Hamliri Bazar,

3755 Lavvrence Avė.
Hoffman, A. J., 

2812 W. Madison St.
Horwitz Bros. & Straūss, 

2343 W. Lake St.
The Humbolto Hdw. Co., 

3859 North Avė.
Isgovitz Bros.,

3348 W. North Avė.
Iverson & Co. E.,

1342 Milwaukce Avė.
Jensen, Theo., 

6345 N. Clark St.
Joppe, Leo.,

1808 Wabansia Avė.
Kaufman Bros., 

234 W. North Avė.
Knoop & Co. E. H., 

624 North Avė.
Korctz, Adolph, 

3317 N. Marshfield Avė. ' I
Koretz, Ludwi,

2422 Armitage Avė.
Kosner, Sam.,

2721 W. North Avė.
Krum, John,

1509 Fullerton Avė.
LaGranssa & Tuminia, 

1122 Townsend St.
Lake Hardware Co.,

2636 W. Division St. '
Levin, C.,

1914 W. Madison St.
Levv, Max,

2806 N. Halsted St.

Loccacciato, V., 
503 Oąk St.

Lubin, Louis, 
3419 N. Crawford St.

Lubin, Morris 
4456 N. Kedzie Avė.

Luoder, Arthur 
4152 Lincoln Avė.

Marti Co.,
3649 N. Ashland Avė. 

Majewski, H. A.
5148 Grand Avė.

Meyer, Joseph 
3637 Fullerton Avė.

Milwaukce Department Store 
846 Milwaukee Avenue

Morgan, C. H., 
807 N. Clark St.

Mueller, Hellmuth
3710 Montrose Blvd.

Meyer, I. B.
3441 W. Chicago Avė. 

Olszewski, W.,
1436 W. Chicago Avė. 

Palatine Paint Store,
3711 W. Belmont Avė.

Papemo, J., 
1939 W. Grand Avė.

Pitkan, A. K., 
4242 N. Westem Avė.

Podolski & Co. Alex.
3042 N. Central Park Avė. 

Rebman, F. J.
3751 W. Chicago Avė. 

Rouzan. Marcei
407 W. Division St.

Rockwell Hdwe. Co.
2567 W. Fullerton Avė.

Ryden, A. E. 
4533 Lincoln Avė.

, . - j: i. . tu. ^5; < \ . S,’ - .... . j., ... ' rr...,r. < .<. .j.-. ..L^r,.
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I t i. Už kiek laiko pasisiūlo juo
du apsįmainyti savo gyveni
mo vietomis. Ir už kiek lai
ko juodu sutiko tai padary
ti, t. y. nainaą ant ūkės, o ūkį

; ant namo išmainyti. Tatai įvy
ko apie penki metai atgal.

IŠGELBĖJO TRIS NUO 
UGNIĘS.

GAŲ NUPIGINS PIENĄ. MOKYTOJAI REIKALAUJA 
DIDESNIŲ ALGŲ.

MIESTAS TURĖS 4 MI
LIŪNUS GYVENTOJŲ.

--------------- t—

Užvakar Chicagos Bažnyčių 
Federacijos kcmusijos komite
to narių susirinkime Bell Te- 
lephone kompanijos tyrinėji
mo departamento perdėti nis 
Ernest Thurston savo kalboj 
skaitlinėmis priparodė, kad 
Cliieagos gyventojų skaitlius 
pasidaugins iki keturių milio- 
nų per 18 metų, t. y. 1910 m. 
Chkag&s miestas turės ketu
ris milionus gyventojų. Iš 
kiekvieno tūkstančio gyvento
jų, jis sakė, 290 bus čia gi-

Padarius reikalingus nuosa
vybių permainymui raštus, 
Stanislovaitis išsikėlė gyventi 
ant ūkės, o Ūselis “parsimu- 
fino” į Stanislovai čia namų, 
1505 So. 51st Avė., Cicero. Iš- 
pradžios abudu buvo paten
kinti. Bet už kiek laiko atėjo 
pas Stanislovaitį tikrasis tos 
ūkės savininkas ir paprašo jo 
užsiniokėti nuomų. Išpradžios 
Stanislovaitis dar juokavo, bet 
netrukus pamatė, kad Ūselis 
pasielgęs su juo neteisingai. 
Suprantama, Stanislovai
tis turėjo ūkį apleisti ir už to
kį darbų Ūselį teisman pa
traukti. i

Vakar anksti “Yefllovv Cab” 
vežikas, John Thompson, pa- 
tėmijęs degantį namų, 842 Lake 
Shore įdrive, įbėgo vidun ir 
ant antro augšto išbudino iš 
miego O. A. Wright, jo žmo
nų ir jų penkių metų amžiaus 
vaikų. Sako, kad ne vežikas, 
tai visi trys būt užtroškę nuo 
durnų, kol būt suspėję gelbė
tis.

Žinomas Russell J. Poole dė
de pastangas nupiginti pienų. 
Sako, kad jau kai kurios krau
tuvės 'sutikę pardavinėti pienų 
vienu centu pigiau.

Chicagos viešųjų mokyklų 
mokytojai vėl ( pridavė Board 
of Educątion komisijai savo 
reikalavimus, kad pakeltų jiem 
algas.

ginsiu baltveidžių, 370 čia gi-j
musių iš baltveidžių ateivių te-I J M kyla tęsėsi penkis* motus, 
vų; 3U0 baltveidžių ateivių, ir, Tėčius galų gule bylų laimėjo
40 negrų. Stanislovaitis. Ir pagali teismo 

nuosprendį, Ūselis turėjo išsi
CICERO.

Mainai; lietuvių bylos, ir 
policijų kova.

Keletu metų algai Ūselis bu
vo nusinuomavęs ūkį netoli 
Chicagos nuo vieno amerikono 
ūkininko. Pa ūkininkavus kai 
kurį laikų monotoniškas ūkės 
gyvenimas įkyrėjo jam, ir jis 
pagalios nusprendė pareiti gy-

kraustyti iš Stanislovaičio na
mo. Bet Ūselis paskirtu laiku 
neišsikėlė.

Ūseliui paskirtu laiku ncišsi- 
į krausčius, Stanislovaitis pąsį- 
j šaukė Chicagos šerifų su poli
cija ir pradėjo “mufintį” Ūse
lio rakandus ir kitus daiktus 
lauk. Ūselis pamatęs, kad čia 
jau nebėr baikų, pasišaukė Ci
cero policijų pagelbon. Baigiant 
nešt gatvėn iš namo Ūselio

venti miestan. daiktus, atpiškėjo Cicero poli-
Tuo tarpu gyveno Chicagoj . cija. Čia tuojaus prasidėjo 

Stanislovaitis. Jis buvo darbš-Įkova tarp Chicagos ir Cicero 
tus žmogus ir susitaupęs kele- policijos. Atvykus skaitlinges- 
tų dolerių nusipirko namų Ci- nė Cicero policija tuoj užata- 
ceroj. Kai kurį laikų buvo jis kavo Chicagos policijų. Kova 
bent iš dalies visu *kuo pa ten- tęsėsi gana ilgai. Policija pra-

Kadangi Chica-kintas. Bet vis tik laikui bė- dėjo šaudytis. Kadangi Chica- 
gant Chicagos bildesis, dirbtu-'gos policija buvo neskaitlinga 
vės darbas, netikęs oras ir ki-' ir negalėjo gauti rezervų sau 
ti gyvenimo menkniekiai pra-’ pagelbon, tai ji lapo nugalėki 
dėjo jam įkyrėti. Ir po kai ku-' ir Cicero policijos nuovadon> 
riam laikui pradėjo jis sva- nelaisvėn nugabenta. Kovai pa

vės darbas, netikęs oras ir ki

joti apie pardavimų savo na
mo įr važiavimų ant ūkių gy
venti, taip sakant arčiau gam
tos.

• ■ 9
Ūselis ūkininkaudamas neto

li Chicagoj dažnai atvažiuoda-1 
vo Chicagon tai ūkės reika
lais, tai šiaip sau, kad užmir
šus paršiukus, vištos. žodžiu,1 
kad bent valandai atsitolinus ; 
nuo gamtos, kaip kad jis sa-■ 
kydavo.

Vienų gražią dienų Ūselis 
suėjo į pažintį su Stanislovai- 
čiu. Juodu gerai išsikalbėjo ir 
išsipasakojo vienas antram sa-; 
vo bėdas bei vargus. Laikui; 
bėgant juodu arčiau -susipaži- ' 
no ir pradėjo peikti kiekvie-' 
nas savo gyvenimą, o kito gir-

sibaigus, Cicero policija s nuo
šė vidun visus' Ūselio daiktus 
nuo gaitvcs. ,

Dabar girdot, kad Chicagos 
policija rūstauja ant Cicero 
policijos už tokį jos pasielgi
mą. —Senas Cicerietis. v

VALDŽIA SUĖMĖ PABĖGUSĮ 
VOKIEČIŲ LAIKRAŠČIO RE

DAKTORIŲ.
Užvakar Santa Fe, Nevv 

Mexico, valdžios agcntaii- su
ėmė vokiečių Staats-Zeitung 
laikraščio pabėgusį redaktorių 
Sidney Steelman. Jis ir jo pir
miau buvęs redaktorius Artliur 
Lorenz yra patraukti krimina
liu teisman už parašymų savo 
laikrašty neprielankios žinutės 
prieš Amerikos Legioninikus.

Ben The Clother
Didžiausia Lietuviška Krautuve
/A' \ 1823-W. 47th St.

b-paszkiewiczKr l 4^$^ Savininkas

A M Į Mes užlaikome didžiausia-
NP Į mc pasirinkime dėl augusių

II W ir jaunų vyrų drabužių ir
I 1 VI 'M aprėdalų.
14 M W11 [į 1 ‘ Mes taipgi užlaikome ge
li į Į riausios vertės vaikams siu

tų su dviem porom kelinių.
gi Prie vaikų siutų duodame

W bolę ir paiką.

f H .................................. .......... ..... , , ?

Morgan Park Lumber Co.
Mes turime visuomet ir visokių naujų lentų pigiausiomis kaino

mis. Taipgi stogdengių fireproof. Ir pleisteriui lentelių. Prista
tome visur. ' ' • ■

Telephone Beverly 1279 ir 0397

1955 West 111 Street.

PLĖŠIKAMS TEKO DEGTI
NĖS $25,000 VERTĖS.

MOTERIS GAL BUS IŠRINKTA 
ŠERIFU.

CHIGAGO OPERA KOMPANI
JA PATRAUKTA TEISMAN 

ANT $10,000.

z Mrs. EHa D. llill, 60 metų 
amžiaus, likosi didele’ didžiu
ma ba'|sų miominuota Kendall 
apskričiui už šerifų. Apie jos 
išrinkimų už šerifų sekamuose 
balsavimuose, Sako, nėra abe
jonės.

