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Ją .remia neutralinės šalįs. Pa
reikš, kad tik pilna konfe
rencija, o ne vieni talkinin
kai gali ją pašalinti.

- , ... --X;—.

GENOA, baL 19- Talki
ninkai vakar pasiuntė Vokieti

jos delegacijai notą, kad ji 
tampa pašalinama ir daugiau 
nebegalės dalyvauti visose ko
misijose, kurios svarsto Rusi
jos reikalus. Tai delei Vokie
tijos padarymo taikos su Ru
sija. Nota tarp kitko sako:

“Kuomet konferencija posė
džiavo ir Vokietija' buvo atsto
vaujama komisijoj ir subkomi- 
sijoj, kuriai buvo pavestos 
Europos taikos tarybos su Ru
sija, Vokietijos atstovai ko
misijose, už nugarų savo drau
gų, padarė slaptą sutartį su 
Rusija lygiai tais pačiais klau
simais, kuriuos jie apsiėmė 
svarstyti kartu su kįtų šalių 
atstovais”, ' ♦

Ar Vokietija pasiliks konfe
rencijoje, dar yra abejotina, 
bet jos delegatai jau rašo at
sakymą talkininkams. Mano
ma, kad nors jie užprotestuos 
prieš pašalinimą iš komisijos, 
jie visgi pasiliks pačioje kon
ferencijoje. i

Vokiečiai savo atsakyme vei
kiausia nurodys, kad juos pa
šalinti iš komisijos gali tik pil
nas konferencijos susirinkimas, 
o ne vieni talkininkai — kelios 
šalįs.

Tokią Vokiečių poziciją re
mia ir neutralinės šalįs, ku
rios vadovaujamos Danijos, 
jau padavė protestą konferenci
jos vadovams prieš tokį talki
ninkų elgimąsi ir sauvaliavi
mą.

jaugiau to, Rathenau sako, 
kad tarybos su Rusija nebuvo 
silajptos, kadangi premierui 
Lloyd George 'buvo pranešta per 
kitą Anglijos delegacijos narį, 
kad Vokiečiai “negali sutikti 
su talkininkų ekspertų rapor
te išdžstytu programų ir yra 
priversti tartis tiesioginiai su 
Rusija”.

Francijos delegacija šėlsta 
delei laukiamo Vokiečių pa
reikalavimo' svarstyti jų paša
linimą plenaria'me ekonominės 
konferencijos posėdy j. Francu- 
zų pranešimas sako, kad tokis 
svarstymas butų “mirtinas 
smūgis” pačiai konferencijai. 
Turini t nujaučia, kad kitos ša
lįs nepritartų talkininkų savi- 
valingam šeimininkavimui ir 
jų vedamoms be žinios kitų 
valstybių taryboms.

Čemogorijos delegacija, su
sidedanti iš užsienio * reikalų 
ministerio Čoton, gen Gvode- 
novič ir Popovič šiandie parei
kalavo priimti 
konforencijort.

(čemogorija 
atiduota Jugo
tokios talkinirikų ^malonės” 

nepripažįsta ir vis dar kovoja 
už jos bičiuo*lių talkininkų, už 
kurių labą ji kariavo, panai
kintą nepriklauąoonybę).

ją ekonominei!

talkininkų tapo 
Slavijai, bet ji

t.

GENDA, bal. 19. — Tikėda
mies, kad Vokietija užprotes
tuos prieš jos pašalinimą iš 
politinės komisijos, kuri da
bar svarsto Rusijos reikalą, 
Francijos delegatai sako, kad 
jie pasitrauks iš tos komisijos, 
jei joje pasiliks vokiečiai.

Pasiųstoji talkininkų nota 
duoda Vokietijai tris išėjimus:

1. Perduoti visą dalyką pil
nam komiteto posėdžiui, pasi
tikint ten laimėti.

2. Panaikinti Rusijos-Vokie
tijos sutartį.

3. Visai pasitraukti iš kon
ferencijos.

Daugelis mano, kad Vokieti
ja gali ir pasitraukti iš konfe
rencijos.

ruoti naujosios sutarties.
Talkininkų veikimas prieš su

tartį bus tokis pat, kaip prieš 
kiekvieną kitą Vokietijos lau
žymą taikos sutarties ir dabar
tinis įvykis skaitomas tik pa- 
dauginįmu daugybes jau susi
dariusių priežasčių veikimui 
prieš Vokietiją. Visus šiuos 
laužimus sutarties ir pa barnias 
ant Vokietijos (okuipaviinąi nau
jų Vokietijos plotų) taikiniu 
kai svarstys tuoj po užsibaigi 
mui Genoa konferencijos.

šiandie paskelbta, kad pre
mieras Poinearė paprašė Louis 
Dubois, Francijos narį kontri
bucijos komisijos, oficialiniai 
komisijoje ą>akelti klausimą 
apie veikminguiną ir legalin- 
gumą Rusijos-Vokietijos sutar
ties. Premieras taipjau davė 
panašias instrukcijas 
Francijos delegatams 
joje. . )

Premieras Poincare 
jakvietęs kitas talkininkų val

džias pasitarti, tiks'hi bendrai 
užprotestuoti pifeš Vokietiją 
delei jos padarymo Rapollo su- 
arties.

Genoa konferencijoj Iš angliakasių streiko

Lloyd George tariasi su 
rusais ir vokiečiais

7, ..■•'T •

GENOA, bal. 19. — Vokieti
jos užsienio reikalų ministeris 
Walter Rathenau šiandie tarė
si su Lloyd George ir čičerinu 
apie Vokietijos pašalinimą iš 
konferencijos Rusijos reika
lais. Vokitija gal dar šį vakar 
paduos formalinį atsakymą į 
talkininkų notą šiuo dalyku.

Daugelis kitų nefornialinių 
konferencijų buvo laikoma su 
įvairių šalių legaliniais eksper
tais kad nusprendus tikrąją 

prasmę pašalinančios Vokieti
ją iš Rusijos reikalais konfe
rencijos talkininkų notos.

Kiek matyt, Genoa konferen
cija liko išgelbėta. Per pasta
rąsias dvi dienas konferencija 
buvo arti paįrimo. Betgi da
bar delegatai tęs savo darbą, 
tik vokiečiai bus pašalinti iš 
Busįjos klausimo svarstymų. 
Tą pašalinimą padarė vieni 
talkinikai, be žinios kitų šalių.

Francija šėlsta dėl Vokia 
tijos-Rusijos taikos.

Grūmoja tyrinėjimais ir pabau
domis Už laužymą Versailles 
sutarties.

PARYŽIUS, bal. 19. — Iš 
kontribucijos komisijos bus pa
reikalauta apsvarstyti ar Ra- 
pollo nedėlioj pasirašytoji Ru
si josi-Vokieti jos sutartis nėra 
peržengimu Versailles sutarties 
dalyke vokiečių valdomo turto 
Rusijoje, kuris, Versailles su
tartimi, yra užstatytas komisi
jai užtikrinimui užmokėjimo 
kontribucijos.

Francijos valdžia lauks ko
misijos nuosprendžio pirm ne
gu oficialiniai paduos tą 'klausi
mą talkininkams. Tečiaus ofi
cialiniai rateliai skaito, kad 
Rusijos-Vrtkietijos sutartis yra 
aiškus peržengimas Versailles 
sutarties ir kad ką nė sakytų 
pati Genoa konferencija, talki
ninkai jokiu budu negali tole-

933 kasyklos West Virginijoj 
uždarytos; tik 423 kasyklos 
diriba.

kitiems 
komis i-

taipjau

Vokietija skolina Rusijai
Duos Rusijai 100,000,000 auks. 

markių kreditais.

TOKIO, bal. 19. — Iš pati
kimų rusų šaltinių įgautomis 
žiniomis, 100,000,000 auksinių 
markių ($23,800,000) kreditų 
bus puteikta sovietų Rusijai. 
Tarbos už tą paskolą užsibai
gė dabar pasirašius Rusijos- 
Vokietijos sutarčiai. Tarybas 
vedė Kari Radek. I

Rusija išpradžių prašė 900,- 
000,000 auks. markių kreditų, 
bet Vokietijos valdžia pasibijo
jo tiek daug įluoti, kadangi tai 
gali labai atsiliepti ant kontri
bucijos mokėjimo ir paskui 
tajkininkai gali pareikalauti, 
kad Vokietija užmokėtų pilną 
kontribucijos sumą.

Kreditai bus suteikti, formo
je fabrikų gaminių. Vokietija 
gi už tą gaus žaliosios medžia
gos ir grudų kaip tik Rusija 
vėl galės pradėti eksportuoti 
produktus didesnėj kiekybėj. >

Francija priešinasi ir lai 
vyno mažinimui

Sutsiptis laivyną mažinti nebus 
ratifikuota.

PARYŽIUS, bal.. 19. -v Da
rosi aišku, kad Amerika negali 
tikėtis Francijos ratifikavimo 
Washin'gtono konferencijoje 
priimtos sutarties sumažinti 
laivyną. Francija veikiausia 
tai dar 'labai negreit pasisakys, 
kadangi sutartis tapo užmesta 
atstovų bute ir niekas apie ją 
nė beprisimena. .Po i nearė ad
ministracija nusiplovė rankas 
ir nieko daugiau su sutatthn 
nedaro. Amerika paraginti 
Francijos valdžią irgi negali, 
nes dabar dalykas yra atiduo
tas parlamentui ir todėl val
džia nieko nebegali daugiau da
rytą. Be to pas franeuzus yra 
noro neratifikavimu laivyninės 
sutarties atsimokėti Amerikai 
už neratifikavimu Versailles 
sutarties.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO.

BĘLGRAD, bal. 19. — Me
nas ti r miestely, pietinėj Serbi
joj, eksplodavo didelis amuni
cijos sandėlis. Geležinkelio 
stotis ir daug kitų namų su
griauta. Nuostoliai laabi di
deli. Daug žmionių užmušta ir 
sužeista, bet 4tikrojo skaičiaus 
žuvusiųjų nežinoma.

Lietuvos žinios
Kovotojai...

Vokietijos ūžišenio įsikalu 
ministeris ir vyriausias Vokie
tijos delegatas Genoa ekonomi
nėje konferencijoje, Dr. Walter 
Rathenau, kuris pasirašyda
mas atskirą sutartį su Rusija, 
sukėlė konferencijoj tikrą aud
rą. Jis dabar tApo pašalintas 
iš svarstymų apie Rusijos rei
kalus ir gal turės visai pasi
traukti iš konferencijos, jei tal
kiu inkai, įstengs nuveikti neu- 
tra'lines šalis.

5 žm. užmušti Belfaste
BELFAST, bal. 19. — bu

dimasis vėl atsinaujino Bel
faste tarp sinn feinerių ir uls- 
teriečių. Peniu žmonės liko 
užmušti ir daug žmonių sužeis
ta keliomis pastarolmi's dieno
mis. Ugonbučiai yra perpil
dyti sužeistaisiais, bet daug 
sužeistųjų guli ir privatiniuose 
namuose.

.Pereitą naktį tapo areštuota 
23 žmonės, daugiausia už plė
šimus.

Areštavo maištininkus.

^LONDONAS, b. 19. — Iš 
Dublino pranešama, kad Ken- 
mare reguliavimai kareiviai 
areštavo maištininkų birgados 
komanduotoją Unehan ir vice- 
komanduotoją Crowley, jiems 
organizuojant maištininkų ar
miją. Uždarius juos barake 
jie tuo jaus paskelbė bado strei
ką.

Maištininkai
Welling barakus, liet tapo at
mušti ir 6 jų liko sUimti.

buvo užpuolę

REIKALAUJA PALIUOSUOTI 
POLITINIUS KALINIUS.

CHICAGO. — Pirmos meto
distų episkopatų bažnyčios su
sirinkime vakar tapo priimta 
režol'iucija, reikalaujanti, kad 
prezidentas Hardingas tuoj aus 
laliuosuotų 113 politinių ka
lnių, kurie vis tebėra federali- 
niuose kalėjimuose. Daugu
mas jų yra I. W. W. nariai ir 
yra nuteisti kalėj iman už pri- 
klausimą tai organizacijai. 
Kun. M. P. Boynton pasakė, 
kad jie neteko laisvės delei ka
ro laiko hysterijos. Susirinki
me kalbėjo ir pasfkilbusi so
cialistų darbuotoja Kate 
chards O’Hjare, kuri pati 
vo 14 mėn. kalėjime.

CHARLESTON, W. Va., bal. 
19. — Iš 1,356 kasyklų West 
Virginijoj tik 423 (kasyklos dar 
dirba; vi^os kitos stovi uždary
tos delei angliakasių streiko. 
Dar dirbančios kasyklos yra 
apstatytos mušeikolmis, kad jo- 
kis angliakasių organizatorius 
nė artyn kasyklos žemės nega
lėtų prieiti. W. Virginijoj per
eitą savaitę iškasta 183,460 to
nų anglių mažiau, negu kac 
paprastai iškasama.

Suspendavo injunctionus.
Apeliacijų teismas laikinai 

suspendavo visus federalinio 
teisėjo McGlinick išduotus in
junctionus prieš angliakasių 
uniją, kuriais buvo uždrausta 
organizuoti 'Mango angliaka
sius ir įsakyta panaikinti strei- 
kierių šėtrinę koloniją. Paskui 
pilnas apeliacijų teisinas svars
tys apie visišką tų injunctionų 
pa naikinimą.

Sprendžiama, kad unija, 
spendavus injunctionų, vėl 
lės pradėti organizavimą 
gliakasių Mingo ir 
West Virginijos pavietuose, 
ant kiek bus galima unijos or
ganizatoriams’ praslįsti per gin
kluotų mušeikų eiles.

Vis daugiau dedasi prie 
streiko.

PITTSBURGH, Pa., bal. 19. 
—Nėra tos dienos, kad neatei- 
tų žinių apie vis naujų burių 
neorganizuotų angliakasijų pri
sidėjimą prie streiko.

Dabar vien vakarinėj Pteim- 
sylVanijoj stovi delei streiko 
uždarytų apie 130 neorgani
zuotų kasyklų. Šiandie dar ke
li šimtai neorganizuotų anglia
kasių sustreikavo BosNvcll 
miestely^ Prie streiko prisidė
jo taipjau ir keturių kitų 
inįestedių angliakasiai.

Visuose neorganizuotų an
gliakasių distriktuose varomas 
skubus ir smarkus organizavi
mo dalbas. Kur tik pasirodo 
unijos organizatoriai, angliaka- 
ciai v tuoj aus dėdasi prie strei
ko ir unijos.

Oi^aniza|viimo darbas tęsis 
iki toil, kol visi angliakasiai ne
bus suorganizuoti. Todėl ir 
streikierių skaičius nuolatos di- 
dęs, progresuojant organizavi
mui.

su-
ga- 
an-

ki tuose

Neperskrido Atlantiko

Ri- 
išbu-

PRATT, Kas., b. 19. — Du 
žmonės liko užmušti dviems 
Rock Island pasažieriniams 
traukiniams susidūrus 'ties 
Plains.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, bal. 19 <1., užsienio pini

gu kaina, perkant jų ne mažiaus kaip 
už 25.000 dojerių, bankų tyuvę skai
toma Amerikos pinigais šiaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų .... $4.42
Austrijos 100 kronų ............... l%c
Belgijos 100 frankų ........... $8.60
Danijos 100 frankų ........... $21.18
Finų 100 markių .............. «... $1.94
Francijos 100 frankų ....... $9.30
Italijos 100 lirų ................... $5.49
Lietuvos 100 auksinų...................... .35c
Trenku 100 markių ...........  2%c
Norvegų 100 kronų ........... $fl9.05
Olandų 100 guldšnų ........... $87.98
švedų 100 guldšnų ........... $25.88
šveicarų 100 markių ..... ;....  $19.47
Vokietijos 100 markių 35c

RIO JANETRO, bal. 19. — 
Du Portugalijos aviatoriai, ku
rie bandė jierskristi Atlantiko 
vandenyną ir atskristi iš Por
tugalijos į Braziliją, nepasiekė 
savo kelinės tikslo delei susi
nu žymo jų hydroplano. Ji< 

padarė tris šuolius ir pasiekė 
šv. Povilo akmenines salas, vi
sai netoli Brazilijos, bet besi
leisdami prie salų įlankoj su
laužė savo hydroplaną taip, 
kad jo nebegalima bus patai
syti, nors galbūt motorą gal. ir 
pasiisciks išgelbėti. Trečias 
šuolis (pirmas šuolis buvo iki 
Kianarinių salų, antras — iki 
Verde salų) nuo Verdc salų iki 
šv. (Povilo akmenynų ir buvo 
pavojingiausias, ir pavojin
giausias delei stokos galimos 
nusileidimo vietos prie akme
nynų (net ir Jaivai tik ramiam 
laike gali įplaukti ten į užta- 
ką). Akmenynai turėjo būti 
paskutiniu jų sustojimu,* nes 
liko tik keli šimtai mylių, iki 
Pietinės Amerikos kontinento. 
Susidaužius hydroplanui avia
toriai nesusižeidė.

