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Generalis streikas Ryme

Westo “spešelų” šaika areštuota
................ ... I

Illinois angliakasiai ai 
meta derybas

Nedarys atskiros sutarties 
kasyklų savininkais.

su

SPRiINGFlELD, Ilk, geg. 25. 
— Illinois angliakasių prezi
dentas Frank Farrington pas
kelbė, kad distrikto pildomoji 
taryba, jam patariant, vien
balsiai atmetė Illinois kasyklų 
savininkų pakvietimą pradėti 
derybas apie algas ir apie už
baigimą Illinois angliakasių 
streiko.

Farrington sako, kad 
tai bus pranešta visiems 
sykių savininkams.

‘^Savininkams bus pranešta,” 
sake Farringtofo, “kad iki ne
bus pakeistas centralinės uni
jos nusistatymas, šis dfstrik- 
tas nesutiks ir nelaikys su jais 
jokių algų konferencijų.”

apie 
ka-

Generalinis streikas Ryme
RYMAS, geg. 25. — Genera

linis streikas tapo paskelbtas 
šiandie Ryme protestui prieš 
sumišimus, kuriuos pereitą 
naktį sukėlė San Lorcnzo da
ly j Rymo fascisti, grįštantįs 
iš laidotuvių Enrico Toti. Pa
reidami per tą distriktą, ku
riame gyvena didžiumoj socia
listų šalininkai, fascisti susi
rėmė su gyventojais ir tame 
susirinkime daug .žmonių liko 
sužeista, jų tarpe ir kareivių.

Areštavo Westti spe 
šialninkus

virši-

pinigų,

CHICAGO. — Pašto 
ninkai paskelbė, kad penki na
riai Westo spešelų šaikos, ku
ri išviliojo iš žmonių, daugiau 
šia lietuvių, nemažai
tapo areštuoti. Frank Brooden 
ir Charles J. Urnidk (lietuvis) 
laikomi Chicagoje, N. P. West 
ir Charles E. Phillips, sėdi 
Denverio kalėjime ir Cass C. 
I lendee, Pi t tsbu rghe.

4 užmušti Belfaste
BĘLFAST, geg. 25. — Perei

tos nakties sumišimuose Bel
faste keturi .žmonės liko už
mušti ir 27 sužeisti. Sužeist uo
sius priskaitoma tik tuos, ku\ 
riuos atgabentčF į ligonbučius.

Tris sykius įandyta padeg
ti Carnegie knygyną. Minia 
taipjau puolė ugniagesius ir 
taipjau policiją, kuri bando 
ugniagesius apginti.
■’...■■ ■ ""t X4ii i. 1

Valdžios pranašas vyriau
siojo pašto bokšte orą Chica- 
gai ir apielinkei 
šiaip:

šiandie — oras 
gal bus lietaus; 
beveik vienoda.

Saulė teka 5:20

pranašauja

nepastovus, 
tempera turą

leidžiasi 
8:13 v.; mėnuo leidžiasi 7:10 
xal. vakar a.

Prancūzai nuteisę. Grane
Buvęs, Amerikos ambasadorius
Crane esąs nuteistas 20 
lėjiman už kurstymą

GAIRO, Egyptc

m. kn- 
syrit.

Gautieji iš Syrijos arabų lail- 
raščiai sako, kad Damaski 
Syrijoj, būvi teismas buvusio 
Amerikos ambasadoriaus Chat 
les R. 'haic. Jį teise karo tei
smas ir nors jis i teismą nepri
buvęs, vistiek esąs nuteistas 
20 metų kalėjimai! už sukur- 
tyiną syrų sukilimo prieš 
Franciją. Apie tai esą praneš
ta Amerikos valdžiai, sako ofi- 
cialinis pranešimas.

Pasak laikraščių, teismas nu 
sprendęs, kad Crane taipjau 
esąs kaltas už sėdinčius delei 
sukilimo kalėjimuose syrus.

Syrijos žinios šako, kad 
politinių kalinių padėtis yni | 
baisi, kad jie turi miegoti ant] 
kalėjimo grindų ir maitintis 
tik sausa duona ir alivoniis. 
Svarbiausiu įrodymu prieš 
Crane buvo tai, kad jis vienai 
mergaitei davęs $1,000, kad 
ji galėtų atvykti į Jungt. Vals
tijas ir čia įstoti į universite
tą. Tą mergaitę suimta ir 
paskui kankinta kalėjime. Bet 
gabaus jai pasisekė iš kalėji
mo pasprukti. Delei to buvo | 
suimta kita mergaite ir

Lloyd George gina Genoa 
konferenciją

Nurodo į Rusijos-Vokietijos 
sutartį ir persergsti apie Rusi

jos pavojų.

25.

irgi 
kur

LONDONAS, geg. 
Premieras Lloyd G 
vo triukšmingai pasveikintais, 
kada jis įėjo .į atstotų butą, 
kad pradėjus debatus apie val
džios užsieninę politiką, kuri 
turės didelės svarbos ir į pa
ties Lloyd George politinę atei
tį.

J

Darbiečiai laikys konven
ciją
---------- 1-----------------------

iCHIGAGO. —i Ateinančią 
sulbatą Ashland Audiloriume 
prasidės antra metinė Darbi- 
ninkų-iUkininkų partijos kon
vencija. Tikimąsi, kad joje 
dalyvaus keli šimtai delegatų.

Partijos viršininkai skelbia, 
kad jų partiją remia šešios di
delės unijos, Nonparlisan Lca- 
gue organizacijos, 
Darbo Federacijos
organizacijos ir šiaip lokalinės 
unijos.