IšparodymaS
The Lion Shoe Store

į

me kūne.

Tai yra ge- .

pasaulyj
Didelis Raudonas šmotas.

Penki -apsiginklavę plėšikai 
ant Lake gat., netoli Ęoinan 
avė., apipuolė Walter Pervers, 
3950 W. Madison. gat., veži
kus ir atėmė iš jų du truku 
su degtine vertės 25,000 dole
rių.

Plėšikai dar nesugauti.

Edward Kent Bixley patrau
kė teisman Chicago Opera 
kompaniją ant 10,000 dolerių 
už sulaužimą padarytos sutar
ties . Kompanija buvo jį nusi- 
samdžius vieniem metam už 
8,000 dtJerių algos, bet dabar 
jį atstatė.

VĖL BOMBA. 
' ’ *

Užpereitų naktį eksipliodavo 
bomba prieangy Parišę Res- 
tauranto, 11560 Front j 
Nuostolių padaryta ‘nemaža.

Gražios išžiuros mote
rims po

$3.85
ir aukščiau

MERGINŲ

$2.45

JŪSŲ PASKUTINĖ 
PROGA.

Nieko nepaliksime, viskas turi 
būti parduota.

Mes esame tame biznyje dabarti
nėj vietoj per paskutinius 12 metų, 
bet kadangi mums randą pakele be
veik trigubai, tai mes esame priver
sti išsikraustyti iš čia 1 d. gegužio.

Mes iki šiol dar neturim naujos vie
tos, todėl esame priversti parduoti vi
są musų staką vyrų ir vaikinų aprė- 
dalus už žemiausią kainą.
♦čia mes paduodame Rainas, tai jus 
pamatysite, kad verta pirkti net ki
tam metui.

Tik pamislykit — vyrų ir vaikinų 
kotai vertes $13, dabar už $5. Vyrų 
ir vaikinų siutai $22.50, dabar už 
$7.50. Kiti siutai ir kotai iki $35.00.

Kotai nuo lietaus $10.00 iki $18.00, 
dabar $5.00.

Vaikų siutai ir overkotai dabar 
mažiau negu mes mokėjome.

Vyrams darbinės ir ^šventadienes 
kelnės nuo $2.50 ir daugiau.

Vyrų ir vaikinų Mackinavvs $10.00 
dabar $4.50.

Skrynios ir siutkeisai dabar už 
pirktą kainą.

Atminkite, kad tai yra musų galu
tinis išpardavimav^lr mes gvarantuo- 
jame, kad jus gausite už savo pini
gus tikrą vertę, arba pinigai bus grą
žinami.

Neužmirškit, kad mes išsikraustom 
1 d. gegužio. Todėl ateikit anksti, 
nes pirmutiniai pirkėjai turi progos 
pasirinkti.

Atdara kasdien iki 9 vai. vakare. 
Nedėldieniais iki 6 v. v.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

ŠIANDIE PINIGŲ 
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mua: 
38 cent. už 100 auks.

arba
253 už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant
didesnes sumas

Pristatyama Užtikrintas 
Truhipame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank—

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

I— --- ----------
T. Pullmaa 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu patyrinu 

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

Chicago, 111/DAUGIAU REIŠKIA 
NEGU MAUDYNE

Jis tik pataiso.

Jausitės daug geriau Lifebuoy, 
nes išvalo odos skylutes — paak- 
stina celes — pradeda sveikų cir
kuliaciją.

Atjausite Lifebuoy tyrą paimu
ir kokoanut aliejų, kuris suminkš
tina ir atnaujina.

Atjausite linksmą jausmą visa

Pirmą kartą — gal į metus
oda gerame padėjimo.
liausis jausmas ant žemes.

Populiariškiausis vyrams muilas

LIFEBUOY
SVEIKAS MUILAS

Specialia
Velykinis

Siūlo vėliausiu madų oxfords ir pumps labai 
nužeminta kaina.

BHOE

lllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIilIlIlIlIM

VELTUI
llllllllllllllilIlIRIIIĮIB

Gražios išžiuros vyrams
PO j 

$4.85 
ir aukščiau

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus įmanote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad lavakorte butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “Orbita”ir“Oro- 
pesa”, kurie plaukioja tarpe New Yor- 
ko ir Hamburgo kas dvi savaiti. Jie 
yra labai gražiai ir švariai įrengti. 
Trečia klesa tiesiog yra puiki. Bus 
labąį žing-eidu važinėti tais laivais. 
Pilnas informacijas gausite nuo agen
tų arba.

THE ROYAL MAIL STEAM z 
PACKET CO.,

117 W. Waąhington St., Chicago.
325 Second Avė., So. Minneapolis.

Dr. AL. DAVIDONIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

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

Velykoms kvietkų pamink-

las su kiekvienu pirkiniu.

No. 1,3445 So. Halsted St.

VAIKŲ

$1.45
» miera nuo 4 iki 8

No. 2,6903 So. Halsted St.

1

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

Tel. CanaJ 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 63rd St 

Tęl. Prospect 3466 
——-------—' ,i»

............................. . ........................ .... ... ........................ . .............. ... ■ I ■

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

Lietuvis
GYDYTOJAS IR‘CHIRURGAS 

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

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

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

------------------------------------ -—-------------- J

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

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. Roth
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. Nedėliomis 10—12 dieną.

BRIDSEPORT 
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su CCCI 
fixtures

Darbą gvarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard I
| lO</4

1619 W. 47th Street
Ant išmokesčių, Jei pagei

daujama.

Tel. Aaustin 737

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

Kątik sugrįžo iš Californijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.
J

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted St., Chicago.

The X

RIRClEr)
N° \lįŽ^P/PRICE 

1500 W $|5o.
Circlet pats veikia, tik užsi
mauni per galvą, susegi per 
juosmenį ir išsitaiso, tfei ne
gali gaut, prisiųsk krutinės 
mierą, antrašą ir $1.50, o iš
siusime Circlet. Sizes 34 to 48.

Namo Hygienic-Fashipn Institute 
120 E. 16 St. New York., Dep’t M.

Telephone Yards 5834

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

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

Dr. A. J. BERTAšIUS 
gydytojas ir chirurgas 

3464 So. Halsted St.
Chicago, UI.

Ofiso Valandos: 6—8 vak. 
Tel. Boulevard 5913 

Residencijos Tel. Boulevard 1042



Lietuviu Rateliuose,
BRIDGEPORT,

Tautininkų darbuotė.

Praeitų antradienį,') balandžio 
11, Miklus svetainėj Chicagos 
Lietuvių Taryba laikė save 
mėnesinį susirinkimų. Delega
tų susirinko labai maža. Pir
miausia buvo “pervierijimas” 
delegatų ir užregistravimas 
svečių. Po to 'skaitytas ir pri
imtas pereito susirinkimo pro
tokolas. Toliaus sekė įvairių 
komisijų raportai. Komisija 
ištyrimui ar p. Bdlskis yra po 
kaucija ir ar jis gautus pinigus 
už parduotus bonus dedųs j 
bankus savo vardu, perskaitė 
atsiųstų nuo p. Čarneckio pa
aiškinimo laiškų, kad tokio: 
paskolos esą neteisingos. Laiš
kas visgi likosi priimtas. Ko
misijos narai atvažiavusiems iš 
Uetuvos svečiams priimti ir 
jiem maršrutų surengti prane
šė savo raportuose, kad viso£ 
vietos lietuvių kolonijos tac 
reikalu sparčiai rūpinasi ir 
kad jau visur nusamdyta pra-1 
kalboms laikyti svetainės.'

Pirmininko pagalbininkas imi- I 
stebėjęs, kad dar nevisi sve-1 
čiai užsiregistravę, vėl šaukia I 

ir duoda vėjo Į 
kuris tarybos Į 

“nupeizuoja” I

užsiregistruoti 
tam delegatui, 
susirinkimus 
“Drauge”.

Priėjus prie nepabaigtų dar
bų svarstymo, vienas delegatų 
duoda įnešimų pasiųst Wash- 
ingtonan protesto rezoliucijų 
prieš suvaržymų ateivi jos. Įne
šimas betgi lieka atmestds. Včl 
duoda įnešimus pasiųsti padė
kos laiškus tiems kongresma- 
nams, kurie pritaria arba bent 
prielankiai žiuri į Lietuvos pri
pažinimo klausimų. Kai kurie 
delegatų atsiliepė, kad, girdi, 
jau tuo reikalu Washingtonei 
esųs “apsiznaiminęs’ p. Elijo- 
šius. Įnešimas visgi) lieka pri
imtas. —“Slackeris’>.: , ;

S. L. A. 2 Apskričio 
konferencija.

Kovo 26 d. įvy!ko SLA. 2 
Apskričio konferencija. Devy
nios 'kuopos prisiuntė 38 dele
gatus. Po išklausymui rapor
tų paaiškėjo, kad susirado $10, 
kurių buvo pasigesta raštinin
kui, kad jis neteisingai pajieš- 
ko jų iš buvusiojo kasininko. 
Dabar komisijai gerai peržiu
rėjus knygas, tapo pripažinta, 
kad $10 trūksta. Senasis ka
sininkas sutiko su tuo suradi- 
niniu, sfjkydaas, kad jis buvo 
pamiršęs apie tų dešimtį dole
rių ir pripažino, kad jie yra 
l>as jį.

Toliau ėjo apkalbėjimas au
tomobilinio sumanymo kuris, 
kaip pasirodė, buvo visai ne
vykęs.

Lietuvon kyngų siuntimo ko
misija pranešė surinkusi 
gų už $49.00.