KAUNAS. — Kad sustab
džius p. Petisnė (Francijos ko- 
misionieriaus Kliij>čcloj) prote- 
guojamą šmugelį tarp Lietuvos 
ir Klaipėdos krašto, Lietuvos 
Vyriausybės buvo nutarta su
stiprinti pasienio sargybą ir tuo 
tikslu pasiųsta pasienin keletą 
burių naujos sargybos. Šisai 
atsitikimas I taip nugąsdino 
baikštų p. Petinė, kad jis sku
biai parsikvietė ginkluotą ka
ro laivą su didele kariuomenės 
įgula, pasienin buvo pasiųsta 
visa krašto policija (senoji vo
kiečių žandarmerija), Klaipėdos 
IKilicijos mokyklos mokiniai, vi
si automobiliai Klaipėdoje bu
vo rekvizuoti. Tris dienas p. 
Petisnė ir vokiečiai valdinin
kai buvo sujndię ir rengės ka
riauti. Daugumas krašto gy
ventojų, žinodami tikrą daly
kų stovį buvo ramus ir juokės 
iš tos’p. Petisnės ir jos drau
gų baimės.)

Galima manyti, kad p. Petis
nė taip ilgai be jokių atsižy- 
mėjiinų išskiriant šmugelį vie
špatavęs Klaipėdoj išgalvojo 
gręsiantį pavojų, idant turėtų 
progos gauti kokį ordeną. 
Tiems, kurie patikėjo Petisnės 
alarmui) tą pramoga vis tik 
nepigiai atsiėjo. (Liet.).

Karo stovis panaikinta
KAUNAS. E. Ministerių Ka

binetas nutarė panaikinti di
džiumoj Lietuvos karo stovį ir 
sudaryti tam tikrą komisiją, 
kuri smulkiau praneš apie at
skiras vietas. 

......... . .......... .. . ........ ......

| Slapta komunisty gusta
KAUNAS. E. Naktį į kovo 

24 d. Kaune, Panevėžio g-vėje 
Nr. 12 rasta pilnai įstaisyta ir 
gerai technikiųiai aprūpinta 
komimi'stų spaustuve. Rasta 1O 

p. šrifo daug lakraštinio po- 
pieno, trys užtaisyti revolve
riai “parabeliam” sistemos ir 
daug įvairios komunistinės li
teratūros. Visa dėžė (Lietuvos 
pasų, visų valsčių valdybų ar 
bažnytinių antspaudų pasams 
ir metrikoms gaminti.

Įvairus provakaciniai pažy
mėjimai su Kauno Miesto ir 
apskrities viršininko parašu, at
spausdinti toje pačioje spaustu
vėje. Areštuotas namo savinin
kas, kuris pasamdė butą Ka- 
gano pavarde. Pavardė rasta 
netikra.

Areštuoti zeberiai, spaust, 
darbininkai, viena moteris, idė
jinė komunistė, su padirbtu pa
su. IŠ spaustuvės buvo apie 15 
išėjimų.

Labirintais buvo susisiekia
ma su kaimyniniais namais ir 
net einama į kitą gatvę. <

Buvę įtaisyta ne blogiau už 
ekranuose rodomus įvairių 
plėšikų bustus. Tuose labirin
tuose beieškant rasta įvairių 
spausdinių.

Basta taip pat registracijos 
knyga ,kurioje pažymėta, kuo
met ir. kokia kalba spausdiniai 
pagaminti ir kur padėti.

Tarp kita ko rasta perdavi-' 
mo inventoriaus aktas vieno 
asmens kitam, kur tarp kitų 
perduodamų daiktų pažymėta. 
—perduodu draugą Kristaus 
paveikslą. “(Peredaju portret 
tovaršča Christa”.)

Iš rusų kalinis vartojimo ga
lima spėti, jog tie žmonės bus 
ne Lietuvos piliečiai ar bent no 
lietuviai.

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Naujienų Pinigų Siuntinio 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 
duodą paprastas gvarantijas už savo če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik 
yra New Yorke ar Chicagoje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus Jdtus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.

NAUJIENŲ^ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
Vyriausias ofisas

1739 So. Halsted St^ Chicago, IR.
Bridgeporto Skyrius

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

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

4138 Archer Avė., Chicago, Be

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

Roselando Skyrius
233 East 115th St., Roseland, BĮ.



Sveikatos Dalykai
ANGLIAKASIAI IR SVEIKATA

Dr. A. Montvidas

vartojamas per pas

Tel. Randolph 2898

Telefonaichirurgą

Saugumas pirm visko.

udo,
Valandos: 9

eses

Pranešimas

prie
Duc

visko” 
jaučias 
tik už

$800
700

Privatinių 
Ligų

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

geriausį gy-

Ruatta & Serenelli
817 Blue įsiauti Avė.

Teisingas Patarnavimas
Siuntimas Pinigų 
Laivakortės 
Real Estate 
Morgičiai 
EUROPEAN-AMERI

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

Telefonas Boulevard 0611 * 
(Baltas Namas)

Kenčiančios Viduramžės 
Moterys

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

Room 479
Tel. Main 2593

Vak. 1645 VVabansia Avė.
Tel. Haymarket 3869

i S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.': 9 A. M. iki15 P. M. 
1311 Recter Building 

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

šos Sveikatos Tarybos Biuras 
paskyrė padėjėją
Lanzą Kasyklų Biurui pagelbė
ti. šitam a/prašyme d-ras Lan- 
za darbavos su kasyklų biuro 
sanitariniu inžinierių p. Wliite. 
Aprašymas trumpai parodo 
priežastis pavojingų ligų, ku
rios apsireiškia kasykliniuose 
miestuose ir pataria budus ap
sisaugojimui ir panaikinimui tų

ar jis reikalingas ir 
netenka. Pavojaus

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PAARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn St. 
Randolph 8899 

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

Seeley 3676

Mrs. Linton pasako kaip jai 
pagelbėjo Lydia E. Pink- 
ham Vegetable Compound 

/ šiame periode.

Ned. 10 iki 12 pietų
Tel. Boulevard 6437

DR. S. 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. 10—12 pietų

Federalis Kasyklų Biuras, 
vedamas vidaus reikalų sekre
toriaus, yra įgaliotas daryti iš
tyrimus geresniam angliakasių 
sveikatos apsaugojimui. Šitie 
tyrinėjimai pradėta buvo įsis- 
teigimo laiku, bet per kelis me
tus biuras neturėjo lėšų ir ne
galėjo pradėtąjį darbą varyti 
toliau. Dabar, gavęs daugiaus 
pinigų, biura^ galės tyrinėti vi
sa, kas yra pavojingu ne tik 
angliakasių, bet ir kitų kalna
kasių sveikatai.

Dirbėjas ir Importuotojas ge
riausių armonikų pasaulyj. Viso
kių gatunkų. Pigiau parduosiu ne
gu kiti. Dykai lekcijos pirkėjams, 
Rašykit angliškai dėl informacijų,

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambatia 306, Home Bank BHg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 

iki 9 vakare.

Ligų sumažinimo tikslui Ka
syklų Biuras darbuosis išvien 
su Viešos Sveikatos Tarybos 
Biuru. Abudu biurai darbuosis

FREE TRTAL COUPON 
Frontier Asthma Co., 

Room 229 G. 
Niagara and Hudson JStreets, 

Buffalo, N. Y.
Send free trial oi your 
method to:

įpuolęs susižeidžia, 
priežastis, sėkmė ir 
aiškus. Bet ligoje, 

darbininko ligoj, 
nėra aiški, nes jis

sveikų kūdikių, negu prirengtų 
kitokių kūdikių maistų sudėjus 
visus į daiktą. Iškirpkite pa
garsinimą ir pasiųskite jį Jhe 
Borden Company, New York, o 
jie prisius veltui tą knygelę, ko
kios pus norėsite, su nurodymais 
jūsų kalboje Penėjimo kūdikio, 
instrukcijas Kūdikių Knygelę ir 
Pamokinimų knygą, kurioje yra 
paaiškinimai, kaip pataisyt gar
dų maistą su Eagle Brand. Pa
minėkite žodžiais, kokios kny
gelės norite.

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas z
3149 S. Mprgan St., kertė 32 St.

Chięago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

vakare. Nedeliomis nuo 12 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

NORTH 
GERMAN 

LL.OYD
Į LIETUVĄ

Kambariuose arba trečia 
klesa J

New York-Bremen
S'.S. HANNOVER, Bal. 16
S.S. YORCK Geg. 10 
S.S\ SEYDLITZ Geg. 24 
ir kas antrą seredą. Puiki 
kelione. Trečioj klesoj 
puikus uždaryti" ^kamba
riai dėl 2, 4 ir 6 ypatų.

Delei -platesniij infor
macijų kreipkitės prie

CHAS KAUFMANN 
99 State St., Boston, Mas». 
arba prie vietos agentų.

mijo jūsų pagarsinimą laikraštyj ir 
sako: “Ėmei viską ką tik pamisli- 
ti galėjai, dabar aš noriu kad im-

Harringtono Kreditorių mass mitingas įvyks bal. 21 d., 8 vai. 
vak. Columbia svetainėje, 48-ta ir Paulina St. Visi kteditoriai 
esate kviečiami parodyt savo notas, arba kurie turite Postai Cards 
nuo advokato įeinant į svetainę dėl geresnės tvarkos.

Kviečia Komisija.

JOHN KUCHINSKAS
LETUVIS ADVOKATAS 

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

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

Veda visokias bylas, visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

JURGIS HRYNKEVIčįJJS 
KRIAUČIUS ”

Vienas iš geriausių kriaučių ant 
North West Side, geriausis dal
bas ir prieinamiausios kainos* 
Ateikite persitikmti, arba rašyki

te ,mos ateisime į .namus.
Į504 W. Division St. Chicago, III.

Prisiversti angliakasį savo 
sveikatos žiūrėti yra sunku, nes 
jis nemato tam reikalo. Mes 
čion bandysime atkreipti ang
liakasio domę į pavojingų ligų 
pirežastis ir apsireiškimus, kaip 
jos pietojas ir kaip angliaka
siai gali nuo jų apsisaugoti.

apsisaugoti nuo nešvaru- 
reiškia daugelį 

reiškia tyrą vande- 
švarius kiemus, 
švarius namus, 

švarius miegamus 
• švarius kimus, 

nežinodami apie antkričius 
tikėjom, kad reikia nešva- 
daiktus sunaikinti. Dabar 
žinom, kad antkritis ir

Turime pilniausią pasirinkimą už sekamas kainas

ATDARI AUTOMOBILIAI 
touring demonstratorius 
touring permalevotas ....

Dr. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas . 

4649 So. Ashland Avė,
Kampas 47th St.

1921 Oakland
1921 Oakland
1920-5 pas. tour. perdirbtas ir permalevotas ...... .
1920 Oakland roadster perdirbtas ir permalevotas
1919 Oakland Roadster ...............................'............
1919 5 pas. Oakland touring..........?............... .............
1919 Oakland touring ........................ \..........................

UŽDARYTI AUTOMOBILIAI
1921 Oakland Sodan permalevotas ................... .........
1920 4 pas. Coupe, permalevotas................................
1920
1920
1919

(Apgarsinimas)
KĄ DEDATE Į KŪDIKIO 

PIENO BUTELĮ?

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. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone^ Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Jeigu jus turite 
nenusirhinkite. 
ir iš toli suteiksiu 
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St. 

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedčl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

Judėjimas obalsiu, “saugu 
inas pirm visko,” tvirtai įsteig 
ta mažne visose kasyklose u 
įrodinėt 
kuomet 
ženklu, sargų ar strypų padė
jimas aplinkui atdaras vietas, 
atsargus sprogstamos medžia
gos nešiojimas ir daugelis ki
tų prasergėjimų yra paprasti 
“saugumo pirm visko” atsar
gumai ir jiems daug aiškinimų 
nereikia. “Uncija prasargos 
verta svaro gydymo” yra gerai 
įrodyta “saugumo pirm visko” 
judėjimo sėkmėmis * pašalinan
čiomis nelaimes, kentėjimus ir 
mirtį.

M^OR.HERZMAH^l 
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 950 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted SV
'—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Nelaimės priežastis 'lengva 
rasti ir ji .pašalinti. Pav., jei 
strypas, padėtasties kokia at- 
vara, nupuola, ar kas jį paima, 
ir „žmogus 
Nelaimės 
gydymas 
ypatingai 
priežastis 
netėmija to, kaip liga plėtojasi

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės

Greita kelionė
NEW YORK — M’EMEL

LA TAURAINE ...... i.....  Bal. 22
S. S. PARIS.... .......... :..... .« *Bal. 26
ROCHAMBEAU ............... Bal. 27
LA SAVOIE .... .................. Geg. 6
S. S. FANCE ........ Geg. 10
♦Jungiasi su 6. S. Pologne plau

kiančių iš Harve Bal. 14
3-ios klesos kaina ........... $106.50

Puikiausi 3-ios klesos paranka
mai, su prausimosi bliudu ir bė
gančiu vandeniu, ?, 4, 6 ir 8 žmo
nėms. Specialiai: valgymo kam
bariai, rūkymo, baras ir barber- 
nė pateikiama 3-iai klesai. Vy
nas ir alus veltui.

Platesnį informacijų kreipkitės 
prie vietinių Fręnch Line agentų.

Denver, Colorado. — “Ėmiau Lydia 
E. Pinkliam Vegetable Compound per

ADVOKATAS 
Ofisas vidutmdestyj. 

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

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

VELTUI DUSULIU 
(Asthma) Sergantiems 

Už dyką bandymas budo, kuri kiek
vienas gali vartoti be nesmagumą ir 

be laiko eikvojimo.
Mes turime būdą, kuris suvaldo 

dusulį ir norime, kad bandytumėt už 
musų iškaščiūs. Nežiūrint ar jau įsise
nėjas, ar da neseniai pasirodė, kaipo 
chroniškas dusulys jus privalote pa
reikalauti ant išbandymo musų 
Nežiūrint jūsų amžiaus ar užsiėfhimo, 
jeigu jus vargina dusulys musų bū
das turėtų jums pagelbėti tuojaus.

Mes ypatingai norime pasiųsti 
tiems, kurie neturi vilties išsigydyti, 
kurie išbandė įvairius įkvėpimus, plo
vimus, opiumo sutaisymus, garus, 
“patentuotus rūkymus” ir tt. be pa
sekmių. Mes norime parodyti kiekvie
nam už musų iškaščiūs, kad naujau
sio budo tikslu yra užbaigti visokį sun 
kų kvėpavimą, gvergždimą ir yisus 
baisius paroksizmus tuojaus.

šitas veltus pasiūlymas yra per 
svarbus kad praleisti kad ir vieną 
dieną. Rašykite dabar ir pradėkite var 
toti musų būdą tuojaus. Pinigų nesių
skite. Tik pasiųskite išpildę žemiau 
padėtą kuponą. Padarykite tą šian
dien — jums nereikia mokėti nė už 
pasiuntimą.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI 
Geriausi AMERIKOS* IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo < ™
Kraujo ■
Šlapumo '!l|lW

VELTUI SEZONO PASAS 
Įėjimui į vartotų automobilių parodą.

Kuri įvyks Coliseum, Bal.-April 26 iki Geg.-May 4-tcs, 1922.
Tik praneškite telefonu savo vardą ir adresą musų operatorkai, 
Calunvet 5310.

“JAU MES PRISIRENGę DABAR” > 
turime daugybę automobilių gerame-stovyj, išstatymui' Vartotų Au
tomobilių Parodom
Šiuos automobilius galima matyt mus pardavojimo vietoj ir pasirinkt, 
kada tik nori 
Išmokėjimais.