2 Apskričio Komisija:
J. Kirkus
A. J. Šaukštas.

kny-

Atsiimkit laiškus iš 
Pašto

Abaravicus Kazimerui 
Aucjuno Kazimero 
Bartusu Jonu • 
Barakauskas Pitčr 
Belecky Sem 
Blozis Ana 
Blawascuni Stanislowi 
Burbela W J 
Daradzkine Marjona 
Dirgieaite Marcele 
Galkint J • 
Grigaitehiai Petrunelei 
Feliszausky M (Grossman 

Filip)
Helingas Adomas 
Jagrnin Frank 
Jakubka Kaz 
Jursa Kazimer 
Judikaitis Jas 
Kempis Veroninka 
Kliemoncas Maikstekas 
Knisstaite Barbara 
įaugai i s Jonis 
Lepo John 
Liodovikai Letienei 
Lokumskue Antonio 
Lnreni Stanislovui 
Margelis C 
Masalskis Franas 
Mecelis Mayr 
Merenig Lienas 
Miceika S 
Mikos Roman 
Mozeris Vincentas ' 
Mickevieces Petras

501
502
506
508
509
513
515
523
529
530
535
541
543

548
557 
558 
560 
562
564
565
569 
585 
586 
588
589
591
592
596
598
599
600
601
60.8
606

607
612
614
619

' 624
628
630
683
634
636
637
639
641
642
644
647
649

.. 651
655
659
661
665
673
674

Netpas Juozopas 
Paliuliui Jonui 
Padelaitienej Aona 
Pocuij Jozupuj 
Pranevich Anton 2 
Ramanauski Anton 
Rimkues Wicenty 
Rozzenskas Minęl 
Sabecki Stepan 
Sanralui Peter 
Selmikeit A F 
Senkus Tonis 
Skistene Monika 
Sireinas E 
Sneuksta Frank 
Sruogiutei W 
Spranaitis A 
Stuglis Justin 
Staponawic B 
Tamosaukis Petras 
Tvarkunas Peter 
Vizgeni S 
Zegunis Zigmunt 
Zemgulis Po vilos

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO DĖDĖS STANlS- 

lovo Jukštinavičiaus, Kaun rėd., Pa
nevėžio apskr., Titonių sodžiaus. Apie 
20 metų; kaip Amerikoje. Meldžiu at
sišaukti, arba žinanti ji malonės pra
nešti adresu:

PRANAS PARČAUSKAS, 
1542 Wabansia Avė., Chicago, III. 
____________________ ____ :-------- ----------------

ISREDAVOJIMU1 I REIKIA DARBININKŲ
ANT RENDOS 4 dailus kam-j 

bariai; visi šviesus, renda pigi, 
dar ir daiktų parduoda, o pats 
ant ukes išvažiuoja, 2956 So- į 
Union Av., 2 lubos, užpakalis.

VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-2EME.

Pranešimai
Chicagos Komitetas Lietuvos Naš- 

I laičiams šelpti (po globa Letuvai Gol- 
I bėti Dr-jos Roselando Scenos Mylėto- 
Į tojų Ratelio jėgomis stato scenoje la- 
I bai juokingą dviejų veiksmų komediją 
I ‘Tarnas įpainiojo” nedėlioj balandžio 
I 13 d., M. Meldažio salėje 2242 W. 23 
I Blace. Pradžia 7:30 v. v. Po vai- 
| dinimo šokiai. To vakaro pelnas ski

riamas sušelpimui nelaimingos V. 
Pečiulių šeimynos. Kviečia visus va
karo rengimo Komisija.

Ciceros Lietuvių Pašelpos Kliubo 
hertainins susirinkimas įvyks pelny
tos vakare balandžio 14, lygiai 7:30 
vai; vakare, O. Tamuliunienės svetai- 

Į nėj. Nariai susirinkite laiku, nes 
I turime daug reikalų svarstyti. Nepa
mirškite atsivesti naujų narių prisi
rašyti prie kliubo.

— Kliubo sekretorius._________
Laisvos Jaun. Vyrų Choro extra re

peticijos įvyks pėtnyčioj, balandžio 14 
8 v. v. Mildos svet., ant antrų lubų 
3138 So. Halsted. Visi dainininkai 
susirinkit laiku būtinai, nes turim pri
sirengti savo Velykvj vakarui.

J. Snarskis.

Dramatiškas Ratelis rengia drau
gišką vakarienę d. V. Pačkauskui iš
leisti IJetuvon, subatoj, bal. 15 d., 
Meldažio mažoj salėj. Kviečiame ne 
tik narius, bet ir svečius gausiai da
lyvauti.—Komitetas.

Brocklyn, N. Y. — L. S. S. 19ta 
kp. rengia referatą ir diskusijas pėt
nyčioj, bal. 14 d., 7:30 vai. vak. L. A. 
C. C. svetainėj, 803 Driggs Avė. Te
ma bus “Suvienytas darbininkų fron- 
tas”. Brooklyniečiai atsilankykite 
visi; bus labai rimtų pasikalbėjimų.

Kviečia Komisija.

Dramatiško Ratelio repeticijos “Ša- 
Vputrio” įvyks pėtnyčioj, balandžio 
14 d., 7:30 vąL vakare, M. Meldažio 
svetainėj. Visi lošėjai susirinkit lai
ku. Tai bus paskutinė praktika, nes 
Velykų vakare turėsime lošti.

— Režisierius.

Velykų vakare, balandžio 16 d., Mel
dažio sVeb 
tomą scen 
kinga vien 
to, bus 
šokiai, 
lankyti.

2242 W. 23 PI., bus sta- 
“Šalaputris”, labai juo- 

veiksmo *komedija. Be 
dar gražių dainų ir paskui 

Kviečiame skaitlingai atsi- 
— Komitetas.

L. D. L. D. 19 kuopos susirinkimas 
ivyks sentintadienį, balandžio 16 d., 
11 vai. iš ryto, Naujienų name. 1739 
So. Halsted pt. Taigi visi minėtos 
draugijos nariai malonėkite atsilan
kyti susirinkiman ir kurie negavote, 
tai gausit knvgą.

— Pirm*. J. Vainauskas.

Veykinį halių rengia Bridgeporto 
Lįetuvių Polit. ir Pašėlo. Kliubas ne
dėlioj, balandžio 16 d., 7 v. vak., Mil
dos svet., 3142 So. Halsted St. Visus 
kviečia atsilankyH^

— Komitetas.

Rusų darbininkų orgąnizacijų kon
ferencija ruošia grandiozų koncertą 
ir balių nedėlioj, bal. 16, West Side 
Auditorijoj, kampas Racine ir Taylor 
st. Koncerte dayvauš taipgi Rusų 
operos artistai. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Vakaro pelnas skiriamas Ru
sijos haduoHans šelpti. Kviečiame 
gausiai atsilankyti ir paremti labda
rybės darbą. — Komitetas.

Liet. Teatrališkos Dr-stės šv. Mar
tino mėnesinis susirinkimas jvyks 
Velykų dienoj, bal., 16 d., 1 vai. no 
piet. Kviečiame visus nnriut’ daly
vauti susirinkime. — Valdyba.

Har»*'ngtnnn Kreditorių komiteto 
suvirinsimos ivvks balandžio 14 d. 
vai. vakare, 3822 So. Union Avė.

Pirm. P. Radvillas 
Rašt. J. Savickas.
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ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo vyro Jono Dailydos 

kuris, prasišaino bal. 8 d., 1922, apie 
45 metų amžiaus, šviesaus veido, gel
tonų plaukų, viršugalvyj yra baltų 
plaukų pluoštas. Už pranešimą kur 
jis randasi, duosiu $5.00 atlyginimo. 
Išsivežė visus pinigus, palikdamas di
deliame varge su 3 mergaitėmis: vy
riausia 10 metų, vidurinė 9 m. ir jau
niausia 5 metų. Elzbieta Dailydienė, 
205 Jefferson Stį., Westville, III.

JIEŠKAU SAVO GERO DRAUGO 
Leono Mačiulio, kuris gyveno Pitts- 
burgh. Pa. ant Penn Avė. Pradžioj 
balandžio išvažiavo į Chicaga, kur ji
sai turi tris pusbrolius, Beržinius. Aš 
turiu tris gromatas iš tėvynės: labai 
jam svarbios tos gronvatos. Greitai 
atsišauk arba parvažiuok ant Velykų. 
Franciška B., 2204 Fifth Avė., Pitts- 
burgh, Pa.

JIFŠKAU SAVO DĖDĖS STANTS- 
lovo .Tukštinavičiaus, Kauno rėd , Pa
nevėžio anskr., Titoniu sodžiaus. Apie 
20 rr-tu; kaip Amerikoje. Meldžiu at
sišaukti. arba žinanti jį malonės pra
nešti adresu;

PRANAS PARČAUSKAS, 
1542 Wabansia Ate.) Chicagoj ni.

JIEŠKAU JONO ZINKINIO; JIS 
yra rusas, bet kal
ba lietuviškai, len
kiškai ir totoriškai 
Iš Lietuvos Rasei
nių apskr., Jur
barko miesto, turi 
apie 45 metus. 
Patėmyję tokią y- 
patą, malonėkite 
pranešti, už ką 
pranešėjui atly
ginsiu su $25.00.

M. MONTVILAS 
1307 Rex Avė., S. E., 

Canton, Ohio. ,

JIEŠKAU SAVO SUNAUS JUO- 
zapo Lisinskio. Malonės pats atsi
šaukti, arba jį žinanti pranešti.

SELOMĖJA LISINSKIENĖ ....
Rokiškio apskr., Pandėlio valsč., 

Padzalakės dvaras. Lithuania.

JIEŠKAU savo giminių ir pažįsta
mai. Mykolo Suryilo, Vainaičių vien- 
sėdijos, Kauno rėd., Tauragės apskr. 
Girdėjau gyvena Chicagoje, taipgi 
pusbrolio Povylo Jonikio, girdėjau ir 
jisai gyvena Chicagoje. Todėl gi
mines ir pažįstami meldžiu atsišauk
ti laišku arba kas žinote meldžiu pra
nešti; už ką busiu dėkinga. Petronėlė 
Jonikaitė-Kutkienė. Antrašas: Wm. 
Kutko, 1107 E. Gent Ace., Johnston 
City, III. ,

JIEŠKAU savo tėvo Vincento Žal- 
pio, paskutiniu laiku gyveno East 
Chicago, Ind. Paeina Šiaulių apskr., 
Kelmės valsč., Pakalniškės kaimo. 
Esu atvažiavus iš Lietuvos jau keturi 
mėnesiai, tad labai norėčia pasima
tyti su -savo tėvu. Jis pats ar kas ži
note medžiu pranešti, arba pats atj 
važiuokle. Ona žalpaitė, 657 W. Li
berty St., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSTVEDIMUI MER- 

ginos, nuo 20,iki 30 metų. Butų ma
lonu, kad mergina butų iš Chicagos 
arba iš netolimos apielinkčs. Aš esu 
31 metų vaikinas, malonaus budo, ge
rai pasimokinęs ypač šioje šalyje. 
Kveinkit’s laišku. Rašykit anglų 
ar lietuviu kalbm'p. Ką jus man ra
šysite, viską užlaikysiu paslaptyj.

M. J. MAZDA.
3407 So. Halsted St., 

Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS

šitiomi pranešu savo kostumer- 
koms kurios siudėsi ir kurios dar ne 
sisiudė pas mane drapanas, kad per
kėliau savo dirbtuvę j pagabesnę ir 
smagesnę vietą, t. y. nuo

3343 So. Halsted St. į 
3214 So. Halsted St.

progos turiu pranešti, 
geriausią igdirbystę 
skirtų taipgi darome 

Perkanti pas mus,

už-kad 
dresių, 

ant už- 
bus už-

Prie 
laikau 
koutų, 
sakymo, 
siganėdinusi, nes tai musų ilgų metų
patyrimas. ,

Todėl, užkviečiame atlankyti mus 
nauioie vietoje ir prisižiūrėti 
materijoo.