Compound!” Liepiau parnešti ir urnai 
pradėjau geriau jaustis ir jis pri

dūrė: “Aš noriu kad imtume' šešis 
butelius’. Taip ir padariau, o dabar 
užlaikau stubą, atlieku pati savo dar
bą, dirbu per dienas ir jaučiuosi la
bai gerai. Sakau kiekvienai apie Ve- 
ge'.able Compound savo draugei, ku
rią daug turiu, kad ne tas, bučia 
nepas\eikusi”. — Mrs. R J. LIN
TON 1850 West 33-rd Avenue, Den
ver, Colorado

Po perskaitymui panašaus laiško 
kaip kad aukščiau tilpsta, kuriuos 
tankiai garsiname, kaip gali moteris 
iškęsti ne ėmusi Lydia E. Pinkham 
Vegetable Cęmpound jei ji reikalau
ja pagelbos? Jis pagelbsti, kuomet 
kitos gyduolės nepagelbsti.

septynis metus ir 
negaliu apsakyti 
kiek man gero pa
darė. J's y.’a ge
ras kaip jaunoms, 
taip ir senoms ir 
aš visuomet užlai
kau butelį namuo
se, kad kada prisi
eina turėt Lydia E. 
Pinkhartv, kad ga- 
lečiA pasigolbėti. 
Mano vyras patė-_

Room 1625, 127 N. Dearborn St
Tel.: Central 5381.

AR REIKIA JUMS NAUJO STOGO ?
Jei stogas kiauras, vanduo bėga, arba nori naują stogą uždėti, 

motykite mus. Mes padarome už speciales kainas visokios rūšies sto
gų dengimą, pavizdžiui: žalios ai* raudonos dengimui skalos po $1.25 
ir $2.35 rolis. Specialė kaina daugiau imant.

“Visokis Lumberis”

Morgan Park Lumber Co.,
Tel.: Beverly 1279, 0397. Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

Įmokėt ir po 50 
centų į savaitę. 
Daugybė vasari
nių dresių viso
kių spalvų ir 
stailų. Rašyk pa
klausdama pa
aiškinimų.

Ajnerican 
Dress

Installment Co.,
58-60 }Vest 

Washington St.
Tel. Central 1844

ir nenumano, 
galiima prašalinti. Kaip darbi 
ninkas supras tą, ligų prašali 
nimas bus palengvintas.

Ačiū “saugumo pirm 
judėjimui angliakasys 
esąs atsakoiningas ne 
saugumą sau, bet ir visiems ki
tiems esantiems aplink jį. Kuo
met jis nepaiso, ar peržengia 
paprasčiausius sveikatos dės
nius, tai jis pavojun stato ne 
tik save, bet ir savo šeimą ir 
tuos darbininkus, kurie netoli 
jo dirba.

Antkpitis ir ligos. — Yra ži
nomas dalykas, kad ligos prie
žastim yra antkričio įsigavi- 
mas kunan ir kad apsisaugoji- 
miii nuo ligos reikia, kad ant
kritis neįeitų kunan. Antkritis 
yra maži, gyvi daiktai, tokie 
maži, kad jų gryna akim ne
pamatysi. Karštinės antikričių 
reikėtų sudėti 35,000 vieną prie 
kito, ‘kad sudaryti vieno colio 
brūkšnį. Suprantama, be sma
giai padidinamojo mikroskopo 
negalima matyti vieno antkri
čio. ;

Senuose laikuose žmonės il
gai negyveno vienoj vietoj. Jie 
medžiojo, žvejojo ii^ kėlės to
linus, savo nesvarumus palik
dami senoj vietoj.

Jei žmonės negali bėgti nuo 
savo nešvarumų, tai jie turi sa
vo nešvarumus pašalinti;

Daugelis miestelių kasyklų 
apylinkėse' stovi atvirose vieto
se, tarp girių ploto tyru oru ir 

kaip 
sau, 
ūkės 
ran-

DaiigcOis žmonių nenori ti
kėti, kad esama tokių mažų 
gyvių, nes jų negalima matyti. 
Bet angliakasiams nėra reikalo 
pamatyti, kad įtikėti; anglia
kasiai nemato nei sprogstamų 
dujų (fire damp), bet kad jos 
yra, angliakasys tiki savo ži
burio parodymui. iF tas esti su 
antkričiu; žmonės turi tikėti 
miik roskopo pąrody m u i.
Antkritis ir skretenos susijun
gę. — Kadangi antkričio nega
lim .matyti, tai'yra sunku nuo

kunigui susišaukus visas į sa
lę ir paklausus, ar prižadat, 
miesto Narsutis Ant. net verk
damas kvietė: “Reikia, .reikia; 
suneškit gaspatlines ir gaspa- 
doriai ką. kas išgalėdami.”

O pats prie vokiečių būda
mas viršaičiu tiek suko, tiek 
markes ėmė be jokios sarma
tos; tada nei grieko nebuvo, nei 
Dievo; o dabar, kaip išrinko 
į bažnytinį komitetą, tai at
rado ir Dievą. Tokie visur veid
mainiauja.

Vasario 16 dienų apvaikščio
jom su iškilme, su vainikais ir 
vėliavomis. Visų mokyklų mo
kiniai su vainikais atėjo į baž
nyčią klausyti mišių ir pamoks
lo. Iš bažnyčios išėjus tik Lie
tuvos himną gilmnazistai su
dainavo ir išsiskirstė, žmonės 
liūdni, kad jokių prakalbų ne
buvo. Visi apsišvietę žmonės ir 
mokytojai linksta progreso pu
sėn, o kunigija ir policija gina 
nuo pažangos. Progimnazijos 
mokytojas Alekna pasakė, “kad 
manęs neareštuotų, tai aš kal
bėčiau.” Bet niekas už jį ne
stojo, taip ir nekalbėjo.

(Iš laiško A. D.)

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

saules šviesa. Miestukas 
didelė ūkė, stovi vienas 
bet klaidinga manyti, kad 
apystoves lame miestuky 
das. Kur gyvena arti vienas ki
to tūkstantis, ar du tūkstančiai 
žmonių, ten rasis daug didžio
jo mietso elcmtentų, kiaulinin
kai, mėšlo krūvos, visti nykai, 
su-tlikusio vandens klanai ir ne 
vietoje supuvę išmatos.

(Bus toliau)

DR. C. K. KLIAUGA
• DENTISTAS

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

12 ryto h- 1—8 vak. 
Phone Canal 257

Angliakasio atsakomumas. — 
Angliakasiui, kaip ir kitiems 
darbininkams, beveik visuomet 
grūmoja du pavojai. vienas 
sužeidimo, kitas ligos. Abudu 
reiškia jam ir jo šeimai laiko 
ir pinigų žudymą, kančias ir 
gal mirtį, paliekančią pačią ir 
vaikus be jokio užlaikymo. 
Angliakasiai jau pradeda sup
rasti, kad daugumas nelaimiu 
yra išvengiamos. Jos gali būti 
prašalintos ir ‘saugumo pirm 
visko” judėjimas žymiai jas 
sumažino. Bet daugelis anglia
kasių nežino, kad ligos irgi 
prašalinamos. Angliakasio dar
bas stato jį į pavojų ir nepai
sant didžiausio atsarguano ne
laimės atsitinka; bet nuo ligų 
tokio pavojaus nėra.

TIKRAS NAMŲ BARGENAS
Turimo puikiausių namams vietii mieste, ant kurių statysimo na 

mus žmonėms ant mėnesinių išmokėjimų. Jei jau turi lotą ir išva
lytas, mes pabudavosime jums namą ant tų pačių išlygų.

DEARBORN BUILDING & FINANGE 60.

Oakland Sedan permalevotas .....................................................  800
Oakland Coupe perdirbtas .........................................................  750
Oaklan^ Sedan .......................................G..T...........   450

ATDARA VAKARAIS IR NEDĖLIOJ VISĄ DIENĄ. 
LYJA AR GIEDRA.

OAKLAND MOTOR CAR CO.
2426-28 Michigan Avė., | Calumet 5310
----------—-------- .... ................'■■■ ................i i. i ■ .

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3® vai. 
vakaro. Nedėliomią nuo 10 vaL 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Jei negalite žindyti savo kū
dikį, pasirinkite tokį majstą, 
kuris butų maistingas, lengvai 
viduriuose veiktų, kaip kad jū
sų pačių pienas. Duokite savo 
kūdikiui Bordeno Eagle Brand 
Pieną, ^ai geriausias kūdikiams 
maistas 
taruosius šešešdešimts du metu 
šimtų tūkstančių motinų.

Šiame laikraštyj, laiks nuo 
laiko matote pagarsinimus Bor
deno Eagle Brand Pieno, kaipo

Dr. Maurice Kahn
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.

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat 

Telefonas Yards 1119-J
Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi ’Penn- 
silvanijos hos- 
pitalėse. Pa
sekmingai pa
tarnauja 
gimdymo 
da rodą viso
kiose ligose ii 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

Baigiam praleist mesiedą ir 
visas linksmybes su vesedijoF- 
mis, nes žinot, 'kad Lietuvoj 
mėsiedas tai už vis linlksmiau- 
sis laikas. Dabar pradėsim gy
venat Šventą gavėnios laiką. 
Musų dūšių ganytojas^ Ramy
galos klebonas rengia misijas 
per šv. Kazimiero aJtlaidus ko
vo 3, 4 ir 5 dd. Toms dienoms 
kviečia misionierius; —< neži
nom iš kur jie atvažiuot. Bus!maisto, kuris užaugino daugiau 
kartu rekulekcijos ir 40 valan
dų atlaidai.

Nors jis sakosi, kad jam ru
pi parapijonai pataisyti ir prie 
Dievo patraukti, bet jam la
biau rupi savi reikalai. Mat jis 
laiko daug, gyvulių, pašaro iš 
savo žemės neištenka, pristi
gęs gi sarmatijas parapijonų 
prašyti, o pirkti labai brangu 
ir net sunku gauti, nes ir pas 
žmones maža tėra; tatai jis 
sumanė • surengti misijas ir vi
siems ūkininkams liepė suvežti 
po du pleku šieno ir po du 
gorčių avižų, o šeimininkėms 
prisakė sunešti mūsos, svies
to, sūrių, kiaušinių. Ir tokių

butų mažiau ligų. Naudingunis 
gal už visus kitus yra patari
mas 
mo. švarumas 
daiktų. Jis 
nį ir pieną 
gryną maistą 
tyrą orą, 
kambarius 
Dar 
mes 
rius 
mes 
nešvarumas gimįniuojasi.
Nusikratymas nuodingų šlam

štų yra vienas gyvenimo proce
sų. Mes turim prašalinti nuo
dus ne tik iš kūno, bet jie turi 
b irti prašalinti ir iš'Tnusų gy
venimo vietos. Žmogus negali 
budi sveikas savo nešvarumuo-

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Iš RAMYGALOS, Panev. apsk



NAUJIENOS, Chicago, III.alandžio

Sutaupoma $40

Sutaupoma

Sutaupoma $40

Pasižiūrėk
Sutaupoma

$140
$100

Rūšis 
Buvo 
Dabar

Rilis
Buvo
Dabar

1. Gražios Colujnbia rųšies dėžės 
pritaikymui prie gyvenamojo 
kambario rakandų.

2. Specialis Columbinis balsodaris
— instrumento širdis, kuris pa
daro muziką žmogaus balsu.

3. Patentuoti Balsui Lapai garsui 
kontroliuoti 
dus balsas, kokio nori.

4. Columbia mados Tono Plėtėjas
— padarąs gausų, saldų, tyrą 
Columbinį toną.

Ir jums pristatysim kurį tik 
norite Grafonolą Į Namus

Kulia D-2
Buvo 
Dabar

Sutaupoma $2.50 Nauji dalykai randama 
tik Columbia 
Grafonoloj.

Naujausis Instrumentas 
Štai Pasiūlymas

Tik pasirink sau stylip ir baigimą, kurie pritiks prie jūsų
• -*r

namu, įnešk pirmą mokesnį ir mokėk likusius išmokėji-
. v

mus pagal savo išgalę.
Tai yra jūsų paskutinė proga. VEIK ŠIANDIEN.

Ruiii K-2
Buvo $225
Dabar $150

Rūšis H-2
Buvo $165
Dabar $140

Rūšis A-2
Buvo $32.50
Dabar $30.00

Kuilį G-l 
Savo $150

abar $125
i uHi ■ » '* 1 ■** ■ < 

Sutaupoma $25

į šitas numažintas kainas
Pagalvok kiek PINIGŲ SUTAUPINI 

34 Modeliai 6 Skirtingų baigimų

Šimtai nusipirko šiuo budu. DABAR YRA TAVO PROGA

h JUOZAPAS F. BUDRIK ■
j J KRAUTUVĖ AUKSINIŲ DAIKTŲ: PIANŲ, ROLIŲ, REKORDŲ IR T. T.

W 3343 80. HALSTED ST., Tel. Boulevard 8167 GHIGAGO, ILL

Kulia H
Buvo $275
Dabar $175

IR. i <
Sutaupoma $100

Rytoj Paskutinė Pardavos Diena 
Apgalvok. šituos penkis didelius spe- 
cialės pardavos dalykus — IR VEIK
1. Numažintos kainos sutaupina iki $100.
2. Lengvi Išmokėjimai pritaikomi prie išgales. |
3. Naujos Prekes tik ką išpakuotos. ' J
4. 34 Modeliai 6 baigimuose. Didelis įvairumas pa*

sirinkimui.
5. Pats dėl Savo gero turi pirkti DABAR.

COLUMBIA GRAFONOLA

______

i
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APIE PATENTUS.

L. S. Sąjungoje
m.,

Užmiršti dalykai

Pir-
bus

vasario
Rusijos

$15
$20

pasaulio 
Šioje ša- 
vien tik 
kuomet 
patentai

Subscription Ra tesi 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago, 
per year in Chicago, 
per copy,

Aukokite Socialdemokratų 
Partijai.

Atminus, 
išgauti be 
ir suskai- 
advokato

i išretkštaa šlama a kurtu ja 
nuamonea Redakcija neataakoĄ

$8.00 
J4.50 
2.25 
1.75 
1.00

d. 1922 
patento 
$35 — 

aplikaciją ir
L L

NAUJIENOS
| The Lithuanian Daily Newi

Published Daily azcept Sunday by
The yChuanian News Pufe. Co^ Ine.,

Editor P. Grigaitis,

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Boosevelt 8500

18.00
$7.00
$8.00

8c.

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
?f Chicago, 111., undftc the act of 
March 2nd, 1879.
i, - - - v L ...*

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

Uisimokijimv kainai
Chicago je — paltu:

Metama.............................. —-
Pusei metų —....--------
Trims mėnesiams ------ -
Dviem mine šiame.......... ■■■-
Vienam mėnesiui ...........—

Chicago je per nešiotojus i
Viena kopija ..... ■■■ ■ 8c.
Savaitei----- —-......— .< l8c-
Mėnesiui........................  75c.

Suvienytose Valstijose na Chicagoj 
paštu:

Metams------------------ $7.00
Pusei metų-------- 4.90
Trims mėnesiams................ ..........2.00
Dviem mėnesiams ...............—l>^0
Vienam mėnesiui —.............—i »75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta).

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

Pinigus reikia siųsti 'paėto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

ir visos kitos valstybės, ku
rios dabar konferuoja Genu
joj. Tą patį turėtų padary
ti ir vyriausias Europos kre
ditorius — Amerika, kuri 
oficialiai konferencijoj ne
dalyvauja.

Panaikinti savutarpio 
skolas, atsisakyti, nuo viso
kių vieni iš kitų nuostolių 
atlygintų, paleisti savo ar
mijas ir nusiginkluoti —- tai 
radikalinis, bet ir tiesiausias 
kelias visiems valstybių tar
pusavio ginčams išspręsti, 
užmegsti draugiškus tarp 
savęs santikius ir pradėti 
ramų atstatymo ir kūrybos 
darbą.

Vokietijos su Rusija pa
darytoji taikos sutartis su
šiaušė prieš save santarvi
ninkus, ypatingai Francija 
su jos šalininkais, kurių ne
apykanta ir kerštas Vokieti
jai vis dar negali užgesti ir 
kurie norėtų, kad ji butų 
silpna, prigniaužta ir įma
nomai atskirta nuo Rusijos. 
Gal bus bandymų priversti 
Vokietiją ir Rusiją savo su
tartį panaikinti. Bet san
tarvininkams vargiai tatai 
pasiseks, tuo labiau, kad tų 
dviejų respublikų sutarčiai 
aiškiai pritaria neitralinės

fe
tte;

(fei

i 
t fe;

K?-

t
(•O

Vokiečių ir 
Rusų sutartis

Tuo laiku, kaip trijų-de- 
šimčių keturių valstybių at
stovai laiko konferenciją 
Genujoj, toj pačioj konfe
rencijoj ‘dalyvaujantieji vo
kiečių ir rusų atstovai pasi
rašė taikos tarp Rusijos ir 
Vokietijos sutartį. Svar
biausieji tos sutarties punk
tai yra tokie:

Vokietija pripažįsta So
vietų Rusijos valdžią;

Rusija ir Vokietija įstei
gia draugiškus viena su ant
rąja diplomatinius ir preky
binius santikius;

. Abidvi šalys atsisako nuo 
reikalavimo viena iš antros 
kokių nors kontribucijų ar 
nuostolių atlyginimų;

Abidvi šalys pasižada 
tvirtai laikytis sutarimo ne
liesti viena antros teritori
jų. —

Sutartis padaryta pilnai 
teisingais pamatais. Ką pa
darė tarp savęs Rusija su 
Vokietija, tą turėtų padaryti

Bet ir patys santarvinin
kai turės galų, gale prieiti 
prie to, dėl ko jie dabar pro
testuoja prieš Vokietiją su 
Rusija. Jie pamatys, kad 
visai sugriuvusios Europos 
dalykams pataisyti nėra ki
to kelio, kaip panaikinti, va
dinas atsisakyti nuo visų ka
ro skolų, nuo visokių nuo
stolių atlyginimo reikalavi
mų — nors iki jie tai pama
tys ir padarys, galės dar ke
liolika patiašių konferencijų 
laikyti. ,

Pirmoji Gegužes 
Jau Netoli

Darbininkų šventė v,— 
moji Gegužės jau čiapat.

Organizuoti darbininkai ži
no kas tai yra Pirmoji Gegu
žės. O socialistai apie Pirmą 
Gegužes geriausiai žino, nes tai 
jų įsteigta šventė.

Šįmet visamb pasaulyje, kaip 
ir kitais metais, bus apvaikš
čiojama Pirmoji Gegužės. Ir 
šįmet visur darbininkai galės 
savo šventę labiau pažymėti di
desniais pergalėjimais, negu

buvo, pavyzdžiui, < pernai, šį
met jau vienur kitur pradeda 
kalbėti ir veikti dėl taip vadi
namo “vienodo fronto.”

Kokios to viso veikimo galės 
būti pasekmės, negalima iš 
anksto pasakyti. Bet ir tai ge
rai, kad jau vienur 'kitur atsi
randa balsai, kur nurodo, kad 
darbininkams reikia labiau su
vienodinti savo veikimą.

Nėra abejonės, kad nuosek
lus veikimas sujungtomis visų 
organizuotų darbininkų jiego 
mis, duotų puikiausių vaisių.

Kapitalistų klesa tai gerai 
supranta ir pas juos yra stip
rus tarpusavio ryšys. Be to jų 
rankose visa valdžia, policija 
ir kariuomenė.

Darbininkai tik patys savom 
jėgom turi kovoti, o būdami 
susiskaldę jie persilpni ką nors 
laimėti. Jie dažniausiai pralai
mi. i ■

Tas negalėtų atsitikti, kad 
darbininkai visi ir visuomet ei
tų išvien. Darbininkų, yra skait
lingiausia klesa, tai kas prieš 
juos galėtų atsilaikyti? Niekas! 
Jei tik jie susiprastų. Ir jie 
ims savo kovas dėl geresnės 
būties laimėti tada, kai pama
tys, kad be vienybės nėra ga
lybės.

Jie jau, tiesa, turėjo pakan
kamai lekcijų, bet matyt, kad 
dar vis jiems tos lekcijos bu
vo permažos; jie vis dar dau
giau tarpe savęs kovoja, ne
gu su savo didžiausiais prie
šais —< kapitalistais. Tas yra 
bloga, bet itaiį) yra.

Jei vienur kitur ir apsireiš
kia didesnė darbininkų vieny
bė, tai po kiek laiko žiūrėk ir 
vėl pradeda kur nors nesutiki
mai atsirasti.

i

Daugiausiai darbininkai nu
kenčia dėl savo nesusipratimo, 
neapsišvietimo, fanatizmo. Tas 
visas kliūtis nelengva vienok 
greit prašalinti. Bet žingsnis 
po žingsnio jie eina priekin.

Pirmoji Gegužės yra tarp
tautinė darbininkų šventė. Su- 
sipratusieji viso pasaulio dar
bininkai ją švenčia. Apvaikš
čiodami tą šventę jie stiprina 
savo dvasią tolesnei kovai su 
savo išnaudotojais kapitalistais 
ir su visa kapitalizmo tvarka.

Pirmoji Gegužės , artinasi. 
Lai ji sutraukia visus darbi
ninkus vienybėn. Lai jie susi
rinkę į sales kuoplačiausiai ap
kalba savo darbininkiškus rei
kalus ir stiprina savo dvasią, 
turėdami omenyj, kad darbi
ninkų vienybė yra jų galybe ir 
laimėjimas. —A. Žymantas.

Jokioj kitoj šaly industrija 
neišsiplėtojo taip didžiai kaip 
Jungtinėse Valstijose, užtai ir 
pa tentų čionai išduodamą apie 
tiek, kiek visas kitas 
šalys drauge sudėjus, 
ly patentai išduodami 
patiems išradėjams, 
daugelyje kitų šalių
yra išduodami tik pirmam ap- 
likantui, tai yra tam, kas pir
mas prašo jo, neatsižvelgiant į 
tai, ar jis yra pirmas išradėjas, 
ar kas kitas.

Patentas yra tai privilegija, 
arba ypatinga teisė, kuri apsau
goja savininką nuo tų, (kurie 
neteisėtu budu norėtų paglemž
ti kito išrastą kokį naudingą 
dalyką, šioje šaly patentas yra 
išduodama 17 metų, pei’ kurį 
laiką savininkas gali juo nau
dotis pilnoj monopolijoj, arba 
pavesti jį kitiems įvairiomis iš
lygomis, arba parduoti visą tei
sę- !

Iki balandžio 19 
Jungtinių Valstijų 
vimas lėšuodavo 
paduodant
kuomet pereina egzaminuotę ir 
būva pripažintas teisėtu. Bet 
nuo minėtos datos jau yra pa
kelta mokestis už patentą pen
kiais doleriais, t. y. viso rei
kia mokėti 40 dol. 
kad patentas sunku 
advokato pagelbos, 
čius visas išlaidas
darbui atmokėti, patento iš
gavimas visuomet siekia apie 
keturis kartus daugiau. Jung
tinių Valstijų patentų ofise 
šiuom kartu tvarka ne per ge
riausiai vedama, nes reikia il
gą laiką laukti kol pereina eg
zaminuotę ir yra išduodama 
patentas.

Priežastis to užvilkimo

komi slaptybėj ir niekas apie 
juos negali žinoti. Dabartiniu 
laiku patentų ofise dirba apie 
porą tūkstančių darbininkų, iš 
kurių apie 70 yra egzaminuo- 
tojai, o likusieji šiaip sau dar
bininkai ir padėjėjai. Vienas 
egzaminuotoj ų, kuris egzami
nuoja rubus ir siuvamas maši
nas, yra pilnai lietuviška pa
varde, bet rodos nėra lietuvis.

Tikima, kad bus kokios nors 
reformos trumpu laiku ir dar
bas pasistūmės greitesniais 
žingsniais. Aukščiau minėtos 
permainos mokestyje paliečia 
vien tik išradimo patentus, pa
liekant taip pat kaip buvo pa
puošimo patentus, vaizbženk- 
lius ir spaudos teises.

Kaip matolme, patentavimo 
lėšos yra gana didelės, taigi 
išradėjui pirm pradedant pa
tentuoti turi suprasti, ar jo iš
radimas gali atnešti pelną ar 
ne, nes daugelis patentų neat
neša jokio pelno, o išlaidų vi
sur daugelis pasidaro.

Svetimose šalyse patento lė
šos visur yra didesnes, išsky
rus tik Meksiką, kur patentas 
pigiausiai atsieina ir ilgiausias 
jo naudojimo laikas suteikia
ma. —L. Savickas.

i '
veikimo jie pasiskųs Kominter- 
no Ispolkomui (III internaciona
lo pildomajam komitetui). Le
ninas atsakydamas nedvipras
miai prigrūmojo pašalinimu iš 
partijos.

Po Komintemo atmetimo 
skundo ir zpo Lenino kalbų ple- . 
numo posėdy, opozicija tapo su 
triuškinta: prieš Kom. partijos 
centr. komiteto rekomenduotą 
sąrašą niekas balsuoti neišdrįso.

(Soc. Viestnik).

Senatorius Borah kaltina 
kasykly savininkus

V. Korolenkos Laiškai 
Lunačarskiui 

t- —.--

gruodžio, 1921, Rusijoje, Poltavoje mi- 
šuęūs niiiKij rašytojas Vladimir G. Koro- 
Nors Korolenko nebuvo Bolševikas, nors 

jis buvo priešingas bolševikų režimui, jam te
čiaus mipiis, komunistai surengė puošnias 
dotuves. Lunačarskis parašė nckrplogą. 
mjan Biednyj — eiles, Zinovjevas pasakė 
tinkamą kalbą.

Iš kur atsirado komunistuose tokia pagar
ba mirusiam priešui

Daugelis žmonių šiandien laiko Maksimą 
Gorkį Rusijos liaudies sąžine. Tečiaus jie daro 
klaidą. Rusijos liaudies ir, ypač Rusijos inteli
gentijos sąžine buvo Vladimiras Korolenko. Jo 
vardas buvo tai]) garbingas apšvies tesu iuose ru
suose, kad bolševikai turėjo, teisingiau privers
ti buvo atiduoti pagalbą 
j ui. ,

štai šilas Korolenko 
laiku, kada mums čia,
spuu la piešė Lenino ir Trockio Rusiją šviesiau
siomis spalvomis, — tas Korolenko paraše Lu- 
n.ičaisl m, Rusijos švietimo reikalų (komisarui, 
še&us laiškus, tilpusius nesenai žurnale “Sovre- 
menija Zapiski.” “Naujienų” skaitytojams, ma- 

. nau, bus įdomus tie laiškai, nes Korolenkos bal
sas, tai Rusijos sąžinės baisas. —V. P—ška.

lai-

ata-

nors mirusiam rašyto-

1920 metais, t. y. tuo 
Amerikoje, kdmunistų

yra 
stoka atsakančių darbininkų ir 
delei didelio aplikacijų skait
inius, /kurios vis daugėja ir 
daugėja, ir šiandie įguli apie 
60,000 aplikacijų neperėjusių 

dar egzaminuetės. Toksai dide
lis atsilikimas naujų išradimų 
darbe skaudžiai atsiliepia į vi
sos šalies industriją ir prisideda 
prie pailginimo bedarbės, nes 
žmogus ir su geriausiu išradi
mu turi laukti keletą menesių 
kol jam patentas suteikiama. 
Pasitaikius kokiai kliūčiai, pa
tento išgavimo laikas siekia net 
po kelius metus, o juo ilgiau 
aplikacija guli patentų ofise, 
tuo daugiau keblumų atsiran
da, nes per tą laiką kiti išradė-

Dvi moterįs užmuštos.
KAKEHRST, N. J., b. 16. — 

Dvi turtingiausiosios Aurora, 
111. moterįs, Nash ir Scnce-)*jai paduoda aplikacijas tokiems 
baugh, liko užmuštos traukiniui pat patentams išgauti, nes tie 
užbėgus aut jų automobilio. išradimai gulėdami ofise lai-

I. (laiškas ketvirtas).
Šį syki galima, rodos, apsieiti be konkrečių 

atsitikimų, ir aš bandysiu tuoj aus pareiti prie 
visuomeninių klausimų, kol dar įvykiai nepaiga- 
vo mano ūpo.

Pradedu šį laišką po anglų delegacijos įs
pūdžiais. Musų vietiniame (Poltavos. — V. P.)

Inikraštyje fšs»i>au.sxlirLtais. aT į>ct- 
spausdintas iš (kur ten straipsnis ‘'Mugu liūde

sys,” kaipo prierašas prie Lenino laiško, rašy
ta anglams darbininkams. Jame tiesiog sakoma, 
kad greta pasididžiavimo savo revoliucine pir
menybe, Rusijos komunistai pergyvena “tragedi- 
:ą atskirimo nuo kitų žmonių.” (Lenino laiške 
skamba, autoriaus manymu, nuostaba delei pa
čios musų neturinčioje sau praeityje pavyzdžių 
gadynėje galifnybės turėti tokius “vadus” dar
bininkų minių, kokie yra didžiuima atvykusių 
Rusijon Anglijos delegatų...” “Anglijos unijis- 
tai nie’ o tikrenybėje neišmokusieji, deja, vis 
dar atstovauja milžininškas Anglijos darbininkų 
mases.”

K . x gi jus, komunistų partija, esate tik 
atstovai “Rusijos prolefariato diktatūros,” tai 
iš to ^eka išvada, kad jūsų proletariatas savo 
masėse nužengė toli pirmyn palyginus jį su 
Anglijos unijistais, kurių judėjimas jau yra iš
tisa istorija. Kituose sovietų laikraščiuose ne 
sykis jau buvo pakartota, kad nariai senojo 
vokiečių socializmo, net tokie, kaip Kautskis, 
yra niekingi susi taikytojai ir net parsidavę bur
žuazijai.”

Apleidus tai, ką galima išaiškinti polemiš
ku nesusivaldymu ir įsikarščiavimu, pasilieka

Nepakenčia ir savos 
opozicijos

Washington. — P-na-s Borah 
Jungtinių Valstijų senato pasa
ko: “Kasyklų savininkai turi 
imli atsakomybę ant savęs už 
tą padėtį, kuri, yra, jei jie atsi
sakė išpildyti savo sutartį kon- 
feruoti su darbininkais, kurie 
yra pasirengę ir nori su jais 
kouferuoti.

“Pone prezidente, kasyklų 
savininkai nedaug tesiginčijo 
delei to, kad jie savo sutartį su
laužė. Vieni kėsinosi vienaip, 
kili kitaip; bet kad sutartis 
buvo jiems privali ir kad jie 
nepaisė jos, tai tą pripažino 
tie, kurie kontroliuoja šitą di
džiąją pramonę.

“P-ne prezidente, jei savinin
kai atsisako sušerti su anglia
kasiais ir algos klausimą iš
spręsti, tai yra pilnai aišku, 
kad turi būti vienas iš dviejų: 
arba streikas yra neišvengiamas 
ir angliakasiai turi streikuoti, 
arba angliakdsiai turi grįžti 
prie darbo alga absoliučiai pa
čių kasyklų savininkų padik
tuota”.

timas vėliavą bučiuoti ir užpul
dinėjimai už kepurės nemtsič- 
mirną buvo visoj šalyj.

Publika ant šaligatvių pra
kalbų kareiviams nesakė. Vi
sokius melagingus pažadėjimus 
jiems teikė tie, kurių švogeriai 
dirbo amuniciją, visokie sukti 
politikieriai ir plėšrieji kapita
listai. Ar mažai teisėjai, guber
natoriai ir kapitalistų laikraš
čiai purvo išliejo net ant 
Thompson, senatoriaus Lafa- 
yette ir kitų, kurie reikalavo 
ne įtik žmonių, o ir turto (pel
no) subskripcijos karui ir ku
rie skelbė, jog melaigių pažadė
jimai yra melagingi?

Nemažas kapitalistų skaitlius 
susikrovė milžiniškus turtus iš 
karo ir dėl karo priežasties. 
Tie nesvietiški dideli pelnai bu
tų ganėtina suma, kad apdo
vanojus kiekvieną kareivį geru 
bonu. Kodėl teisėjai ir valdi
ninkai nekelia klausimo, kad 
pajudinus tuos pelnus buvusių 
kareivių naudai?

—Dono Kazokas.

Maskva. — Pabaigoj 
mėn. laikytame visos 
metalo darbininkų suvažiavime 
veikiančioji opozicija turėjo 
130-140 balsų. Viso* delegatų 
buvo 300 su biskučiu, jų tarpe 
komunistų — apie 300. Opozi
cija komunistų frakcijos susi
rinkime įteikė savo sąrašą kan
didatų į metalistų centralinį ko
mitetą. Buvęs Komunistų par
tijos centra'linio komiteto atsto
vas uždėjo ant to sąrašo savo 
“veto”, pareiškęs, kad dešimtu 
partijos suvažiavimu visos “frak 
cijos” ir “opozicijos” pačioje 
partijoje yra uždraustos. Jis 
reikalavo sąrašą nuimti nuo bal
savimo. Opozicija apeliavo ] 
centr. komiteto paskiausius te
žins apie profesinį judėjimą ir 
išgavimo balsavimą sąrašo, ku
ris ir praėjo nedidele balsų di
džiuma.