Vistf labo
G. S. BURBA,

3214 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 2469.

musų

MAUDYNIŲ barbenai ir tol- 
letus įdėsime už labai prieina
mų kainų. McFadden Rcliable 
Plumbers, 360 E. 51 St., Phone 
Drexel 0700.

TeMYKĮTE bizniariai
Reikalaujame bučernę arba groser- 

nę mainymui ant namo nepaisant ko
kioj apylinkėj butų ir kokia kaina. 
Turim keliolika namų dėl pasirinki- 
m«o visose dalyse Chicagoj. Dabar 
geras laikas. Mainytojai laukia af:se 
Atsišaukite ypatiškai arba telefonuo- 
kit tuoj paduodami savo antrašą. Pas 
muš teisingas, greitas ir pigus pa
tarnavimas. »
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 
808 W. 33rd Place. arti Halsted St. 
Vai. nuo 9 rvto iki 9 vak. kąsdien.

Tel. Boulevarde 1550

JIESKO PARTNERIU

JIESKO DARBO

REIKALINGAS apysenis žmo 
gus pagelbėt prie janitoriaus 
darbo; tur būt be šeimynųs, pa
vienis. Darbas geram žmogui 
visuomet. Atsišaukit pas janito 
rių 725 W. 73rd St. boiler room.

DUONOS KEPTUVĖ 
RIMKUS BROS.

Pardavimui duonos keptuvė už pri
einamą kainą su gerais įtaisymais: 
mašina duonai minkyt, miltams si- 
jot, benčiai, automobiliai'i“ “---------
mas. 
kojas 
laiko.

ir geras na- 
Savninkas turi namą, todėl pir- 
turi progą gauti lysą ant ilgo

1246 So. Ashland Avė, 
Tel. Roosevelt 8226.

PARDAVIMUI 2 KAMPINIAI 
namai: vienas 2 aukštų 4 pagyveni
mų, antras bizniavas, saliunas ir 5 
kambariai prhgyvenimuL EMtirUi 
maudynė, cemento skiepas. Priežastį 
patirsite ant,vietos. P. Mikalovski, 
1444 So. 51st Avė., Cicero, 111. Tel. 
Cicero 147.

JIEŠKAU DARBO I DUONKEPY- 
klą už antrarankį kepėją. Moku dar
bą pirmąrankio kepėjo, bet tuo tar
pu norėčiau dirbti kaipo antrarankis.

M. G.,
3546 So. Emerald Avė.

REIKIA DARBININKO ANT 
farmos, kuris mekėtų visą farmos 

' darbą, netoli Chicago^, gera mokestis 
tik geistina, kad būtų blaivas žmo
gus. Kuris myli moon-shine neatsi
šaukite.

Brighton Park Naujienų Brenčius 
4138 Archer Avė.

PARDAVIMUI Columbia gra- 
mafonas, 1 metus vartotas, ir 
10 rekordų. Parduosiu už $25. 
Kreipkitės tuojau. 1731 E. 92 
PI., So. Chicago, III., 2 lubos.

PARSIDUODA NAUJAS MURI- 
nis namas, South Side, gražioje apie- 
linkėje, 2 pagyvenimų po 5 ir 6 
kambarius, vanos, ^elektros šviesos, 
oru šildomas, augštas cementuotas 
skiepas ir kiti visi naujausios ma
dos įtaisymai. Kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA PATYRUSIŲ MO- 
terų maišus lopyt.
S. & F. BAG BURLAP CO., 

2017 W. Lake St.

REIKIA virėjo. Turi mokėt 
gerai angliškai ir turi gerai mo
kėti savo užsiėmimų.

Kreipkitės:
, 3343 Broadway

SALIUNAS ANT 
PARDAVIMO.

936 W. 14th St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI SALIUNO FIXTU- 

res, pilni setai visokio dydžio, 
ir aukščau.

J. KRAUSE,
918 West Madison St.
Tel. Haymarket 3016.

$250

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 a/it labai lengvų 
išlygų, arba mainysiu ant loto, auto- 
inubilio, arba kokio biznio. F. J. Sze- 
met, 4217 Archer Avė.

REIKIA virėjos, taipgi 2 pa
tarnautojų į stalus išnešioti — 
veiterkų; turi gerai angliškai 
kalbėti. 'Kreipkitės nuo 8 iki 12 
pietų, 3343 Broadway, 1 blokai 
nuo Lincoln Parko.

REIKIA patyrusios lietuves 
pardavėjos. Gera alga-, nuolati
nių darbas. Kreipkitės

BACHUS pEPT. STORE, 
3645 S. Halsted St.

REIKIA moteries pridaboji- 
mui 2 vaikų. Atsišaukite: - 

2119 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ

iuvyrų Keikia m
Mokintis barberystės. Labai rei

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

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St:J Chicago.

NETUkl'? DARBO ?
Ateik pas mus, mes parodysime 

kaip padaryti $50 dr daugiau į savai
tę, parduodant aukštos rūšies invest' 
mentus ir Real Estate prapertes, k. 
t. lotus, farmas ir namus. Patyri
mas nereikalingąsj. iiroes pamokysim, 
atsišaukit į ofisą. LiDerty Land & In- 
vestment Co., 8301 So. Halsted St.

REIKIA paprastų darbininkų 
prie akmenų. 30 centų į va
landų. Kreipkitės:

Brownell Improvement Co., 
Thorton, 111.

REIKALINGI ŽMONĖS ANT GY- 
venimo lietuviškam viešbutyj. Su 
valgiu arba be valgio, labai pigiai 
darbininkams. Šviesus kambariai, 
viskas apžiūrėta. Dieninis ofisas ant 
Imo augšto. Naktinis ant 2ro. Klaus
kite Mrs. Gedeiko, 1606 S. Halsted St.

REIKALINGA
Didelė ir tvirta visur žinoma 
Nuosavybės, Real Estate, Bonds, 
Insurance, Transportation, Tru- 
stee ir Foreign Ėchange valsti
jos korporacija reikalauja vyrų 
kaipo Atstovų, Agentų ar Par
davėjų atstovauti šių kompani
jų Chicago ir kituose miestuose. 
Geriems ir teisingiems vyrams 

■ yra duodama geras uždarbis ir 
ateityje dar geresnis su puikiau
sia proga pasilikt prie kompani
jos ant visados ir likti žmonių 
guodonė ir turtingu. Aplikan- 
las (sp patyrimu ar be patyri-

REIKALINGAS PARTNERIS I 
“Dry Goods” Stora* Galima pastoti 
į partnerius su mažai pinigų arba ku
ris neturėtumėte pinigų, o turite lotą 
arba automobilių ar kitokį geri Serai 
nebus atmetamu Kreipkitės pas, 

A. GRIGAS, 
3114 S. Halsted St.

JIEŠKAU PARTNERIO Į BUČER- 
nės ir grosernės biznį. Biznis gerai 
einll, geroj vietoj ,tik vienam1 persun- 
ku apsidirbti. Kapitalo daug nerei
kia ,o jei kas norės, galės visą pirkti.

P. LABAN,
10707 Michigan Avė., 
Roseland, Chicago, III.

Tel. Pullman 4228

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU kambario vienam 

vaikinui — su valgiu, ar be vai 
gio. Geistina nuo 18 gatv. į šiau
rius. Anthony Simon, 1608 So 
Halsted St.

PIGIAI 5 KAMBARIŲ RAKANDAI 
ANT PARDAVIMO. *

"Mahogany” skūra apdirbti “Parlor 
sėt” ir eiektrikine lempa “Japanees” 
stand ir “shade” valgomojo kambario 
6 minkšti krėslai ir didelis stalas ir 
supamas krėslas visi “fumed oak”.

Dviejų miegamų kambarių setai, 
virykles stalas ir 2 krėslai už $250 
cash. Turi būti parduota pirm balan
džio (April) 28tos

MRS. J. ZIMONTIENĖ, 
1515 E. 66th- Place.

Telefonas Dorchester 7397 arba 
Dr. A. J. ZIMONTAS,

3252 S. Halsted St. tel. Yards 2544

PARDAVIMUI SALIUTAS, 
lietuvių kolonijoj ; biznis senas. 
Parduosiu pigiai.

3347 S. Wallace St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
moderniška Cottage, 14x16 dėl 
miegojimo porčiai, dailioji vie
toj. Atsišaukite.

6343 So$ Paulina S t., 
Phone Prosperu 4512.

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautų kolonjoj, geras biznis, 5 
kambariai dėl gyvenimo. Parduosiu 
pigiai.

Atsišaukite:
2444 W. 46th Place

Phone Ijafayette 4768

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai gerame stovyje; parduosiu už 
teisingą pasiūlymą. Atsišaukite ant 
3-čių lubų iš užpakalio nuo 3 vai. po 
pietų. .

JONAS BARANAUSKAS 
3601 So. Union Avė.

AUTOMOBILIAI
PERKAME AUTOMOBILIUS

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

DORCHESTER MOTOR SALES
COMPANY,

1401 E. 67th St.

NEGIRDĖTA PROGA!
Pardavimui Atlas trokas su išdirb

tu routu, žalių ir visokių f rūktų. Biz
nis geras ir pelningas. Pardavimo 
priežastis — liga. Kreipkitės į Nau
jienų Towri of Lake skyrių, 1614 W. 
46th St., No. 7y Tol. boulevard 0672.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA GRAND UNIVER- 

sal kukninis pečius, mažai vartotus, 
kibai pigiai.

3202 So. Halsted St. 
Ant antrų lubų.
Tel. Bul. 5788

PARDAVIMUI GROSERNĖ SU 
gražiais rakandais, biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą.

Atsišaukite:
3256 So. Morgan St.

PER 5 DIENAS
Turi būti parduotas arba išnvainy- 

tas “Dry Goods” štoras. Mainysiu 
ant loto arba automobiliaus. Biznis 
yra geroje ir bizniavoje vietoje ii’ ge
roje apielinkėje. Atsišaukite pas,

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
kendžių Storas labai dailioj vietoj, 
prieš pat parkus. Vieta yra labai 
užeinanti. Biznis daroma $200 į die
ną kaip šilta. Yra ruimai pagyveni
mui. Turiu parduoti šią savaitę 
kaina $950.00.

5301 So. Racine Avė.

EXTRA EXTRA
Pardavimui valgykla puikiausioj 

dalyj miesto, Northvvest sides, trijų 
gatvekarių kampas, 54 krėslai, lysas 
ant keturių metų, visi rakandai vė
liausios mados. Pasiskubinkit. Prie
žastį patirsite ant vietos.