Kom. partijos centr. komite
tas uždėjo. ant sąrašo “veto”. 
Atėjo frakcijoiTLeninas, aštrioj 
kalboj “išalkino” tezius: juose 
kalba eina apie sąjungų nepri
klausomumą nuo valstybės, o 
visai ne apie nepriklausomumą 
partijos narių — profesionalistų 
nuo savo partinio centr. komite
to. Skundai apie gniaužimą sa- 
vystovio darbininkų veikimo 
yra “menševizmas”.

“Opozicijos” vadovai (Šliap- 
nikov ir (jaugelis kitų) pareiškė,
kad dėl tokio centr. komiteto bučiuoti. Jis užmiršo, kad ver-

Buvusis teisėjas K. M. Lan- 
dis, kalbėdamas Marškai! Field 
valgykloj prieš Chicago Chap- 
ter of the Military Order of 
the World War ir Chicago Me- 
dical Port of the American 
Lcgion balandžio 17 d. pasakė:

*Ta pati publika, kuri sto
vėjo prie šaligatvio 1917-1918 
metais, lenkė savo galvą ir 
nusiėmė kepurę, kada vėliava 
buvo nešama pro šalį ir rėkė 
iki užJkimimo, užmiršę tuomet 
duotus pasižadėjimus šitiems 
vyrams (boys). Ji užmiršo, 
kaip ji kalbėjo jiems: “Jus at
likite savo darbą ir šalis 
jūsų.” (

Gerasis buvusis teisėjas, tur
būt, užmiršo irgi" kai ką. Jis 
užmiršo, kad Chicagos Grant 
Parke vieną žmogų govėda vi
josi ir ką tik neužmušė už ke
purės nenusiėmimą. Jis užmirk 
šo, kad Bostone jūreiviai ir 
govėda išvaikė socialistų de
monstraciją ir vertė vėliavą

visgi faktas: Europos proletariatas nepasekė 
paskui jus, ir jo nusistatymas yra nusistatymu 
to Amerikos socialisto Stone, kurio nuomonę aš 
išdėsčiau jums antrame laiške. Jie mano, ka‘d 
kapitalizmas net Europoje neužbaigė savo dar
bo ir kad jo darbas dar gali būti naudingas 
ateičiai. Perėjime į tą ateitį nuo dabarties ne 
viską Teikia naikinti ir laužyti. Tokie dalykai, 
kaip laisve namuose, susirinkimų, žodžio ir 

spaudos jiems nėra “paprasti buržuiniiu prie
tarai,” bet būtinai reikalingi įrankiai tolimes
nei ateičiai, savotiška garanoija, kurią žmonija 
įgijo ilga ir pasekminga kova ir progresu. Tik 
mes, niekuomet nepažinusieji tų teisių ir neiš
mokusieji naudotis jomis drauge su Maudžia, 
paskelbiame jas “buržuiniu prietaru,” vien su
laikančiu teisybės darbą.

Tai yra milžiniška jūsų klaida, dar sykį 
primenanti s'lavofilų pasaką apie musų liau
dį “dievo parinktąją” į dar daugiau — musų 
tautinę pasaką' apie Joną durnelį, kuris be mok
slo visus mokslus išėjo ir kuriam visa kas vyks
ta be triūso, lydekos paliepimu. Pats lengvu
mas, kokiu jums pavyko patraukti paskui save 
liaudies minias rodb ne musų prisiruošimą so
cialistinei tvarkai, bet priešingai, musų tautos 
nepribrendimą.

Mechanika žino naudingą ir kenksmingą 
pasipriešinamą. Kenksmingai. kliudo mechaniz
mo darbui ir turi būti prašalintas. Tečiaus be 
naudingo pasipriešinimo mechanizmas suksis 
tuščias, neatlikdamas naudingo darbo. Tatai, 
ve, atsitiko ir pas mus. Jus iškėlėte pačius mak
simalistinius obalsius, jus kariaujate varde sočia- dėl, kad pavojus neišrodė jam taip artimas...

lizino, jus išeinate jo vardu mūšio laukuose, 
bet visas tas sujudimas komunizmo varde nė- 
trupučio nereiškia jo pergalės.

Rumunijoje, kuri daug kuo panaši Rusi
jai, man pasakojo vaizdingą prietikį, tartum 
tyčia priruoštą anekdotą, tečiaus tikrai įvykusį. 
Ten užsiliko dar stambus dvarai su visais 
musų senovės bajorijos ženlclais. Not ir vadina 
si dvarų savininkai bajorais, t. y. žodžiu, slavų 

kilmes.
Karlais tokie bajorai, ypač iš jatinųjų, yra 

linkę kraštutinėms partijomes ir daugelis jų per
ėjo Dobrodžanu-Horn socializmo mokyklą. Ko
kiu lai budu vienas tokių bajorų, važinėdamas 
Šveicarijoje, susidomėjo anarchizmu ir pasipa
žino su mokytu’ anarchistu sodininku. Gėrė 
bruderšaftą ir taip patiko vienas kitam, kad 
bajoras ėmė kviesti anarchistą į Rumuniją. Jis 
savo gimtinėje turi milžiniškus dvarus,' tame 
skaitliuje daug žemės, apaugusios mišku, ir jis 
nusitarė dalį to miško pavesti visuomenės so
dnu. Tatai alatiiko anarchisto pažiūroms; jis 
net visus bajoro dvarus mielu noru paverstų 
visuomenės nuosavybe, ir jis sąžiningai per 
spėjo apie tai savo draugą. Jis, esą, nužiurįs 
kad ruimanai, kurie turi tokius “bajorus,” ma
tyt, esjmtįs jauna tauta, neužsikrėtusį dar, kaip 
kad šveicarai buržuaziniais prietarais, ir to dėl 
ten lengviau busią įkūnyti gyvenimai! anarchis
tines idėjas. Jis perspėja, kad pirmesniems re
voliucijos ženklam pasirodžius, jis ne tik negin
siąs privatinės nuosavybes, bet, priešingai, tuo- 
jaus paves ją liaudžiai. Bajoras sutiko, gal to-

Porą savaičių atgal tilpo 
“'Naujienose” ir “Keleivy"’ Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
jos atsišaukimas. Jie ten pri
minė mums, kad Lietuvoj ar
tinasi nauji Seimo rinkimai; 
kad klerikalai deda visas pas
tangas, kad tik kaip nors pa
sigriebus valdžios vairą vėl į 
savo nagus.

Klerikalai jau žada atsisaky
ti ir savo krikščioniško vardo, 
o nori pasivadinti “Liaudies 
partija,” kad tik geriau ir ga
biau apdumus “Žmonelių protus 
ir patraukus juos sav^ globoti 
prakilniais ir neva progresy- 
viškais žadėjimais.

Mes gerai žinome, kokie jie 
yra geradėjai. Juk klerikalai ir 
pirmuose rinkimuose panašias 
giesmes giedojo. Jie žadėjo 
tikrą rojų čia ant žemės, ir 
danguj. Daugumas tiem jų 
dviem rojam patikėjo ir apsi
gavo.

Socialdemokratai vieni nie
ko negalėjo padaryti, kadangi 
Lietuvos liaudis dar neapsi- 
švietusi ir lengvai duodasi sa
ve kunigėliams už nosies va
džioti.

Dabar yra didelė proga So
cialdemokratams veikti, tik, 
suprantama, mes turime jiems 
padėti. Daugiausiai mes gali
me padėti savo skatikais. Jiems 
dabar ten reikia platinti agi
tacijos literatūrą, reikia siun
tinėti kalbėtojai ir daug kito
kio darbo nuveikti. Visam tam 
reikia daug pinigų, o pinigų 
pas juos nėra.

Draugai! Kiekvienas musų 
lai paaukoja nors vienos die
nos uždarbį Lietuvos Social
demokratų Partijos darbui 
rdmti. Žinau, mes neliksime 
nuo to bėdinesni — nei nepa- 
jusiime, o jiems ten !>ns labai 
didele parama.

Sukruskite, draugai!
—A. žymontas.

(Apgarsinimas)

Harringtono kredito 
riams.

■

Su Harringtono notų rei
kalais, kreipkitės į musų ofi
są ir atsineškite su savim 
notas. Kreipkitės dieną nuo 
2 vai. iki 5 vai. miesto ofisan 
611 Union Bank Building, 
25 N. Dearborn St,, o vaka
rais nuo 6 iki 8 vai. “Naujie
nų” ofisan, 1739 S. Halsted 
Street.

K. S. Jurgelonis & Co., • 
Stock & Bonds,

25 N. Dearborn St.

■



Ketvertas, Balandžio 20,

Detroito Žinios
_____ -

KORESPONDENCIJOS

Palydėjo dantis.— Ties Gree- 
ly ir Westminster gatvių kam
pu lietuviai pusėtinai apsišven- 
tino lazdomis; kai kam teko 
ir dantys palydėti. Priežastis, 
žinoma, naminė'lė. Rodosi gėda 
butų taip elgtis kūdikiškos 
dvasios žmonėrtis, ar gal 
juos dievas keroja už griekus, 
kad “Naujienų” neskaito.

Norėjo nušauti lietuvį.— Ba
landžio 14 d. nežinomi piktada
riai norėjo nušauti lietuvių 
bučerį Zapolskį, 9184 Cardoni 
avė. Piktadariai pravažiuoda
mi pro šalį automobiliu per 
bučernės langų paleido šūvį j 
tų vietų, kur bučeris visuomet 
stovėdavo dirbdamas. Kulipka, 
prašvilpus pro šalį, įlindo sie
non. P-as Zapolskis tuomet bu
vo prie registerio.

Tų dienų visų popietį lijo, 
langas buvo rasotas ir aplytas, 
todėl spėjama, kad piktadariai 
negalėjo matyti per langų. Sto
ram lango stikle kulipka pra
mušė apvalių skylę ^2 colio 
skersmens aukštume apie 4% 
pėdos' nuo ša'lygatvid.

Tuoj po šūviui Į). *Zapolskis 
išbėgo gatvėn, bet piktadarių 
automobilius jau buvo ties 
Westminster ir Cardoni gatvių 
kampu ir jis negalėjo automo
bilio numerio pamatyti; matė 
tik, kad tai buvo Fordinis. Ši
tas atsitikimas p. Zapolskį la
bai sujudino. Kokia to pasikė
sinimo priežastis, nėra žinoma.

Darbo Biuras paskelbia, kad 
pereitų savaitę pasibaigiančių 
bųl. 11 d., priimta darban 
1,315 žmonės. 79 pramonės fir
mose iš Viso dirbančių žmonių 
užsiregistruota 140,734.

Majoras James Couzen pra
dėjo tyrinėti, kodėl tiek daug 
prasikaltėlių pabėga iš pataisos 
narnų. Tuo tikslu jis pasiun-, kuone tų patį atkartojo, ką bu
te laiškų pataisos namų tary- ’ vo kalbėjęs pirmesnėse pra
bos prezidentui F. Butzel’ui,1 kalbose. Iš konstitucijos da-u- 
užklalįsdamas jo, kame yra <to ’ giausia kritikavo punktus lie- 
priežastis. jčiančius žemės klausimų, kaip

Kalėjimo viršininkas J. O. kunigija su dvarponiais gami- 
Stutznian sako, kad vienintele naši tuos punktus tik savo nau- 
kalinių saugojiiho įmonė tai ju dai.
morališkumas. Nuo sausio 1 d. ■ Kalbėdamas apie mokyklų 
šių metų pabėgo 14 kalinių, klausinių pasakė, kad Lietuvoj 
kurie buvo nubausti nuo 1 iki yra 51 gimnazija ir yra labai 
5 metų kalėjimo. Progos pa- daug besimokinančios jaunuo- 
bčgti turį ir visi kili, bet kali- 1 
nių morališkumass neleidžia 1 

jiems pabėgti
Kalėjimas yra perpildytas 

žmonėmis. Vietos jamę yra tik 
900 kalinių, o dabar jame 
yra 1339. Be to 400 kalinių 
dirba lauko darbus. Prie kalėji
mo yra kėdžių dirbtuvė ir 
daug kitokių, kur kailiniai lino- ’ 
si vaikščioja darban ir ant už-Į 
kandžių. Kadangi kamerose, 
vietos nėra, ftai daugelis be jo-‘ 
kiog apsaugos guli koridoriuo-

SEVERAS

AtjiTsepfišlęjs MoslTs

Vdftqįdn|as qlio rpežli, išbcrinjdi 
ir Ų toŲu odines liįos.

KAINA 30c

.lŲcjbĄiie pas dptfelęor’iljs.

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIDS. IOWA 

EXTRA IŠPARDAVIMAS!
Ugnies sugadintų rūbų ir apautuvų. Parsiduoda žemiau “Wholesale” 

kainos arba už* d a mažiau negu pačiam prikėjui, kad kainavo. Išpardavi
mas prasidės subatoje balandžio 22 d. ir tęsis tik per keletą dienų. Pir
mieji gaus geriausius pasirinkimus — todelgi, visi skubinkitės išnaudoti 
progą. Kviečia visus i /

MIKE RAUDIS IR JOE. JANUŠAUSKAS,
4617 So. Ashland Avė,

se. Keli pabėgusiųjų 
laisvėje, patys sugrįžo 
bausmei atlikti; du jų

i

pabuvę 
savo

sugavo

Kalėjimo vyriausybė pavasa
riui atėjus ketina daugelį jų 
siųsti prię laukų larbų. Kad už
bėgti kelių pabėgimui iš kalėji
mo,
pusę miHono dolerių išlaidų, 
buvo atsakymas majorid James 
Couzenui. —J. Dagis.

miestas turįs padėti

Lietuvos svečiai p. Natkevi
čius ir p. Žygelis balandžio 16 
dieną I. A. S. svetainėj kalbė
jo antru kartu.

Pirmas kalbėjo p. Natkevi
čius apie laukutinius Lietuvos 
reikalus. Jis papasakojo, kaip 
Lietuvos valdžia neįstengia ap
rūpinti visų valstybės reikalų, 
nes visi sykiu supuola; be to iš 
valstybinio biudžeto vien ka
riuomenės laikymui skiria nuo 
65% iki 70%.
. Kuomet valstybės Reikalai 
taps išspręsti ir Vilniaus klau
simas taps išspręstas Lietuvos 
naudon, Lietuvos valstybe ga
lės geriau išsilaikyti, įvesdama 
milicijos sistemų, kuri atsieis 
valstybei nuo 13% iki 15% 
biudžeto.

Lietuvos pramone stovinti 
kibai žemai; net spaudos dar
bų 60% atiduodama vokie
čiams (Urbti; tas pats yra su 
popieres išdirbyste.

Lietuva labai nukentėjusi 
dėl savo valiutos neturėjimo; 
ostmarkėms puolus Lietuva nu
žudė 36 imliomis markių; visų 

liardai.
Faktais jis nurodinėjo Lietu

vos valstybes gerąsias ir blogu
sias puses. Po jo kalbos sekė 
i i nk Ii a va; abej ose prakalbo se 
surinkta politiniu fondan $125.

P-as Žygelis kalbėjo apie vi
dujinius petuvos reikalus. Jis 

menės, bet kaikuriose vietose 
pradžios mokyklas lanko tik 
trečia dalis vaikų.

Žmonių buvo nedaug; buvo 
davinėjami paklausimai, į ku
riuos kalbėtojai atatinkamai 
atisakė.

*—J. Dagis.

DR. C. M. NIELSEN
Gydytojas odos ir urinariškų ligų 

2827 W. Madison St.
Ofiso vai.: 1 iki 3, 7 iki 9.

Tel. Nevada 3177
Rezid. Tel. Albany 8610

ANCHOR - DONALDSON

Greičiausi moderniški laivai pa
saulyj, geriausias patarnavimas 
keliauninkams . Vietiniai agentai 
yra jūsų mieste ar netoli.

Plaukia į Lietuva, Lenkiją, Lat
viją, Rusiją, Ukrainą 4r visus Bal
tikes kraštus per Hamburgą.
CARONIA ......................  Geg. 13
SAXONIA ..........................  Geg. 25

Antra klesa $130, 3 klesa "$103.50 
Taksų $5.00.

Keliaujant per Cherbourga, 
Southampton, Liverpool ir Glasgov 
SCYTHE .......................... Bal. 25
CAMERONIA ....................  Geg. 6

Ypatiškai palydi ekskursantus, 
pasiekus Southamptoną, kurio va- 
žiuja į Danzigą, Piliavą ir Libavą. 
MAURETANIA Bal. 25, Geg. 16 
AQUITANIA .... Geg. 2, Geg. 23

Per Angliją ar Hamburgą į Dan
zigą $106.50 į Liepojų $107. Tak
sų $5.00.