Phone Armitage 6411

PARDAVIMUI VALGYKLA (RE- 
staurant) kampas Greely ir West- 
minster gatvių. Vieta labai paranki 
bizniui, prie pat dirbtuvės ir per 3 
blokus nėra kito restauranto. Apsu- 

mo) turi mokėti rašyti ir skai-k™s žmogus gali padaryti gerą pra- 
tytl H maždaug žinoti anglų kai- kambarių rakandai, gyvenimui vieta 
bų. Taipgi yra reikąlingas vie- prie pat biznio. Viskas parsiduoda la

bai prieinama kaina, 9511 Greely Av. •» -x t • i * ■» ar • inas geras Lietuvių kalboj rašy- Detroit> Mich 
tojas. Ypatos turėjusios nors. 
kokius agentinius ryšius su Bi- 
šopiniaįs spešelaiš, meldžiam ne
atsiliepti. Geros valios vyrai no- jį bizni, 
rintią įeiti ant visados į gerų ir 
gerai apmokamų darbų, rašykite 
savo rankraštyje ir atsiliepkite 
tik per laiškų.

FEDERAL BOND & LAND 
COMPANY,

602-604 Association Bldg., 
Chicago.

proga Del didelio biznio
Parsiduoda aukštos klesos restau

raciją’ prie Halsted St. daranti dide-
Parduosiu pigiai — prie

žastis liga.
Ant rendos naujas didelis gara- 

džius 50x75 .pėdų, su paint shopu.
Atsišaukite:

J. BURKE, 
736 W. 35th St.

PARDAVIMUI cigarų, ciga- 
retų, saldainių, notions krautu
vė.

1’734 So. Union Avė.
.REIKAJLINGAS patyręs bu- 

šelmanas į valymo ir dažymo 
krautuvę. Atsišaukit 4534 S.įras biznis; priežastį pardavimo 
Ashland Avė. I patirsit ant vietos.

Tefl. Yards 0952 5301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI galiūnas. Ge

NAMAPZEME

ANT PARDAVIMO 40 AKERIŲ 
farma Wis. vastijoj su mažais budin- 
kaiš. 1 mylia nuo miesto; esu susižei
dęs, negaliu dirbti ant farmos, tad esu 
priverstas parduoti arba mainyti ant 
namo, arba loto mieste.

J. S.,
4450 S. Washtenaw Avė. Chicago, III.

PRANEŠIMAS IR FARMOS
Aš Juozas Barauskas apsigarsinu, 

kad aš dabar gyvenu ant farmos Mi- 
chigano vastijoj ir aš atradau geriau
sią gyvenimą ant farmos . Gyvenau 
27 metus Amerikoj ir dirbau maino- 
se. Ką aš uždirbau per 27 metus? 
Uždirbau 25 šimtus . 
suvargęs, < 
savęs ,o čia ant farmos, geriausiai 
gyvenimas, nereikia eit su beske į

PARDAVIMUI 4 kambarių 
medinis namas, aukštas skiepas. 
Gera vieta. Didelis vištininkas, 
dideli medžiai.

4202 S. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI 5303 Princeton Ay. 
6 flatų murd namas ir 7 kambarių 
cottage užpakalyj. Elektros šviesa,

25 "...v-j . Visada buvau maudynės, pečiais šiluma. Kaina tik- 
dirbau dėl kitų, o ne dėl I tai $11,000.00. .

Šiaur-vakanms kampas 43rd PI. ir 
veiiiiiK.o nv.cma viv _  t Wallace St., 2 flatų medinis, 1 ir 7

bučernę ar Štorą, bet mes da nunešt kambarių ir antaukštis; elektios: švie- 
turim beskę sviesto ar kiaušinių, no- sa ir^ maudyne, 
rints pigiau gaunam, bet turim' pai " ...... .
duot. ! „ . ’ j
lonijos labai linksmi žmones ir labai 
linksma šalis, čia farmeriai labai gra-1 
žiai užsilaiko, pasidaro, piknikus, vi- j 
sokius šokius vasarą ir žiemą, nėra 
skirtume čia: yra keletas draugijų,! 
yra ir katalikiškų bažnyčių aplinkui i 
jeigu žmogus nori, čia visko yra.! 
Apielinkė labai graži, yra visokių eže
rų ir visokių žuvių, da aš buvau ne
matęs tokių žuvių, kokias čia pagau- 
nam, tikros Alaskos salmon. Medžiot 
taipgi gerai, nes yra visokių žvėrių, 
paukščių ir meškų, jei tik turi norą? 
nes žiema farmeriai neturi darbo, 
malkų prisikerta ir šildo pilvą pas 
pečių. Pavalgo geriau kaip mieste, 
ir da munšainės sau išsigeria, kada 
nori be baimės.
draugai kur mane gerai pažįstą Illi- 
nojaus valstijos, ‘ir Pennsylvanijos, 
jeigu norit ant farmų apsigyvent ir 
nusipirkti farmą kaip aš padariau. 
Numečiau lenciūgą nuo savo kaklo, 
jus taippat galit padaryt. Kiekvie
nas kuris išgalit, atvažiuokit pas me
nę tiesiog, aš jums aprodysiu puikias 
apielinkes ir keletą puikių farmų 
pasirinksi sau su prieinama kainą 
ant lengvų išmokėjimų ir dabar lai
kos parodyt žmogui žemę kada dobi
lai sprogsta ir kviečiai žaliuoia, tada 
žmogus rpato kokią žeme perką, kad 
nebūtų apgavystes. Aš pats jums 
patarnausiu be jokio atlyginimo. 
Kain važiuosit pas mane, pmaeškit 
laišku tai aš ant dypo patiksiu su ka- 

PasilieVn su <ruof'onp 
JUOZAS BARAUSKAS, 

35, Fountain, Mich.

šitoj apielinkSj lietuviškos ko- rala Avė.

. Kaina $4,000. Mokė
sim kom'išiną. Foerster, 7006 Eme-

i MDRTGECIAI -PASKOLOS
’ • • 11Skoliname Pinigus ant ant
ro mortgečiaus už 6%mortgečiaus už 6% 

išmokėti mėnesiniais mokes- 
Perkame bondsus, notas ir

Galite 
čiais. 
kontraktus.

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

Box

Taigi, dabar mano MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialus 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.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
ant farmos 4 pagyvenimų mūrinį na
mą, geroje apielinkčje ir geras namas. 
Norėdami gero ir pigaus namo, atsi
šaukite pas,

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

EXTRA PIGUMAS
Mūrinis namas 2 flatai po 6 kam

barius maudynės toiletai geriaiisiam 
padėjime. Mainysiu ant bučemės 
grosemės arba kito kokio biznio, loto, 
arba automobilio, rašykit arbą atsi- 
lankykit pas

Abramovicz, 2015 So. Robey St.

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

Kreipkitės:
3604 Wallace St!

MOKINKITeS madų 
PELNINGO AMATO

P-lės E. Kazlauskaitės 
Lietuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO 
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evelyn Academy of 
Gown Designing 

Room 1531 Kimball Hali Bldg.
25 E. Jackšon Blvd.

Chicago, III.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

PUIKIAUSIA BUNGALOW. GA- 
Ij kraustytis gyvent, arti bažnyčios, 2 
nnhi'11 ilH OvH°Ck stot,<?s mi’ i Musų sistema yra geriausia. čia 
nutų iki yidurmiesčio rnndasi gra- mokiname atskiruose departamentuo- 
žioje vietoje Reverly Hills, arti 95 
gatvės. Savininkas

M^FABOEN
Phone Dorchester 5816

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

se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinant į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kaina. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne-
Pardavimui medinis namas. 

2 flatu po 5 ir 6 kamb. Visi 
nauji įrengimai, gasas, maudyne , Pr<4du°ja . ■i , , "... . I Atdara dienom ir vakarais,
ir vandens šiluma. Geresnis po- ( MASTER SYSTEM DESIGNING 
siūlymas nupirks. SCHOOL,

r A o . , 190 N. STATE STREET, CHICAGO5930 Lafayctte Avė., 2-OS lubos Kampas Lake Str., ant 4 lubų.
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Lietuviu Rateliuose.
BRIDGEPORT.

Tautininkų darbuotė.

Praeitą antradienį^ balandžio 
11, Mildos svetainėj Chicagos 
Lietuvių Taryba laikė save 
mėnesinį susirinlkiiną. Delega
tų susirinko labai maža. Pir
miausia buvo “pervierijimas” 
delegatų ir užregistravimas 
svečių. 1*0 to aū t y tas ir pri

imtas pereito susirinkimo pro
tokolas. Toliaus sekė įvairių 
komisijų rajx>rtai. Komisija 
ištyrimui ar p. Bėlslkis yra po 
kaucija ir ar jis gautus pinigus 
už parduotus bonus dedąs į 
bankus savo vardu, perskaitė 
atsiųstą nuo p. Čarneckio pa
aiškinimo laišką, kad tokio: 
paskolos esą neteisingos. Laiš
kas visgi likosi priimtas. Ko
misijos narai atvažiavusiems iŠ 
Lietuvos svečiams priimti ir 
jiem maršrutą surengti prane
šė savo raportuose, kad visos 
vietos lietuvių kolonijos tuo I 
reikalu sparčiai rūpinasi iri 
kad jau visur nusamdyta pra-1 
kalboms laikyti svetainės.'

Pirmininko pagelbininkas pa-1 
stebėjęs, kad dar nevisi sve-1 
čiai užsiregistravę, vėli šaukia I 
užsiregistruoti ir duoda vėjo I 

kuris tarybos I 
“nupeizuoja” I

607
612
614
619

' 624
628
680
633
634
636
637
639
641
642
644
647
649

- 651
655
659
661
665
673
G74

Netpas Juozopas 
Paliuliui Jonui 
Padelaitienej Aona 
Pocuij Jozupuj 
Pranevich Anton 2 
Ramanauski Anton 
Rimkues VVicenty 
Rozzenskas Minę! 
Sabecki Stepan 
Sanralui Peter 
Selmikeit A F 
Senkus Tonis 
Skistene Monika 
Sireinas E 
Sneuksta Frank 
Sruogiutei XV 
Spranaitis A 
Stugliš Justin 
Staponavvic B 
Tamosaukis Petras

Pctci’ 
Vizprerd S 
Zegunis Zigmunt 
Zem-gulis Povilos

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO DĖDĖS STANIS- 

lovo Jukštinavičiaus, Kaun rėd., Pa
nevėžio apskr., Titonių sodžiaus. Apie 
20 metų; kaip Amerikoje. Meldžiu at
sišaukti, arba žinanti jį malones pra
nešti adresu:

PRANAS PARČAUSKAS, 
1542 Wabansia Avė., Chicago, III. ______________ _____ :-------- . .—.

ISREDAVOJIMUI I REIKIA DARBININKŲ
ANT RENDOS 4 dailus kam-; 

bariai; visi šviesus, renda pigi, . T ... . -
dar ir daiktų parduoda, o pats' »EIKAiJNOAS apysen.s zmo 
ant ūkės išvažiuoja, 2956 So- «us. lWelbe.t pr.c jamtonaus 
Union Av., 2 lubos, užpakalis.