KENOSHA, WIS.

Įvykiai lietuvių parapijoj.
Kenoshos lietuviai jau senai 

buvo ■nepatenkinti kun. Balins- 
kio sauvaliavimu ir k iv 
su juo tęsėsi apie per metus 
laiko; ant galo kun. Balinskis 
nenorams turėjo pasitraukti ir 
į jo vietų atėjo iš Mihvaukec, 
Wis., kun. Daugis. Parapijonai 
buvo pradėję labai juo džiaug
tis, bet, tur būt, juoda katė 
prabėgo ir tų džiaugsmų su
gadino. y

Štai kų rašo vietos anglų 
laikraštis “Kenosha News,” 
bal. 17 d. apie įvykius lietuvių 
parapijoj.

“šįryt vėl kilo vaidai tarp 
parapijonų šv. Petro bažnyčios 
ties Orange gat. ir Mihvaukec 
avė. kampu, kada suvirs dvi
dešimts moterų nuėjusių mišių 
klausyt negalėjo jų sulaukti. 
Jos sako, kad prisitaikydamos 
naujo/klebono, kun. Dangio 
patvarkymo nuėjo priimtuoju 
laiku, bet nesulaukę giedamų 
mišių turėjo eiti namon.

“Kaikurios labai piktinosi 
tuomi, kad kunigas turėjo bū
ti kur išvažiavęs. Jos laukė 
daugiau kaip valandų laiko 
bažnyčioj, paskui pasimeldė ir 
sugrįžo namo. Vienok buvo 
matyt, kad šitas atsitikimas 
sukėlė vėl nesitenkinimų, kuris 
rusėjo šitoj parapijoj jau il
gesnį laikų.

“Po pamaldų šį rylų ncku- 
rios moters, parapijos darbuo
tojos, susirinko pas vienų sa
vo draugių ir išnešė didelį pro
testų prieš tai, kad šiandie ne
buvo diegotų mišių. Jos sako, 
kad jos lauksiu kito septinta- 
dienio ir jei tųsyk dalykai ne- 
pasitaisis, tai jos eisiu skųstis 
arkivyskupui Messmcrui.

“Kun. Daugis alkiausias apie 
tų dalkų pasakę, kad tai buvęs 
bereikalingas triukšmas ir kad 
parapijonai nereikalauju rū
pintis tuo, kad jis mišių nelai
kęs, nes buvęs pakviestas pas 
ligonį ir dviejų vielų sykiu ne
galėjęs apeiti.

“Parapijos kivirčai tęsėti 
kelis mėnesius, ir pernai me
tais kelis įkartus teko šauktis 
policijos pagalbos. Buvusis 
klebonas kun. Ant. Balinskis 
pasitraukė apie trys savaitės 
atgal ir užėfmė vietų Mihvaukec, 
o į jo vįetų- tapo atsiųstas kun. 
Daugis.

“Šio ryto subruzdimaš ati
dengė nemažų skilimų parapi
joje, kuris įvyko prie kun. Ba-

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lie'tuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377. ,

Idavid rutters CO., 
Anglis ir Koksai

• Pirkite •anglis tiesiai iš retail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

ŠVEDIJOS 
AMERIKOS 

LINIJA
Į LIETUVA

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEVY YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riaibus transferuoti ant jūrių tiesiai į

Liepoj ų

S. S. STOCKHOLM
GEG. 27 ir LIEPOS 8

S. S. Drottningholm June'10, July 29 
Trečios klesos kainos: 

iki HAMBURGO $103.50, iki, 
DANZIGO ir PILIAVOS $106.J>0

I LIEPOJŲ ir MEMELĮ....... $107.00
Su damokSjimu $5.00 taksų

Trečios klesos pasažieriai turi kabi
nus tiktai su 2—4 lovukėm.

Nereikia Švedijos pasporto vizos.
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 21 State St. 
N. Y., 70 E. Jackson St., Chicago, III,

linskio. Viena moterų, kuri yra' 
parapijines draugijos nare, pa
sakė, kad tos draugijos nariai 
buvo nubalsavę tolai neiti iš
pažinties, kol kun. Balinskis 
bus klebonu ir pašalinti iš 
draugijos kiekvienų narį, kuris 
šito nutarimo nesilaikis. Blo
gas finansinis parapijos stovis 
ir kunigo algos klausimas bu
vo didžiausia priežastis kivir
čų tarp kunigo ir' parapijonų. 
Protestuojantieji parapijonai 
sako, kad prie esamųjų sąlygų 
yra sunku bažnytines pareigas 
eiti.” —Vietinis.

KART, MICH. 
------- —---- >— 

Velykų šeimyninis balius. 
Susivienijimas Lietuvių Ūki

ninkų turėjo saunų balių afilrą 
dienų Velykų pas ūkininkų V. 
Misevičių. Kadangi laikraščiuo
se nebuvo garsinta, o tik per 
atvirutes^pakvietimai pasiųsta, 
tai kiti apgailestavo, kad S. L. 
U. nepranešė per “Naujienas” 
ar per “Keleivį.” Bet publikos 
atsilųnkė gražus būrys. Pradė
jo rinktis nuo 10 vai. ryto ir 
rinkosi iki 1 vai. po pietų.

Pradėjus pietauti prasidėjo 
ir programas. P-lė Teklė Ma
tu liūtė padeklamavo tris eilė
raščius, Alena Sla'nkevičaitė 

du, Albina Vasiliauskių te vie
nų. Tolinus vienas kitas išreiš
kė savo nuomones. Svarbiau
sios mintys buvo Jono Staugio. 
Jis papasakojo apie šitos apy
linkei ti'khlinkų gyveninių ir 
ragino S. L. U. užsiimti pardah 
vinėjinni ūkių.
. Toliau jatmimas žaidė įvai
rias žaismes, o senesnieji šne
kučiavos apie ūkio reikalus. 
Svečiai linksminosi iki vėlų iš
vakarių. Už užkandžius surink
ta $16.80, kurie eis į S. L. U. 
iždų. —P. Karneckas.

NAUJA NAUJIENŲ STOTIS
Dar viena Naujienų stotis 

randasi ant kampo 63rd ii’ Hal- 
sted gatvių.

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiem! 
. reikalams

H J. SALAKAS
M 1432 So. 50(h Ct.
bfa Cicero, III.
C*-1* Tel. Cicero 2537

Ashland
Jewelry
& Music

Store
Parduodame už 

pusę kainos Grafo- 
nolas, Laikrodžius, 
Deimantus ir nau
jausius lietuviškus 
rekordus.

| 4537 S. Ashland Av. 
Chicago, 111.

Didžiausias, atsakomingiausias ir 
pigiausias rakandų mufuotojas. ant 
Bridgeporto, nes galiu patarnauti 
kaip didesniam taip ir mažesniam 
darbe.

WM. DAMBRAUSKAS, 
817 West 34th St., Chicago, JI1.

Tel. Blvd. 9336

Fine for Lumbago *
Musterole drives pain away and 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clean, white ointment, made 
with oil ,of mdstard. Get Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTE1

./L che?
Kuomet kenti 

galvos skaudėjimą 
strėnų skaudėjimą 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokį skausmą,
* mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilis
One or two and the pain stops 

Contaln no hablt-formlng drugs 
Have you tried Dr. Milės’ Nervine?

vour Druggist

GASPARAS PUTRIUS
Paminėjimui sukaktuvių penkių 

nvenesių mirties mano mieliausio 
prieteliaus. * Penki mėnesiai praėjo 
kaip atsiskyrėm, vienok mano širdies 
skausmai neužgęsta, širdis alpsta, 
kur einu, niekur nesutinku savo mie
liausio Gasparelio. Siratai, našlaitei 
sunku gyvent vienai, nes yra apleis
ta kaip Dievo, taip ir žmonių.

A. a. Gasparas mirė sulaukęs 35 
metus amžiaus, lapkr. 25 d., 1921, 
8 vai. iš ryto, West End Hospjtalėj. 
Velionis palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse.

Subatoj, bal. 22 d., bus peikeltas į 
lotą, 2 vai. po pietų. Nuoširdžiai 
kviečiu gimines, draugus ir pažįsta
mus apsilankyti į Šv. Kazimiero ka
pines ir suteikti perkėlimo patarna
vimą. Pamaldų subatoj nebus, iš 
priežasties Atvelykio.

Pamaldos atsibus ketverge, bal. 
27 (L, Apveizdos Dievo bažnyčioj, 
7:45 vai. ryte. Kurie galit, meldžiu 
pribūti, o negalinti ištarti amžiną 
atilsį.

Velionis paėjo iš Kauno red., Ma
žeikių apskr., Akmenės par., Keidų 
kaimo. Lietuvoj paliko 4 brolius: 
Kastantą, kun. Stanislovą, Julijoną ir 
Vladislovą ir 5 sėseris: Jadvygą, Ju
zefą, Vincentą, Maliusę ir Eleną.

Tariu ačiū visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse. šiandien meldžiu at
jausti mano širdies skausmą, o jam 
ištarti amžiną atilsį. Lai būna leng
va šios šalies žemelė. Ilsėkis Gąs- 
parėlį šaltoj žemelėj ir lauk mane 
pas save. Beširdė mirtis suardė gy
venimą, ko niekad negalėsiu užmiršt. 
Liekuosi ašarose ir apgailestavime 
ant visados.

ROZALIJA PUTRIUS,
2013 S. Halsted St., 

Chicago, 111.

. EOTUEr:.
Kaip tik pasirodo pirmutinis 

apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
t ad naudokite Sity patikėtinę, naminį 
vaistu. Jetsitikrinkito, kad kiekvie
na bonka Pain-ExpellcrloJ kurią 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiokoso arba pas.
A F. AO. RIČHTER & C0. K
A 104-114 So. 4th St, AkSi Brooklyn., N. Y. J

Pifiava, Kaunas ir Vilnius
arba ne
žiūrėkite,

Jei jus manote važiuoti Lietuvon 
pasimatymui su giminėmis 
rite atsikviesti draugus, 
kad lavakorte butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai: “Orduna”, “()rbita”ir“0ro- 
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 
labai žingeidu važinėti tais laivais 
Pilnas informacijas gausite nuo agen
tų arba. (

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

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

JŪSŲ PASKUTINĖ 
PROGA.

Nieko nepaliksime, viskas turi 
būti parduota.

Mes esame tame biznyje dabarti
nėj vietoj per paskutinius 12 metų, 
bet kadangi mums randą pakėlė 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 kainas, tai jus 
pamatysite, kad verta pirkti net ki
tam metui.

Tik pamislykit — vyrų ir vaikinų 
kotai vertės $18, dabar už $5. Vyrų 
ir vaikinų siutai $22.50, dabar už 
$7.50. Kiti siutai ir kotai iki $35.001

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

Vaikų siutai ir overkotai dabar 
mažiau negu mes mokėjome/

Vyrams darbinės ir šventadienės 
kelnes nuo $2.50 ir daugiau.

Vyrų ir vaikinų Mackinaws $10.00 
dabar $4.50.

Skrynios ir siutkeisai dabar už 
pirktą kainą.

Atminkite, kadetai yra musų galu
tinis išpardavimas ir mes gvarantuo- 
jame, kad jQs gausite už savo pini
gus tikrą vertę, arba pinigai bus grą
žinami.

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

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

S. GORDON,
1415 So. Halsted St.

I Detroit, Michigan
PRANEŠIMAS.

Advokatas Anthony Nelson, 
teisių patarėjas, praneša visuo
menei apie perkėlimą savo ofiso. 
Taipgi drauge su juom p. Jonas 
J. Bayorinas, gerai žinomas De
troito lietuviams, kaipo dealeris 
Real Eslate ir užlaikytojas ge- 
nerališko Insurance ofisų, abu
du persikelia po 1001 First Na
tional Banko name, Detroit, 
Mich.

Ponas Bayorinas yra Notary 
Public, ves Real Estate ir Gene- 
rališką (visuotiną) insurance 
biznius. Taipgi suteiks patari
mus pirkimuose bondsų, dėl apsi 
saugojimo nuo visokių apgavikų.

Ofiso vai. nuo 8:30 ryte iki 5 
p. p. ir nuo 6:30 p. p. iki 8 vai. 
vakarais kiekvieną panedėlį, se- 
redų ir subatą.

$500 TIK $500 ĮMOKĖT $500
Namas vienai šeimynai, su puikiais 

dideliais 5 ruimais (kambariais), ran
dasi, kampas Eight Mile Road ir 
Woodward Avė. Lotas 40 pėdų. Pro 
šoną namo įvažiavimas į garadžių. 
Tiktai $4,500. $500 įmokėti, o liku
sius $35 mėnesį. Tom Boxter, 12314 
Oakman, Tel. Hemlock 6752.

STORAS ANT RENDOS
Tarp 7 Mile Road ir 8th Mile Road, 

— flatas pragyvenimui viršuj storo, 
Woodward Avė. publika praeina pro 
šalį. Pakol Woodward Avė. bus iš
taisyta inėjimas štoran nuo John R. 
gatvės, kui* randasi ir Storas. Renda 
$100 už flatą ir Storą. Tom Boxter, 
12314 Oakman. Tel. Hemlock 6752.

Į LIETUVĄ
Tankiai plaukia dideli laivai

fiWHITESTAR
Į Cherbourg ir Southampton 

Olympic (46,000 tonų) Bal. 22, Geg 13 
Homeric(34,000 tonų) Geg. 6, Birž. 10 
Majestic (56,000 t.) Geg. 20, Birž. 17

Tuoj pribuvus į Southamptoną, ke
leiviai yra perkeliami i ant kito laivo, 
kuris tiesiai plaukia į Danzigą ir Lie-j 
pojų su užtikrnimu smagų pervežimą 
ir teisingą bagažo pervežimą.

^REDSTARllNf
Tiesus patarnavimas į Liepoją.
Dideli, smagus garlaiviai. Regu-* 

Haris plaukiojimas

> American Line
Į Hamburgą 

Minnekahda(3 klesa)Geg. 24, Birž. ^8 
Manchuria Bal. 26, Geg. 31, Liep. 5 
St. Paul Ge^-. 3, Birž. 7, Liepos 12 
Mongolia ........... Birž. 21; Liepos 26

(Tik 3-čia klesa)
Parankus keleiviams parvežimas ir 

jų bagažo prie laivų, plaukiančių į 
Danzigą ir Liepojų.

Atsikvieskit savo gimines ir drau
gus ant pagabiiį. musų linijos laivų. 
Geras maistas. Smagus kambariai. 
Mandagus patarnavimas. Klauskit 
musų apie musų žemas kainas, ap- 
sėjimui kclčivių pervežimui.

Kreipkitės prie: \
PASS’ENGER DEPARTAMENT

Arba prie vietinių agentij
F. C. Brown, Western Passenger Mgr.
14 No. Dearborn St., Chicago, III.

Dr. AL. DAVIDONIS «•
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.
Valandos:

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

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 ___ -t--. 
kfitynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

BRIDGEPORT 
ELECTRIC CO.

Telefonai Boulevard

5 kambarių namui dratus išva- 
džiojame pilnai su 
fixtures

Darbą gvarantuo j ame.
Elektriškam darbui

7101
1892

1619 W. 47th Street
Ant iimokesčių, jei pagei

daujama.

ŠIANDIE' PINIGŲ 
KURSAS 

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

arba
263 už $1.00 >

• Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West B5th Street

Turtas $6,000,000.00

T. Pullman 6432

AKUŠERIU
Turiu patyrinu 

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

Chicago, UI.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

Tel. Canal 2118 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

# 8 vakaro
Residencija: 2811 W. 63rd St, 

Tel. x Prospect 3466

Ofiso Tel. Blvd. 7^20
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 8:30. Ned.: 10:30 iki 
• 12:00 dieną.

Nam2914 W. 43rd Street.
Tel. Lafayette 263

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNiCKI
8107 So. Morgan St 

CHICAGO, ILL.

VALANDOS: Nuo 8 ild 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro

Blvd. 9693 
Van Buren 0294

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Va|kų ir visų chroniškų ligų

Ofisas:3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytoj’as ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

Tel. Aaustin 737

DR. MARY A 
D0WIATT—SASS.

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

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

vakare išskiriant nedėldienius.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte 
'1321 So. Hatsted St., 

Kampas T8 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.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

Dr. A. J. BERTAŠIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Ėakted*St. 
Chicago, UI.

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

Residencijos Tel. Boulevard 1042



NAUJIENOS, Chicago, UI.

CHICAGOS
ŽINIOS

MAIŠTAS PAVIETO 
KALĖJIME.

šimtai penkiasdešimts ka- 
supykę už nubaudimą 
kalinio atskiru uždarys

Du 
linių, 
vieno 
mu, buvo sukėlę maištą pavie
to kalėjime užpereitą naktį.

Šimtai pašalinių žmonių bu
vo susirinkę! aplink kalėjimą 
laike sukilimo.

Sargai apginkluoti šautuvais 
buvo pasiųsti jieškoti ginklų 
I>as kalinius, nes biKo manyta, 
kad vieno kalinio su sargų su
sipešimas esąs ženklu kalinių 
išanksto prirengto pa-sSkėsini- 
mo pabėgti iš kalėjimo.

Kaliniai sulaužė suolus ir mė
tė cjninius puodelius į sargus. 
Kalinių šukavimai buvo gali
ma girdėti už bloko nuo kalė
jimo. . ‘

Sumišimas prasidėjo 9:45 
vai. vak. ir tęsėsi iki 2:30 vai. 
ryto. Sargai dėjo pastangų su
kilėlius numaJšinti, bet buvo 
be pasekmių^ Ir tik pradėjus 
grąsinti aštria bausme, visus j 
kalinius nubausti, jeigu neap- 
rims, pasisekė pagalios juos nu-Į 
malšinti.

Pasikėsinimų pabėgti iš ka-Į 
Įėjimo nebuvo.

VISGI GUDRUOLIO BUTĄ.

Policija suodtis munšainierį, 
atsiuntė policistus į jo namus 
jieškoti skystimėlio. Jie radę 
penkis galionus munšaino, su
areštavo žmogelį ir sykiu su 
juo išsivežė munšainą. Nu- 
važiaVus policijos nuovado n 
žmogelis prisitaikęs paliejo vi
są munšainą. Po to jis dar pa
sišaipė iš policistų. Bet kadan
gi jie jau nebeturėjo prirody-l 
mų, kad pas jį užgriebtas skys-, 
timėlis buvo munšainas, , turė
jo žmogelį paleisti , j o neap,kai- 
tinę.

Sako toki “trikdai“ retai pa
sitaiko.

SUSIBARĘS Už MERGINĄ 
NETEKO GYVASTIES.

40 m. am-Andrevv Leon, 
žiaus, meksikonas darbininkas, 
4107 So. Ashland avė 
peiliu užvakar nudurtas, kai jis
susibarė su1 savo tautiečių 
merginą.

tapo

PLĖŠIKŲ DRĄSUMAS.

UŽ

8Antradienio vakarą, apie 
vai., man einat 34-ta gatve, ne
toli nuo Aubum avė., du jau
ni vaikėzai išlindę kaž-kur iš 
užkampio šoko man iš užpa
kalio ant sprando, vienas tuo
jau pagriebė už gerklės ir už
smaugė, o antras už kojų ir 
partrenkę ėmė mušti per vei
dą Iškratė kišenius ir atėmė 
du doleriu —• tiek aš teturė
jau, ir tai paskutiniai mano pi
nigai, nes jau senai 
bis.

Iš tiesų 
vakarais 
Nėra tos 
plėštų po
tingai Bridgeporto tarp 31-mos 
i r35-tos gatvių. . Plėšimu už
siima visai jauni vaikėzai, ma
tyt daugiausia lenkučių, bet 

yra ir lietuvių.—J. B.
■ * -

esu bedar

gatvėmis 
vaikščiot, 

kad neapi-

GELŽKELIEČIAI PRIEŠ SU
VIENIJIMĄ UNIJŲ.

"1

prezidentas Goanpersas savo 
kalbose Chicagoje atakavo su
manymą suvienyti visas darbi
ninkų unijas į vieną didelę 
da ibi n inkų uniją. Dabar Šios 
federacijos gclžkelių darbinin- 

| kų skyriaus delegatai savo 
konvencijoje irgi pasmerkė su
vienijimo unijų sumanymą.

PORTERIS KYŠIAIS SURIN
KO $100,000.

William Taylor Johnson, 
940 Walnut gat., porteriauda- 
mas ant Pioneer Limited ir St. 
Paul gelžkclio, tarp Clucagos ir 
Twin Cities, už pa tarnavimą 
surinko kyšiais 100,000 
nuo keleivių. Dabar jis 
tuos pinigus nusipirko 
Minnesota valstijoj.

PAJIEŠKO MERGINŲ 
APSIVEDIMUI.

{VAIRUS SKELBIMAI
Ketvergas, Balandžio 20, ’22

dol.
už

ūkį

Užvakar Mayoras Thonipso- 
nas gavo laišką sekamo 
nio:

“Pajieškau apsivedimui 
ginos. Aš esu ex-kareivis, 
gi telefonų opera torius,
šaukite, merginos”. Pasirašo H. 
Dorrance, iš Osio, III.

Gera proga norinčiom 
vesti.

turi-

mer-

Atsi-

apsi-

ŽMONA IŠAIŠKINO VYRO 
SAPNUS.

Joseph Brazear sapnavo ke
letą baisių sapnų. Jo žmona, 
Blanche, spiritualistė, jokiu 
bud u negalėjo jam jų reikšmės 
išaiškinti iki užvakar. Tam 
tikslui jo žmona degino žvakę 
dieną ir naktį. Užvakar naktį 
nuo žvakės užsidegė namas 
visas sudegė.

STATO DAUG NAMŲ.

ir

Pranešta, kad Chicagoj ne
užilgo bus pastatyta naujų na
mų už 150,000,000 dolerių.

Lietuviu Rateliuose
A. Kvedaro koncertas.

kon- 
susi-

v • _ svic-

šį sykį ji

jis

M.' 
M.

Chicagos 
pavojinga 
nakties, 
keletą žmonių, ypa-

PIRŠTŲ ANTSPAUDA BUS 
GALIMA PASIŲSTI RADIO 

APARATU.

Pasiuntimas pirštų antspau- 
dos radio aparatu, sako yra 
vėliausia išradimas. Toks prie
taisas pirmiausia bus* pavarto
jamas Illinois valstijoj. Jis bus 
įtaisytas kiekvienoj policijos 
nuovadoj. Kai kriminalistas 
bus sugautas, tai jo pirštų ant
spaudą bus galima pasiųsti į 
visas puses, visoms policijų 
storių nuovadoms ir t. p.

Toks išradimas policijai yra 
labai naudingas.

Užvakar vakare (bal. 18) 
American-Bohemian Hali salėj 

|A. Kvederas davė šaunų 
Icertą. Rinktinės publikos 
Į rinko gražus būrelis.

šio koncerto prograine
Isiausiojd žvaigždė buvo Mari- 
Ijona Rakauskaitė.
palydint Bdjanskui panų, dai
navo, taip sakant, pasirinkda
ma? Ji buvo publikos iššaukta 
vėl ir vėl dainuoti. M. Jozavi- 
tas irgi pasirinkęs davė inter
pretaciją pianu. Tik šį sykį 
buvo visai ne duosnus. 
Kvederas, (įkomponuojant 
Jozavitui pianu, sudainavo
Petrausko “Ko liūdit sveteliai”, 

Į St. Moniuškos “Vakarinę dai
ną” ir G .Verdžio “Arią” iš op. 
“Simon Boccanegra”. Jis bu
vo publikos iššauktas vėl ir 
vėl dainuoti. Julia Širvaitė, 
palydint M. Jozavitui pianu, 
tarsi lakštingala savo virpan
čiu balsu tikrai žavėjančiai su
dainavo M. Petrausko “'Dai
nius”, Eva DcH’Acąua “Villa- 
nelę” ir G. Verdžio “Arią” ir 
op. ‘ILa Traviata”. Bot jai 
tiek neužteko. Publika reika
lavo jos vėl ir vėl dainuoti. Ir 
ji tatai daryti neatsisakė. So
pina Juškaitė irgi, matyt, ne
norėjo Juliai užsiloist. Ji, M. 
Jozavitui palydint pianu, taipgi 
gražiai sudainavo G. Puccinio 
“IMusettas Waltz” dainą,' • M.‘ 
Petrausko “Arią” iš op. “Biru
tė” ir St. Šimkaus “Kur bakū
žė samanota”. Pastaroji jai 
bene geriausiai pavyko sudai
nuoti, nes už ją ji gavo publi
kos daugiausia aplodismentų ir 
buvo iššaukta dar dainuot. P. 
Dauderis, M. Jozavitui palydint 
pianu sudainavo M. Petrauskę 
“Kaitink šviesi saulute” ir “II- 
gu ilgu”, o A. Jokūbaitis Paul 
Rodney “The Brave Sentinel”!

ir St. Šimkaus “Ko vėjai pu- 
ėiu”.

Pagalios Julia Širvitaiitė su 
A. Kvcderu, akoinuponuojant M. 
Jozavitui pianu, sudainavo M. | 
Petrausko 
gos”. Juodviejų 
publikai patiko, uos buvo iš
šaukti vėl ir vėl dainuoti. Ne
mažiau publikai patiko ir Ju- I laikau geriausią 
hos Širvaites su Sopina .Juškai-1 - - -
te, palydint M. Jozavitui pia-1 siganėdinusi, neštai musų ilgų metų 
nu, Delibes Duetas iš op. 1 ’foUel, užkviečiamo atlankyti mus 
“Lakine’. O jau Marijonos naujoje vietoje ir prisižiūrėti musų 
Rakauskaitės su Ą. Kvederu, materijoo.

. .. .... . • • oi V1S0 kibopalydunt Bijanskui pianu, St. G. S. BURBA,
Šimkaus “Duetas” iš “Čigonų” 3214 So. Halsted St.,
... . . ,k. * -• Tel. Boulevard 2469.tikrai publiką sužavėjo. _________ ;_________________

Ant galo A. Kvederas, Julia KAS TURIT PARDUOT Už PRI- 
išrvaitč, Sopina Juškaitė ir P. X° KM Si-
Dauderis, palydint M. Jozavi- nyt ant kitokių knygų .• Turiu vise
tui pianu sudainavo St. šim- kio turinio. Atsišaukite laišku ar

1 . .... . . ,, ypatiškai nuo 5 .iki *8 vai. vak. išski-ikaus Atsisveikinimą su giria riant subatą ir nedeldienį. Paul A. 
ir M. Petrausko “Spragilų dai- Gudas, 2005 String St.
ną ir “Sukeikime kovą” . -- ■■■■:■ -----. -........... —-

Koncertas, galima sakyti, yi- SIŪLYMAI KAMBARIO i 
sais atžvilgiais pavyko geiai. ___________ 7. , _ i, - . _ .-A ,

—Ten buvęs. 

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešu savo kostumer- 

koms kurios siudčsi ir kurios dar ne 
i x . i sisiudė pas mane drapanas, kad per-Skainibančios sty- ]Cgiiau savo dirbtuvę į pagabesnę ir 

dainavimas Į smagesnę vietą, t. y. nuo
3343 So. Halsted St.\į 
3214 So. Halsted St.

progos turiu pranešti, 
’ i išdirbystę 

skirtų taipgi darome 
sakymo. Perkanti pas mus,

Prie už-kad 
drošiu, 

ant už- 
bus už-

Pranešimai
S. L. A. 129tos kp. nepaprastas su

sirinkimas bus nedėlioj, bal. 23 d., 2 
vai. po pietų paprastoj svet. Malo
nėkite visi laiku susirinkti, nes bus 
balsavimai Centro Valdybos ir seimo 
delegatų rinkimai.

— P. Akstinas, Fin. Rašt.

RANDAI KAMBARIAI SU VAL- 
giu vienam vaikinui arba dviems. 
Elektros šviesa, maudynės ir kiti pa
rankamai.

3247 So. Union Avė.
Vidurinės lubos iš priekio.

IŠREOAVOJIMUI

RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

S. A. L. Ex-Kareivių Centro spe
cialia susirinkimas įvyks šį vakarą, 
balandžio 20, lygiai 7:30 v., pirmos 
kuopos skaitykloj, 4603 So. Marsh- 
field Avė.

Visi kuopų atstovai 
laiku susirinkti, nes yra 
bių reikalų aptarti.

malonėkite 
daug svar- 

— Valdyba.

ANT RENDOS VIENAS ARBA 
du Storai, kampas B3rd ir Morgan 
St. šiluma apšildomi, privatiški ąjde- 
pai, parendavosim ant geri} išlygų.

Klauskit •
ANTON VISBARAS, 

3301 S. Halsted St.
- -

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲNorth Sidės Draugijų Sąryšis ren

gia šaunų vakarą balandžio 23 d. ■ T A t>c.TTTmlTT
Liuosvbės svet., 1822 Wabansia Avė. REIKALAUJAME 50 APSUKRIŲ 
Pradžia 7:30 v. v. Programe daly-1 mergintų prie skirstymo žarnų kilba- 
vaus žymios artistų spėkos. Po pro
gramų! tęsis šokiai iki vėlybų išvaka- 
rų. Kviečiame publiką skaitlingai 
atsilankyti.

Visi nariai-nes, kurie turite paėmę 
ant pardavimo serijas, malonėkite jas 
sugražinti subatoj arba nedėlioj (bal. 
22 aiba 23). — Komitetas.

Jaunuolių Orkestros narių žiniai.— 
Repeticijų diena tapo permainyta iš 
panedėlio į seredą. Repęticijos bus 
laikoma didžiojoj svetainėj.

Nedėlioj, bal. 23, . 9:45 v. r. bus 
imami orkestro paveikslai. Visi na
riai malonėkite laiku susirinkt papra1- 
stoj svetainėj. — Raštininkė.

Galfield Parko Lietuvių Pašalpinis 
Kliubas kelia didelį balių subatoj, 
bal. 22, Lietuvių Liuosybės salėj, 1401 
So. 49th Court, Cicero, III. Pradžia 
7 vai. vak. — Kviečiame visuomenę 
gausiai atsilankyti. — Komitetas.

Brighton Park Lietuvių Atl. ir Paš. 
kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
pertktadienįį balandžio 21 d., 7:30 vai. 
vak. paprastoje vietoje, 3959 South 
Kedzie Avė. Visų narių yra pareiga 
atsiankyti. Turime svarbių reikalų 
svarstyti ,taipgi bus rinkimas darbi
ninkų dėl baliaus, kuris įvyks balan
džio 22 d. Meldažio svet.

— F. Ažusenis, Rašt.

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti (po globa Letuvai Gel
bėti Dr-ioę Roselando Scenos Mylėto- 
to.iu Ratelio jėgomis stato scenoje la
bai juokinga dvieiu veiksmų komediią 
“Tamiu jnainioio” nodplioi balandžio 
93 d., M. Meldažio salėje 2242 W. 23 
Placo. Pradžia 7:30 v. v. Po vai
dinimo šokiai. To vakaro neinąs ski
riamas siišelpimui nelaimingos V. 
Pečiulių šeimynos. Kviečia visus va
karo rengimo Komisija.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU SAVO GIMINIŲ IGNO 

Janulio, girdėjau kad gyveno ant 
farmų, Wisconsin valst. ir Jono Ber
tulio, 
Mass.

pirmiau gyveno Cambridge, 
Meldžiu atsišaukti adresu:

JOE JANULIS,
Box 204, Kincaid, III.

JIEŠKAU ŠIOS MOTERIŠKES 
vyro jei gyvas, 
arba .Tos giminių, 
draugių bei drau
gų, kurie ją ąe- 
rai pažįsta ir ži
no jos pavardę, 
iš kur paeina; 
vedusi ar našlė. 
Meldžiu praneš
ti greitu laiku, 
nes yra svarbus 
reikalas.

J. J. PRUS, 
Humbold Co.,_ 

Aldirpoint, Cal.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PARDAVIMUI GĘOSERIS IR NA- 

mas, kampine pranertė; krautuvė ir 
du flatai. Elektros šviesa, furnace 
Šiluma.
2259 Park Avė., kampas Oakley Blvd. 

Savininkas ant 3-čių lubų.
Tel. West 3070.

PARDAVIMUI NAMAS IR SYKIU 
čeverykų, elektra taisoma šapa. Rei
kalų priverstas greit parduoti, — Ati
duosiu už $4,500.

Kreipkitės:
5216 So. Westem Avė.

sams. Nuolatinis darbas, gera alga 
ir tinkamos darbo sąlygos. Kreipkitės 
į Superintendent’s Office.

OPPENHEIMER CASING CO., 
1016-26 W. 36th St.