VYRŲ

PARDAVIMUI NAMAI-2EME.

Pranešimai .
"Thicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti (po globa Letuvai Gel
bėti Dr-jos Roselandoi Scenos Mylėto- 
tojų Ratelio jėgomis stato scenoje la
bai juokingą dviejų veiksmų komediją 
‘Tarnas įpainiojo” nedėlioj balandžio 
13 d., M. Meldažio salėje 2242 W. 23 
Flace. Pradžia 7:30 v. v. Po vai
dinimo šokiai. To vakaro pelnas ski
riamas sušelpimui nelaimingos V. 
Pečiulių šeimynos. Kviečia visus va
karo rengimo Komisija.

Ciceros Lietuvių Pašelpos Kliubo 
hertainins susirinkimas įvyks pėtny- 
čios vakare balandžio 14, lygiai 7:30 
vai. vakare, O. Tamuliunienės svetai
nėj. Nariai susirinkite laiku, nes 
turime daug reikalų svarstyti. Nepa
mirškite atsivesti naujų narių prisi
tašyti prie kliubo.

— Kliubo sekretorius.

JIEŠKAU JONO ZINKINIO; JIS 
yra rusas, bet kal
ba lietuviškai, len
kiškai ir totoriškai 
Iš Lietuvos Rasei
nių apskr., Jur
barko miesto, turi 
apie 45 metus. 
Patemyję t o Jei ii. y- 
patą, malonėkite 
pranešti, už ką 
pranešėjui atly
ginsiu su $25.00.

M. MONTVILAS 
1307 Rex Avė., S. E., 

Canton, Ohio. ,

JIESKO DARBO

darbo; ilur būt be šeimynųs, pa
vienis. Darbas geram žmogui 
visuomet. Atsišaukit pas janito 
rių 725 W. 73rd St. boiler room.

DUONOS KEPTUVĖ 
RIMKUS BROS.

Pardavimui duonos keptuvė už pri
einamą kainą su gerais įtaisymais: 
mašina duonai minkyt, miltams si- 
jot, benčiai, automobiliai'ir geras na
mas, 
kėjas 
laiko.

Savninkas turi namą, todėl pir- 
turi progą gauti lysą ant ilgo

1246 So. Ashland Avė , 
Tel. Roosevelt 8226.

PARDAVIMUI 2 KAMPINIAI 
namai: vienas 2 aukštų 4 pagyveni
mų, antras bizniavus, saliunas ir 5 
kambariai prhgyvenimui. Elektra, 
maudynė, cemento skiepas. Priežastį 
patirsite ant .vietos. P. Mikalovski, 
1444 So. 51st Avė., Cicero, 111. Tel. 
Cicero 147.

JIEŠKAU DARBO l DUONKEPY- 
klą už antrarankį kepėją. Moku dar- • . . . ...............
pu

pirmąrankio kepėjo, bet tuo tax’- 
norėčiau dirbti kaipo antrarankis.

M. G.,
3546 So. Emerald Avė.

’ REIKIA DARBININKO ANT 
farmos, kuris mokėtų visą farmos

I darbą, netoli Chicagos, gera mokestis 
tik geistina, kad butų blaivas žmo- 

Kuris myli moon-shine neatsi- 
Park Naujienų Brenčius 

4138 Archer Avė.
1 I

KUS. 1 
ša. vilti t o.

Brighton

PARDAVIMUI Columbia gra- 
mafonas, 1 metus vartotas, ir 
10 rekordų. Parduosiu už $25. 
Kreipkitės tuojau. 1731 E. 92 
PI., So. Chicago, III., 2 lubos.

PARSIDUODA NAUJAS MURI- 
nis namas, South Side, gražioje apie
linkėje, 2 pagyvenimų po 5 ir 6 
kambarius, vanos, elektros šviesos, 
oru šildomas, augštas cementuotas 
skiepas ir kiti visi naujausios ma
dos įtaisymai. Kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
JIEŠKAU SAVO SUNAUS JUO- 

zapo Lisinskio. Malonės pats atsi
šaukti, arba jį žinanti pranešti.

SELOMĖJA LISINSKIENĖ ....
Rokiškio apskr., Pandėlio valsč., 

Padzalakės dvaras. Lithuania.

MOTERŲ
JIEIKIA PATYRUSIŲ MO- 

tenj maišus lopyt.
S. & F. BAG BUBLAP C0„

2017 W. Lake St.

REIKIA virėjo. Turi mokėt 
gerai angliškai ir turi gerai mo
kėti savo užsiėmimą.

Kreipkitės:
. 3343 Broadway

SALIUNAS ANT 
PARDAVIMO.

936 W. 14th St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI SALIUNO FIXTU- 

res, pilni setai visokio dydžio, 
ir aukščau.

J. KRAUSE,
918 West Madison St.
Tel. Ilaymarket 3016.

$250

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 a/it labai lengvų 
išlygų, arba mainysiu ant loto, auto
mobilio, arba kokio biznio. F. J. Sze- 
met, 4217 Archer Avė.

JIEŠKAU savo giminių ir pažįsta
mų. Mykolo Survilo, Vainaičių vien
sėdijos, Kauno rėd., Tauragės apskr. 
Girdėjau gyvena Chicagoje, taitfgi 
pusbrolio Povylo Jonikio, girdėjau ir 
jisai gyvena Chicagoje. Todėl gi
minės ir pažįstami meldžiu atsišauk
ti laišku arba kas žinote meldžiu pra
nešti; už ką busiu dėkinga. Petronėlė 
Jonikaitė-Kųtkienė. Antrašas: Wm. 
Kutko, 1107 E. Gent Ace., Johnston 
City, III. ,

REIKIA virėjos, taipgi 2 pa
tarnautojų į stalus išnešioti — 
veiterkų; turi gerai angliškai 
kallbėti. Kreipkitės nuo 8 iki 12 
pietų, 3343 Broadway, 1 blokai 
nuo Lincoln Parko.

tam delegatui, 
susirinkimus 
“Drauge”.

Priėjus prie nepabaigtų dar
bų svarstymo, vienas delegatų 
duoda įnešimą pasiųst Wash- 
ingtonan protesto rezoliuciją 
prieš suvaržymą aiteivijos. Įne
šimas betgi lieka atmestds. Vėl 
duoda įnešimus pasiųsti padė
kos laiškus tiems kongressma- 
nams, kurie pritaria arba bent 
prielankiai žiuri į Lietuvos pri
pažinimo klausimą. Kai kurie 
delegatų atsiliepė, kad, girdi, 
jau tuo reikalu Washingtone 
esąs “apsiznaiminęs’ p. Elijo- 
šius. Įnešimas visgi lieka pri
imtas. —“Slackeris”. < . .

Laisvos Jaun. Vyrų Choro extra re
peticijos įvyks pėtnyčioj, balandžio 14 
8 v. v. Mildos svet., ant antrų lubų 
3188 So. Halsted. Visi dainininkai 
susirinkit laiku būtinai, nes turim pri
sirengti savo Velykų vakarui.

J. Snarskis.

Dramatiškas Ratelis rengia drau
gišką vakarienę d. V. Pačkauskui iš
leisti Uetuvon, subatoj, bal. 15 d., 
Meldažio mažoj salėj. Kviečiame ne 
tik narius, bet ir svečius gausiai da
lyvauti.—Komitetas.

Brocklyn, N. Y. — L. S. S. 19ta 
kp. rengia referatą ir diskusijas pėt
nyčioj, bal. 14 d., 7:30 vai. vak. L. A. 
C. C. svetainėj, 803 Driggs Avė. Te
ma bus “Suvienytas darbininkų fron
das”. Brooklyniečiai atsilankykite 
visi; bus labai rimtų pasikalbėjimų.

Kviečia Komisija.

Dramatiško Ratelio repeticijos “Ša- 
laputrio” įvyks pėtnyčioj, balandžio 
14 d., 7:30 vai. vakare, M. Meldažio 
svetainėj. Visi lošėjai susirinkit lai
ku. Tai bus paskutinė praktika, nes 
Velykų vakare turėsime lošti.

— Režisierius.

S. L. A. 2 Apskričio 
konferencija.

Kovo 26 d. įvyfko SU A. 2 
Apskričiu koriferencija. Devy
nios 'kuopos prisiuntė 38 dele
gatus. Po išklausymui rapor
tų paaiškėjo, kad susirado $10, 
kurių buvo pasigesta raštinin
kui, kad jis neteisingai pa j ieš
ko jų iš buvusiojo kasininko. 
Dabar kdmisijai gerai peržiu
rėjus knygas, tapo pripažinta, 
kad $10 trūksta. Senasis ka
sininkas sutiko su tuo suradi
mam, saikydaas, kad jis buvo 
pamiršęs apie tų dešimtį dole
rių ir (pripažino, kad jie yra 
I>as jį.

Toliau ėjo apkalbėjimas au
tomobilinio sumanymo kuris, 
kai]) pasipodė, buvo visai ne-

Velykų vakare, balandžio 16 d., Mel
dažio svet., 2242 W. 23 PI., bus sta
toma scenoj 
kinga vieno veiksmo ‘komedija, 
to, bus 
Šokiai, 
lankyti.

“Šalaputris”, labai juo- 
Be 

dar gražių dainų ir paskui 
Kviečiame skaitlingai atsi- 

— Komitetas.

L. D. L. D. 19 kuopos susirinkimas 
įvyks sentintadienį, balandžio 16 d., 
11 vai. iš ryto, Naujienų name. 1739 
So. Halsted JSt. Taigi visi minėtos 
draugijos nariai malonėkite atsilan
kyti susirinkiman ir kurie negavote, 
tai gausit knvgą.

— Pirmi'. J. Vainauskas.

Veykinj balių rengia Bridgepdrto 
T,|etuvių Polit. ir Pašelp. Kliubas ne
dėlioj, balandžio 16 d., 7 v. vak.. Mil
dos svet., 3142 So. Halsted St. Visus 
kviečia atsilankyti.

— Komitetas.

Lietuvon kyngų siuntimo ko
misija pranešė surinkusi kny
gų už $49.00.

2 Apskričio Komisija:
J. Kirkus
A. J. Šaukštas.

Rusų darbininkų organizacijų kon
ferencija ruošia grandiozų koncertą 
ir balių nedėlioj, bal. 16, West Side 
Auditorijoj, kampas Racine ir Taylor 
st. Koncerte dayvauS taipgi Rusų 
operos artistai. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Vakaro pelnas skiriamas Ru
sijos baduoHams šelpti. Kviečiame 
gausiai atsilankyti ir paremti labda
rybės darbą. — Komitetas.

Liet. Teatrališkos Dr-stės šv. Mar
tino mėnesiais susirinkimas įvyks 
Velykų dienoj, bal., 16 d., 1 vai. no 
piet. Kviečiame visus nnn’us daly
vauti susirinkime. — Valdyba.

JIEŠKAU savo tėvo Vincento Žal- 
pio, paskutiniu laiku gyveno East 
Chicago, Ind. Paeina Šiaulių apskr., 
Kelmės valsČ., Pakalniškės kaimo. 
Esu atvažiavus iš Lietuvos jau keturi 
mėnesiai, tad labai norėčia pasima
tyti su <?avo tėvu. Jis pats ar kas ži
note medžiu pranešti, arba pats at-* 
važiuokle. Ona Žalpaitė, 657 W. Li
berty St., Chicago, III.

REIKIA patyrusios lietuvės 
pardavėjos. Gera alga-, nuolati
nis darbas. Kreipkitės

BAOK’S DEIxr. STORE, 
3645 S. Halsted St.

PIGIAI 5 KAMBARIŲ RAKANDAI 
ANT PARDAVIMO. * 

“Mahogany” skūra apdirbti “Parlor 
sėt” ir elektrikinė lempa “Japanees” 
stand ir “shade” valgomojo kambario 
6 minkšti krėslai ir didelis stalas ir 
supamas krėslas visi “fumed oak”.

Dviejų miegamų kambarių setai, 
viryklos stalas ir 2 krėslai už $250 
cash. Turi būti parduota pirm balan
džio (April) 28tos

MRS. J. ZIMONTIENĖ, 
1515 E. 66th* Place.

Telefonas Dorchester 7397 arba 
Dr. A. J. ZIMONTAS,

3252 S. Halsted St. tel. Yards 2544

PARDAVIMUI SALIUTAS, 
lietuvių kolonijoj; biznis senas. 
Parduosiu pigiai.

3347 S. Wallace St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
moderniška Cottage, 14x16 dėl 
miegojimo porčiai, dailioji vie
toj. Atsišaukite.

6343 Sot Paulina S t., 
Phone Prospect 4512.

APSIVEDIMAI.
REIKIA moteries pridaboji- 

mui 2 vaikų. Atsišaukite:
2119 So. Halsted S t.

PARDAVIMUI 4 KAMBARIŲ RA- 
kandai gerame stovyje; parduosiu už 
teisingą pasiūlymą. Atsišaukite ant 
3-čių lubų iš užpakalio nuo 3 vai. po 
pietų. '

JONAS BARANAUSKAS 
3601 So. Union Avė.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautų kolonjoj, geras biznis, 5 
kambariai dėl gyvenimo. Parduosiu 
pigiai.

Atsišaukite:
2444 W. 46th Place

Phone Ijafayette 4768

NAMAI4EME

ANT PARDAVIMO 40 AKERIŲ 
farma Wis. vastijoj su mažais budin- 
kais. 1 .mylia nuo miesto; esu susižei
dęs, negaliu dirbti ant farmos, tad esu 
priverstas parduoti arba mainyti ant 
namo, arba loto mieste.

J. S.,
4450 S. Washtenaw Avė. Chicago, III.

JIEŠKAU APS!VEDIMUI MER- 
ginos, nuo 20 iki 30 metų. Butų ma
lonu, kad mergina butų iš Chicagos 
arba iš netolimos apielinkčs. Aš esu 
31 metų vaikinas, malonaus budo, ge
rai pasimokinęs ypač šioje šalyje. 
Kreinkit’s laišku. Rašykit anglų 
ar lietuviu kalbm'e. Ką jus man ra
šysite, viską užlaikysiu paslaptyj.

M. J. MAZDA,
3407 Sn. Halsted St., 

Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PERKAME AUTOMOBILIUS
Visokio išdirbimo, visokio modelio, 

greitam veikimui ir aukštos kainos. 
Atvažiuokite savo automobilių pas 

DORCHESTER MOTOR SALES
COMPANY,

1401 E. 67th St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS

šiuomi pranešu savo kostumer- 
koms kurios siudėsi ir kurios dar ne 
sisiudė pas mane drapanas, kad per
kėliau savo dirbtuvę į pagabosnę ir 
smagesnę vietą, t. y. nuo

3343 So. Halsted St. į
3214 So. Halsted St.

progos turiu pranešti, kad už- 
geriausią ijšdirbystę dresių, 
skirtų taipgi darome ant už- 

Perkanti pas mus, bus už-

Prie 
laikau 
koutų, 
sakymo, 
siganėdinusi, nes tai musų ilgų metų 
patyrimas. ,

Todėl, užkviečiame 
naujo ie vietoje ir prisižiūrėti 
materijoo.

Viso labo
G. S. BURBA,

3214 So. Halsted St.,
Tel. Boulevard 2469.

!MV YRU REIKIA III
Mokintis barberystės. Labai rei

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

MOLER BARBER ČOLLEGE 
105 So. Wells St:J Chicago.

NETUĖI? DARBO ?
Ateik pas mus, mes parodysime 

kaip padaryti $50 dr daugiau į savai
tę, parduodant aukštos rūšies i n vest- 
mentus ir Real Estate prapertes, k. 
t. lotus, farmas ir namus. Patyri
mas nereikalingąsj. .nves pamokysim, 
atsišaukit į ofisą. Liberty Land & In- 
vestment Co., 8301 So. Halsted St.

NEGIRDĖTA PROGA!
Pardavimui Atlas trokas su išdirb

tu routu, žalių ir visokių f rūktų. Biz
nis geras ir pelningas. Pardavimo 
priežastis -— liga. Kreipkitės į Nau
jienų Town of Lake skyrių, 1614 W. 
46th St., No. 7, Tel. Boulevard 0672. 
. ... .............. ...... i i 

PARDAVIMUI
PARSIDUODA GRAND UNIVEIf- 

sui kukninis pečius, mažai vartotus, 
labai pigiai.

3202 So. Halsted St.
Ant antrų lubų.
Tel. Bul. 5788

atlankyti mus 
musų

REIKIA paprastų darbininkų 
prie akmenų. 30 centų į va
landą. Kreipkitės:

Brownell Improvement Co., 
Thorton, 111.

PARDAVIMUI GROSERNĖ SU 
gražiais rakandais, biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Parcluosiu už tei
singą pasiūlymą.

Atsišaukite:
3256 So. Morgan St.

MAUDYNIŲ bargenai ir tol- 
letus įdėsime už labai prieina
mų kainą. McFadden Rcliablc 
Plumbers, 360‘ E. 51 St., Phone 
Drexel 0700.

REIKALINGI ŽMONĖS ANT GY- 
venimo lietuviškam viešbutyj. Su 
valgiu arba be valgio, labai pigiai 
darbininkams. šviesus kambariai, 
viskas apžiūrėta. Dieninis ofisas ant 
Imo augšto. Naktinis ant 2ro. Klaus
kite Mrs. Gedeiko, 1606 S. Halsted St.

PER 5 DIENAS
Turi būti parduotas arba išuvainy- 

tas “Dry Goods” Storas. Mainysiu 
ant loto arba automobiliaus. Biznis 
yra geroje ir bizniavoje vietoje ir ge
roje apielinkėje. Atsišaukite pas,

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

PRANEŠIMAS IR FARMOS
Aš Juozas Barauskas apsigarsinų, 

kad aš dabar gyvenu ant farmos Mi- 
chigano vastijoj ir aš atradau geriau
sią gyvenimą ant farmos . Gyvenau 
27 metus Amerikoj ir dirbau majuo
se. 1 
Uždirbau 25 šimtus 
suvargęs, < 
savęs ,o čia ant fannos, geriausia: 
gyvenimas, nereikia eit su beske į

PARDAVIMUI 4 kambarių 
medinis narnas, aukštas skiepas. 
Gera vieta. Didelis vištininkas, 
dideli medžiai.

4202 S. Washtcnaw Avė.

PARDAVIMUI 5303 Princeton Ay.
6 flatų murd namas ir 7 kambarių 

Elektros šviesa,Ką aš uždirbau per 27 metus? cottage užpakalyj.
L5 . Visada buvau maudynės, pečiais šiluma. Kaina tik-
dirbau dėl kitų, o ne dėl 1 tai $11,000.90. .

ias šiaur-vakanms kampas 43rd PI. ir 
—-3 į Wallace St., 2 flatų medinis, 1 ir 7 

bučernę‘ar’ Storą,' bet7nes" da^nunest kambarių ir antaukStis; elektros švie- 
turim beskę sviesto ar kiaušinių, no- sa ir maudynė. nAn

- • t sim komišiną.
-f,-—“ ““ X - ------------ X-----  . ,

Šitoj apielinkėj lietuviškos ko- ra‘d Avė.

Atsiimkit laiškus iš 
Pašto

Abaravicus Kazimerui 
Aucjuno Kazimero 
Bartusu Jonu - 
Barakauskas Piter 
Belecky Sem 
Blozis Ana 
Blavvascuni Stanislowi 
Burbela W J 
Daradzkine Marjona 
Dirgieaite Marcele 
Galkint J • 
GrigaiteYdai Petrunelei 
Feliszausky M (Grossman 

Filip)
Helingas Adamas 
Jagmin Frank 
Jakubka Kaz 
Jur*a Kazimer 
Judikaitis Jas 
Kempis Veroninka 
KHemoncas Maikstekas 
Knisstaite Barbara 
Išaugai i s Jonis 
Lepo John 
Liodovikai Letienri 
Tx)kumskue Antonio 
Lureni Stanislovui 
Margelis C 
Masalskis Franas 
Mecelis Mayr 
Merenig T,ienas 
Miceika S 
Mikos Roman 
Mozeris Vincentas " 
Mickevieces Petras

Hnr’dngtmin Krcditori" komiteto 
suvirinsimos vrvks balandžio 14 d. 
vai. vakare, 3G22 So. TJnion Avė.

Pirm. P. Kadvillas 
Rašt. J. Savickas.

8

TeMYKĮTE bizniariai
Reikalaujame bučernę arba groser- 

nę mainymui ant namo nepaisant ko
kioj apylinkėj butų ir kokia kaina. 
Turim keliolika namų dėl pasirinki
mo visose dalyse Chicagoj. Dabar 
geras laikas. Mainytojai laukia af:se 
Atsišaukite ypatiškai arba telefonuo- 
kit tuoj paduodami savo antrašą. Pas 
muš teisingas, greitas ir pigus pa
tarnavimas. »
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 
808 W. 33rd Place. arti Halsted St. 
Vai. nuo 9 ryto iki 9 vak. kasdien.