REIKALAUJAMŲ 6 KIAULIŲ 
žarnų pakuotoji} — turi būti paty
rę tame darbe. ( Nuolatinis darbas, 
gera alga. Kreipiatės į Superinten
dent’s Office.

OPPENHEIMER CASING CO., 
1016-26 W. 36th St.\, . « -'•41

REIKIA merginos abelnam 
namų darbui. Gera vieta. Kreip
kitės : Mrs. Bloch, 4535 N. Kim- 
ball Avė., 1-os lubos.

REIKIA moterų sortavimui 
popierų. (

Kreipkitės: ./> 1
1451 So. Peoria St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

NETURI DARBO?
Ateik pas mus, mes parodysimo 

kaip padaryti $50 ir daugiau į sakai
tę, parduodant aukštos rūšies invest- 
mentus ir Real Estate prapertes, k. 
t. lotus, farmas ir namus. Patyri
mas nereikalingas, iraes pamokysini 
atsišaukit į ofisą. Liberty Land & In- 
vestment Co., 3301 So. Halsted St.

REIKALINGAS antrarankis 
duonkepis, darbas ant visados, 
užmokestis gera.

Atsišaukite:
1043 W. 13th St.

REIKALINGI agentai dirbti 
ant komišino pardavojime alaus 
reikmenų. Kreipkitės Mr. James 
Fredcrięk, South Side Ice & 
Breverage Co. 3700 S.Halsted st.

REIKALINGAS operatorius 
(vyro) ir dviejų findeshers (mo
terų), prie kelinių. Atsišaukite 
tuojaus.

6105 S. Aberdeen St.

REIKIA vyrų į geležies at-i 
matų kiemą. $3.00 į dieną.
PRICE IRON & STEEL CO., 

67th St. & 48th Avė. I

REIKALINGAS ATSAKAN
TI s bučeris, kuris savo darbą ži
notų.

1980 Canalport Avė. r

OPERATORIŲ REIKIA 
Patyrusių prieviena ir dviems 
adatoms siuvamų, spėka varomų 
mašinų, prie skalbiamų drabu
žių. Taipgi keletas prie baltų 
kotų ir kelinių.

Kreipkitės1!
MANDEL BROS., 
1139 Wabash Avė.

PARSIDUODA KRIAUČIŲ ŠA- 
pos įtaisai: 4 mašinos varomos elek- 

1 tros spėka ir motoras, stalai, krėslai 
. Prie-

RAKANDAI, 3 WILTON KAURAI 
odos ir velouro vidurinio kambario se- . . ...... i i ' V1V25 C5KFVIVCV JI IHULULaSjtai, grojikus pianas, phonographas, ir, kitokic pa,.sillu,)(la j iai.
valgomojo kambario setas, 2 nrieg-, 
kambario setai ,ant grindų pastatoma 
lenjpa ir tt. Turi būt tuoj parduota 
ir pigiai; ant syk, ar po vieną šmo
tą atskirai, 2154 N. Kendzie Blvd.

NEPRALEISKITE ŠIO BARGENO
Priversti urnai parduot mahogany 

grojiklį pianą, su prijungta ukulele, 
šėputė, roliams ir 10 metų gvaranta- 
vimas ir didelis dubeltava springsa 
phonographas su rekordais ir dai- 
mantine adata. Taipgi vėliausios ma
dos fruntinei setas, daining ir bed 
ruim-io. Ant grindų pastatoma lem
pa, kaurai, davenport, paveikslai, lan
gams užlaidai etc. Parduosiu ant syk 
ar atskirai. Rezidencija 1922 South 
Kedzie Avė.

žastį patirsit ant vietos.
Atsišaukite:

5351 Shields Avė.
GERA PROGA NUSIPIRKTI 

grosemė pigiai, biznis išdirbtas per 
daugelį metų. Lietuvių ir kitų tau
tų apgyventa vieta.. Priežastis par
davimo — išeinu iš biznio.

Atsišaukite:
3655 So. Halsted St.

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

6343 So. Paulina St., 
Phone Prospect 4512. .

AUTOMOBILIAI
PERKAME AUTOMOBILIUS

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

DORCHESTER MOTOR SALES 
COMPANY, 

1401 E. 67th St.

Parsiduoda “Jeffery Car” 1917 m. 
geram stovyj, parduosiu pigiai, nes 
turiu du carų ir neturiu vietos kur 
laikyti. Kreipkitės: JONAS KINAS, 
3300 Union Avė., Tel. Yards 7298.

Galima matyti iki 8 vai. ryte ir 
po 7 vai. vakare. *»

PARDAVIMUI Olympion mašina 
1919 m. 5 pasažierių, 5 naujos cord 
gumos ir visi kiti extros, kas tik rei
kalinga prie mašinos. Verta $900 
iš priežasties išvažiavimo į kitą mies
tą turiu parduoti už pusę kainos i PARDAVIMUI SALIUNAS IR 
$450. Meldžiu atsišaukti greitai. garadžius labai geroj vietoj. Par- 
4522 So» Ashland Avė., po 6 vai. ya'l duosiu pigiai, 
kare, antros lubos iš fronto. Tel. Atsišaukite:
Boulevard 1152. 3101 W. 38th St.

PARDAVIMUI groserne ir 
bučerne Clinton ir Bunker Sts 
Lietuvių apgyventa. Priežastis 
pardavimo, važiuoju į Lietuvą.

547 Bunker St.

GERA PROGA.’
Parduosiu arba mainysiu ant Chi- 

cagos prapertes, namo arba loto, ma
no farma, 80 ar 120 akerių nedirbtos 
žemės, Oneida County Wisconsin, že
mė gera ir derlinga.

Atsišaukite pas 
JULIUS CHEKEN, 
3301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI DU LOTAI ANT 
69th ir Francisco Avė. arti lietuviš
ko klioštoriaus. Parduosiu pigiai, už 
pirmą pasiūlymą.

Atsišaukite:
SILVESTRAS PRUSEVICZ 

2700 Ogden Avė.
DIDELIS BARGENAS

Pardavimui krautuvė tabako, ciga
rų, cigaretų ir soft drinks, parlor 
ant Bridgeporto prie Halsted St., la-i KARMOS
bai pigiai. Prieisati patirsit ant vie- Negabu vienas dvi ukss apdirbti, 
tos, bet nepraleiskit geros progos. I . aknj. vjeną js jų pa'r(luo,lu 

iznis yra gci ai 1. < n as. co. e miesto stubų ar lo-
kus Real Estate, Loans & Insurance, * . . . . Tn t a3402 So Halsted St tu’ ^eroie vieto-1» I1L’ Ind” T°Wa 1T
3402 bo. palsted bt.____________ . wig. Nuorėdami šito gero ir pigaus

SALIUNAS ANT PARDAVIMO bargeno ir geriausios žemės ūkę gau- 
geroj vietoj, prie didelių dirbtuvių, ti ir nesibijoti šitos bedarbės arba 
Biznis išdirbtas gerai. Priežastis ateinančių streiku. Ištikro neturėsi 
pardavimo, turiu du salibnu. Savi- jokios klaidos, jeigu atsiliensi iki 
ninką galima matyti kas dieną, 3355 "er. 15. A. J. Paulick, R. 3, Box 100, 
S. Morgan St., Chicago, III., o ant | Nedford, Wis. 
pardavimo saliunas 4250 So. Ash
land Avė.

PARDAVIMUI KARČIAMA Ū*Ž 
gana prieinamą kainą. Galėsis pirk 
ti dalį arba visą karčiamą (saliuną).

Kreipkitės :
1715 W. 46th St.

' . Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS ' COTTAGE 
mūrinė įrengta su fomesu šiluma, 
elektra ir visais patogumais; cimen- 
tinis skiepas, 8 pėdų. $3,000. Lengvi 
išmokeiimai. Matykit savininką. 
2848 W. Taylor St., arti Sears 
Roebuck.

la.
ant pardavimo- ------ *------ -- • SALIUNAS

pardavimui AUTOMOBILIUS, arfoa mainymo ant automobi- 
Chandler 7 arba 5 sėdynių, visas ge- 
rame stovyje, naujas viršus ,nauji i liaus arba loto,
tairai ,taip kaip naujas, kaip pirkau 2702 W.
mokėjau $1200 ,dabar parduodu už' 
$600.00. Galite matyt vakarais.

2423 W. 46th St.

47th St

PARDAVIMUI 5 sėdynių žie
minis ir vasarinis karas, gera
me stovyje, parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
3614 S. Seeley Avė.

MITCHELL - CARNNELL 
Motor automobilius 7 sėdynių 
parsiduoda, viskas ^eras stovy j. 
Kaina $400', !'hepraleiskite šią 
progą. Taipgi parsiduoda lotas 
Brighton Parke, viskas užmokė
ta. Kaina $450. Priežastis va
žiuoju į Lietuvą. Turiu parduo
ti šią savaitę. Chas. Skrodenis, 
4430 S. Honore, Lafayettc 1762' 
. jui fl. front. ’

PARDAVIMUI 5 PĄSAŽIERIŲ 
Moon automobilius. Nepraleiskit pro
gos, turi būt parduotas Šią savaitę. 
Savininką gulima matyt nuo 6 iki 9 
v. v. Parduosiu už labai žemą kainą 
bet aš esu priverstas apleisti mies
tą. Karas labai geras ir gerai eina, 
taip kaip naujas. Turiu 2 tapu: vie
ną vasarinį ir kitą žieminį; 4 nauji ta- 
jerai. Motor 1 Continental Red-Seal 
motor,'2 delco starting, 3 Ray'fieldl 
stromberg carburator, 4 New battery. I 

2908 W. 38 PI., City. |
Ant pirmų lubų. '

PARDAVIMUI
PARSIDUODA PIGIAI ŠAPA 

siuvimui ,dažymui ir valymui drabu
žių. Turi būti parduota greitai. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite: ;
Naujienų ofisan Box 12 į

DIDŽIAUSIS BARGENAS i
Pardavimui bučernė ir grosernė su 

namu. Parduosiu pigiai ,arba mainy
siu ant mažesnio namo, arba bile biz
nio ar automobilio. Biznis cash ir 
randasi tarpe visokių tautų. Labai 
graži vieta apsigyvenimui. Pardavi
mo priežastį patirsit ’ ant vietos. !

5252 So. Artesian Avė. i
" "   1 1 ' ... . ...

PARDAVIMUI BUČERNE i IR 
groserne, parduosiu už pirmą pasiu- 
iijimą, nes esu priverstas į greitą lai
ką, keliauju į Lietuvą.

Kreipkitės po num.
3537 S. Wallacc St.

BUČERIŲ ATIDAI.
Kas norit parduot bučernę ir gro

serne, tuojaus atsišaukit per laišką į 
Naujienų Bridgeporto Skyrių 

3210 So. Halsted St.
Pažymėdami J. G.

Chicago, III.

AUKSINES MAINOS DEL 
GERO BIZNIERIO 

krautuvė moteriškųPardavimui 
drabužių ,geroj biznio vietoj, galinga 
laikyti vyriškų drabužių ir rakandų. 
Geri fikčeriai, prieinama renda. Atsi
šaukite:

3447 So. Halsted St.,

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
groserne .labai geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa, biznis cash, 
būt parduota į trumpą laiką.

Atsišaukite:
5200 So. State St.

NAMAI-ŽEME

FARM A 90 AKERIŲ. 15 AKERIŲ 
kviečių, 25 rugiu. 15 dobilų, 15 akerių 
gero miško, lieka 18 akerių dirvos 
navasariniems javams, likusi ganyk- 

Žemė ir triobos geros, visa far-
ma aptverta. Del svarbios priežas
ties parduosiu arba mainysiu ant na
mo arba gero biznio Chicagoj, čia 
nėra koks arentų garsinimas bet rim
tas savininko pasiūlymas. Atsišau
kit tuojaus, nes savininkas bus tik ke
lias dienas Chicagoj.

3237 S, Aubum Avė., 2 lubos.

ANT PARDAVIMO
S. Talman 4-4 kamb. med. $6,200
S. Paulina 6-6 k. mūras $8,000
S. Paulina 4-4-7 ap. nam. $5,000
S. Artesian 4-4 medinis

4508 
3550 
3651 
4217

| ant cemento ...».....................  $3,800
2319 W. 50 st. J5-4 50 pėdų 1. $5,500 
4046 S. Artesian Av. 4-4 elektr.

I ir t. t. ........    $3,600
3040 S. Canal St. 6-6 elektr.

Į maudynė .:.............   $5,000
4046 S. Artesian Av., 8 rūmų

i kamb. elektrik. ir tt........... $3,600
4417 S. Maplewood Av. & kamb.

i elektriką ir tt........................   ^5,600
4004 S. Artesion Avė. o kamb.

elektriką ................................ $4,000
4600 Fairfield Avė. 6 kamb.

elektriką ir tt....... *.................. $2,700
4026 S. Artesian Avė. 7 k.....  $2,850
4928 • S. Kildare Avė., $500.00

Į cash ........................................ $3,500
3814 S. Wood St., 16 kamb. na

mas ant plytų ...............   $4,000
; 3588 S. Mozart St., 7 kamb.,

maudynė,, gasas ir elektr. $3,60U 
5241 S. Washtenaw Av., 6 kam

barių ant pilto pamato, elek
triką, vandens šiluma, lotas 
30x125'................................ $6,600

REALTY SELLING & TRUST CO., 
3517 Archer Avė.,

Tel. Lafayette 3543-1643
NEGIRDĖTI BARGENAI

2 flątų po 6 kamb. su visais įtai
symais. Rendos $68. Jmokėt $1,500

3 flatų po 6 kamb. mūrinis namas. 1 
Kaina $5,70'0. {mokėt $1,200.

4 pagyvenimų mūrinis namas su
maudynėms. Rendos $52. Kaina 
$3,800. »
,Taipgi perkam, parduodam ir mai

nom namus, farmas, lotus, bučemes 
ir taip toliau. Reikalui esant, kreip-1 
kitės pas

C. P. SUROMSKI, 
3346 So. Halsted St., Chicago, III. --------------- ♦ I 

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ RE- 
zidencija, 2 lotai, elektra, maudy
nės, 2 karvės, 4 ožkos, vištų ir paukš
čių, parsiduoda už $4,500, įmokėti 
reikia $1,500. Randasi labai gražioj 
vietoj netoli šv. Kazimiero kliošto
riaus, 64th ir Talman Avė. C, P. Su- 
romski & Co., 3346 So. Halsted St.

PARDUODU MURINI NAMĄ 2 
nagyvenimu no 6 kambarius su elek
tra. maudvnėmi* ir skalbvkla beiz- 
mnntn'j. užpakalyje mūrinis nanvelis 
4 VaiYihann. Kn>na n? $6.800 na
mas randasi 3206 Wallare St. Tain- 
<ri tnrin pardavimui medini narna 2 
n^^rvenimu 4 !r 5 kamb., elektra. 
ankšta5' berwHa«, parduosiu ii už 
oonn drl Krmnkitės pas savininką. 
382R Wallace St.

MORTREČIAI -PASKOLOS
C A < 1 '

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

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

MOKYKLOS
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.

PARDAVIMUI MŪRINIS 4 PA- 
gyvenimų namas ir du cottages ant 
to paties loto; parduosiu už prieinamą 
kainą. Turi būt parduota greitu lai
ku. Atsišaukite 61-mos ir Lincoln 
St., Tel. Republic 3976 .

PARDAVIMUI 5 kamb. na
mas, elektriką, maudynės ir vi
sokis įtaisymas. Parduodu pi
giai. Atsišaukite:

4232 So. Artesion Avė.

PARDUOSIU LABAI PIGIAI MU- 
rinį namą 8 pagyvenimų ir 3 Storus, 
už pusę kainos. Tai yra namas ant 
kampo 33rd ir Morgan St. apšildytas, 
geras namas ir ant lengvų išlygų. 
Atsišaukite pas

ANTON VISBARAS, 
3301 S. Halsted St.

PARDAVIMUI NAUJAS BIZNIA- 
vas ‘ namas Brighton Park netoli 
teatro arba mainysiu ant 2-jų pagy
venimų arba rendavosiu — geros iš
lygos atsišaukit.

F. J..SZEMET \ 
4217 Archer Avė.

PARSIDUODA DVIEJŲ AUGŠTŲ 
medinis namas, cemento pamatu, 6 
kambariai, augštai ir 4 ir du žemai.turil I , , ______  _

| Priežastis pardavimo einu i bizni. 
Atsišaukite:

5340 So. Campbell AVe. '

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. Jackson Blvd.

Chicago, III.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

au

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

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja . 9

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.