Tel. Boulevardo 1550
501
502
506
508
509
513
515
523
529
530
535
541
543

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

548
557
558
560
562
564
565
569
585
586
588
589
591
592
596
598
599
600
601
602
606

JIEŠKAU savo vyro Jono Dailydos 
kuris, prasišaino bal. 8 d., 1922, apie 
45 metų amžiaus, šviesaus veido, gel
tonų plaukų, viršugalvyj yra baltų 
plaukų pluoštas. Už pranešimą kur 
jis randasi, duosiu $5.00 atlyginimo. 
Išsivežė visus pinigus, palikdamas di
deliame varge su 3 mergaitėmis: vy
liausia 10 metų, vidutinė 9 m. ir jau
niausia 5 metų. Elzbieta Dailydienė, 
205 Jefferson Stį., Westville, III.

JIEŠKAU SAVO GERO DRAUGO 
Leono Mačiulio, kuris gyveno Pitts- 
burgh, Pa. ant Penn Avė. Pradžioj 
balandžio išvažiavo į Chicaga, kur ji
sai turi tris pusbrolius, Beržinius. Aš 
turiu tris gromatas iš tėvynės: labai 
jam svarbios tos gronvatos. Greitai 
atsišauk arba parvažiuok ant Velykų. 
Pranciška B., 2204 Fifth Avė., Pitts- 
burgh, Pa.

JIFŠKAU SAVO DĖDĖS STANTS- 
lovo Jukštinavičiaus, Kauno rėd , Pa
nevėžio apskr., Titoniu sodžiaus. Apie 
20 nr-tn; kaip Amerikoje. Meldžiu at
sišaukti. arba žinanti jį malonės pra
nešti adresu;

PRANAS PARČAUSKAS, 
1542 Wflbansia Ate.j Chicagoj III.

JIESKO PARTNERIŲ

REIKALINGA
Didele ir tvirta visur žinoma 
Nuosavybės, Real Estate, Bonds, 
Insurance, Transportation, Tru- 
stee ir Foreign Ėchange valsti
jos korporacija reikalauja vyrų 
kaipo Atstovų, Agentų ar Par
davėjų atstovauti šią kompani
ją Chicago ir kituose miestuose. 
Geriems ir teisingiems vyrams 
yra duodama geras uždarbis ir 
ateityje dar geresnis su puikiau
sia proga pasilikt prie kompani
jos ant visados ir likti žmonių 
guodonė ir turtingu. Aplikan-

PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
kendžių štoras labai dailioj vietoj, 
prieš pat parkus. Vieta yra labai 
užeinanti. Biznis daroma $200 į die
ną kaip šilta. Yra ruimai pagyveni
mui. Turiu parduoti šią savaitę 
kaina $950.00.

5301 So. Racine Avė.

EXTRA EXTRA
Pardavimui valgykla puikiausioj 

dalyj miesto, Northwest sides, trijų 
gatvekarių kampas, 54 krėslai, lysas 
ant keturių metų, visi rakandai vė
liausios mados. Pasiskubinkit. Prie
žastį patirsite ant vietos.

Phone Armitage 6411

PARDAVIMUI VALGYKLA (ĘE- 
staurant) kampas Greely ir West- 
minster gatvių. Vieta labai paranki 
bizniui, prie pat dirbtuvės ir per 3j . 0 * 1 1 • IJlZiIlllllj |7 i l'ctV UHULUVvo XI O

tas (SJ1 patyrimu ar be patyn- blokus nėra kito restauranto. Apsu-
\ i • v • a; • • <• • I V _ 1 • __1 .

REIKALINGAS PARTNERIS Į , v. / . , ,“Dry Goods” štorat Galima pastoti ir maždaug žinoti anglų kal-
mo) turi mokėti rašyti ir skai-,k™s žmogus gali padaryti gerą pra- 

I gyvenimą. Taipgi parsiduoda ir 5 
-r - - ‘ kambarių rakandai, gyvenimui vieta

į partnerius su mažai pinigų arba ku- Į bą. Taipgi yra reikąlingas vie- prie pet biznio. Viskas parsiduoda la- 
ris neturėtumėte pinigų, o turite lotą t ipfnvin Vnlhni bai Prieinama kaina, 9511 Greely Av.
arba automobiliu n r tifnki o-ori naS ^erHS LdetUVlU kalDOJ ra S y- D . .. Mi }arba automobilių ar kitokį geri Šerai 
nebus atmetamii Kreipkitės pas, 

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

I Detroit, M.ich. 
tojas. Ypa.tos turėjusios nors, 
kokius agentinius ryšius su Bi- 
šopiniais spešelais, meldžiam ne-

jieškau partnerio į bučer- atsiliepti. Geros valios vyrai no- lį bizni, 
is ir grosernės bizni. Biznis gerai . . . ... ... . x##hq iines ir grosernės biznį. .

eind, geroj vietoj ,tik vienam* persun- 
ku apsidirbti. Kapitalo daug nerei
kia ,o jei kas norės, galės visą pirkti.

P. LABAN,
10707 Michigan Avė., 

Roseland, Chicago, III.
Tel. Pullman 4228

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU kambario vienam 

vail^pui — su valgiu, ar be vai 
gio. Geistina nuo 18 gatv. į šiau
rius. Anthony Simon, 1608 So 
Halsted St.

rintis įeiti ant visados į gerą ir 
gerai apmokamą darbą, rašykite 
savo rankraštyje ir atsiliepkite 
tik per laišką.

FEDERAL BOND & LAND 
COMPANY,

602-604 Association Bldg., 
Chicago.

PROGA DEL DIDELIO BIZNIO
Parsiduoda aukštos klesos restau

raciją* prie Halsted St. daranti dide- 
Parduosiu pigiai — prie

žastis liga.
Ant rendos naujas didelis gara- 

džius 50x75 .pėdų, su paint shopu.
Atsišaukite:

J. BURKE, 
736 W. 35th St.

PARDAVIMUI cigarų, ciga- 
retų, saldainių, notions krautu
vė.

REIKA)LTNGAS patyręs bu- 
šelmanas į valymo ir dažymo 
krautuvę. Atsišaukit 4534 S. 
Ashland Avė.

Tdl. Yards 0952

1734 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas. Ge-

rints pigiau gaunam, bet turim' pai 
duot. :
lonijos labai linksmi žmones ir labai1 
linksma šalis, čia farmeriai labai gra-1 
žiai užsilaiko, pasidaro piknikus, vi-! 
sokius šokius vasarą ir žiemą, nėra 
skirtumo čia: yra keletas draugijų,! 
yra ir 
jeigu žmogus nori 
Apielinkė labai graži, yra visokių eže
rų ir visokių žuvių, da aš buvau ne
matęs tokių žuvių, kokias čia pagau
namą tikros Alaskos salmon. Medžiot 
taipgi gerai, nes yra visokių žvėrių, 
paukščių ir meškų, jei tik turi norą? 
nes žiema farmeriai neturi darbo, 
malkų prisikerta ir šildo pilvą pas 
pečių. Pavalgo geriau kaip mieste, 
ir da munšainės sau jšsigeria, kada 
nori be baimės. Taigi, dabar mano 
draugai kur mane gerai pažįstą llli- 
nojaus valstijos, ‘ir Pennsylvanijos, 
jeigu norit ant farmų apsigyvent ir 
nusipirkti farmą kaip aš padariau. 
Numečiau lenciūgą nuo savo kaklo, 
jus taippat galit padaryt. Kiekvie
nas kuris išgalit, atvažiuokit pas me
nę tiesiog, aš jums aprodvsiu puikias 
apielinkes ir keletą puikių farmų 
pasirinksi sau su prieinama kainą 
ant lengvų išmokėjimų ir dabar lai
kos parodyt žmogui žemę kada dobi
lai sprogsta ir kviečiai žaliuoia, tada 
žmogus rpato kokią žeme perką, kad 
nebūtų apgavystes. Aš pats jums 
netarnausiu be jokio atlyginimo. 
Kain važiuosit pas mane, prnaeškit 
laišku tai aš ant dypo patiksiu su ka
ru.

. Kaina $4,000. Mokė
sim komišiną. Foerster, 7006 Eme-

ir katalikiškų bažnyčių aplinkui i Skoliname Pinigus ant ant- 
i žmogus nori, čia visko YJa- rO UlOrtgeČiaUS UŽ 6%

irVO M 7 1 C/\ Ir 1 11 /V '' O -

išmokėti mėnesiniais mokės-
Perkame bondsus, notas ir

Galite 
čiais. 
kontraktus.

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

MOKYKLOS

Box

Pasilieku su emnrlone 
JUOZAS BARAUSKAS, 

35, Fountain, Mich.

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.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
ant farmos 4 pagyvenimų mūrinį na
mą, geroje apielinkėje ir geras namas. 
Norėdami gero ir pigaus namo, atsi
šaukite pas,

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

EXTRA PIGUMAS
Mūrinis namas 2 flatai po 6 kam

barius maudynės toiletai geriahsiam 
padėjime. Mainysiu ant bučemės 
grosernės arba kito kokio biznio, loto, 
arba automobilio, rašykit arba atsi- 
lankykit pas

Abramovicz, 2015 So. Robey St.

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

Kreipkitės: •
3604 Wallace St.1

MOKINKITĖS MADŲ 
PELNINGO AMATO

P-lės E. Kazlauskaitės
Lietuviška

SIUVIMO IR KIRPIMO 
MOKYKLA

Klesos: dienomis ir vakarais.
NAUJA VIETA

Evelyn Academy of 
Gown Designing

Room 1531 Kimball Hali Bldg.
25 E. Jackšon Blvd. 

Chicago, 111.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

PUIKIAUSIA BUNGALOW. GA- 
lj kraustytis gyvent, arti bažnyčios, 2 
blokai nuo Rock Tsland stoties 30 mi-
')i x */ 4 * T? 1 tT'll mokiname atskiruose departamentuo-

se pilną siuvimo amatą. Mokiniai 
aktuališkai kerpa, mieruoja ir siuva 
drapanas, prie geriausiai įrengtų są
lygų. Išmokinanv į trumpą laiką ir 
už labai prieinamą kaina. Išmokęs 
amato, be darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne-

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

l Musų sistema yra geriausia, čia
žioje vietoje Beverly Hills, arti 95 
gatvės. Savininkas

M/'FADDEN
Phone Dorchester 5816

Pardavdmui medinis namas, 
2 flatu po 5 ir 6 kamb. Visi 
nauji įrengimai, gasas, maudynė , PreAkiy°J’a • ” ’ J Į Atdara dienom ir vakarais.

. j MASTER SYSTEM DESIGNING 
siūlymas nupirks. SCHOOL,T « ‘ A n . 190 N. STATE STREET, CHICAGO
5930 Lafayette Avė., 2~OS lubos Kampas Lake Str., ant 4 lubų.

x nu ui nauji penklinių, 'gasas, maiKiync
t ras biznis; priežastį pardavimo ii< vandens šiluma. Goresnis po-' 
i patirsit ant vietos.

5301 So. Halsted St.