Konvenciją (atidarys 
jos prezidentas John U. 
ker.

Lietuvos žinios
Koperatininky suvažia 

vimas

Amerikos 
valstijinės

Wal-

Kataliku bažnyčios kon 
grasas.

mo politikos^ Jie taipjau žino
jo, kad Rusija niekados nega
li atsigauti negavusi reikiamų 
kreditų. Rusijos skolų klausi- Nukapojus važmos kainas ge
nio rusai buvo palinkę daryti Į ležinkeliai siekiasi nukapoti ir 
kompromisą tuo pamatu, kad 
skolų atmok ujimas priklausys 
nuo gautos pagelbos.

“Tuo pačiu laiku,’
liau Lloyd George,' “mes svars
tėme kas turi būti daroma, 
kad neprileidus konflikto Eu
ropoje. Jeigu mes turime tęs
ti Genoa svarstymus, mes tu
rėjome užtikrinti Europos tai- žinkelių darbininkams ; 
ką. štai kodėl tapo padaryta1 butų liek j>at nukapotos, 
karų paliauba, kuri apima 34 
šalių iškilmingą prižadą, kad

Reikalauja nukapoti algas

darbininkų algas.

CHICAGO. — Dabar, kada 
sakė to-' tarpvalstijinė prekybos komisi

ja sumažino prekių gabenimo 
kainas geležinkeliais apie 10 
nuoš., pradedant nuo liepos 
1 d., geležipkelių kompanijos 
sujudo reikalauti, kad ir gele-

RYMAS, geg. 24. — 10,000 
delegatų iš visų pasaulio šalių 
susirinko šiandie Vatikane al- 
tid'arimui 26-to internacionali
nio eucharistinio kongreso. 
Kongresas tęsis iki sekamo pa- 
nedėlio. Daugiausia bus ten- 
kintąsi iškilmingomis pamal
domis ir popiežiaus palaimini
mais.

>----------------------------
GENOA, geg. 24. — Albani

ja yra vienintelė šalis Europo
je, kuri neturi skolų ir kurios 
pinigai yra paremti auksu. 
Albanai sako, kad jei juos pa
liktų ramybėje bent kelis me
tus, jie likrai gerai susitvar
kytų.

yra pabėgusioji mergaitė. 
(Chicagietis Charles R.

ne dabar yra Paryžiuje, 
jis norįs pasitarti su keliais 
ministeriais ir parlamento na* 
riais apie Syriją. Paskui grįšiąs 
į Jungt. Valstijas. Nė- jis, nė 
Washingtonas apie jo nuteisi
mą nieko nežino. Washingto- 
ne pirmiau buvo gautas iš 
Franci jos pak laušimas ką at
stovauja Crane ir kokiu tiks 
lu jis lankosi Syrijoj. Jai pa
aiškinta, kad Crane nieko ne
atstovauja. Grane Paryžiuje 
nėra užkabinėjamas ir nėra nė 
sekiojamas).

Cra- 
kur

Mūšiai su sukilėliais
I

BIELGRADAS, geg. 24.
Bulgarijos armija eina prieš 
sukilėlius, kurie bando nuvers
ti Stambuliskio valdžią. Suki
lėliai yra apsidrutinę niekurio- 
se vietose apie Sofiją, kėliau
siomis žiniomis, keli sukilėlių 
-liko užmušti ir nickuriose vie
tose jau atsteigta tvarka.

Žinioms, kad karalius Beris 
pabėgęs oficialiniai užginčija
ma.

(Sukilėliais yra ne komunis
tai, bet nariai senosios milita- 
ristų partijos, kurie yra nepa
tenkinti valstiečių valdžia.

Jeigu kiltų didesni sumiši
mai, Serbija yra pasirengusi 
pasiųsti daugiau kareivių prie 
Bulgarijos rubežiaus.

10 jurininky užmušta
BERLTNAS, geg. 24. — Vo

kiečių karinis laivas Hanover 
susidūrė naktiniuose manev
ruose ties Sassnitz su subma- 
rina S-18. 10 submarinos ju
rininkų liko užmušta.

•Pamatu debatams yra Genoa, jos nebus kaltos už užpuolimo 
konferencija:. Lloyd George 
nurodo į konferencijos nuveik
tus da/rbns — padarytą kiūru 
paliaubą ir ekonominius susi
tarimus, o jo priešininkai nu
rodo į vieną dalyką — Vokie
ti jos-Rusijos sutartį.

Lloyd George įrodinėjo, kad 
nors Europoj ir tapo atsteigta 
laika, vienok yra aišku, kad 
karinė atmosfera visgi tūlame 
laipsnyje yra užsilikusi.

Kas link Rusijos, ji yra be- 
jiegė ir nežiūrint kokia nė bu
tų ten valdžia, ji negali pakilti 
iš skurdo be pagelbos kitų ša- 
lių.

Buvo 
Rusijos 
George, 
spėkos, kas visai 
Niekas apie tai ir neužsiminė 
Genoj. Antra — palikti Rusi
ją jos likiiųui.

“Bet kaip mes galime apsau 
goti Europą nuo tokios politi
kos pavojaus?” b klausė jiš. 
“Rusijos-Vokietijos sutartis pa 
rodo apie kokį pavojų aš kal
bu. Vokietija negali atsteigti 
Rusijos ekonominiai, pati ne
turėdama kapitalo, bet kitaip 
dalykai stovi su ginldavimos, 
kadangi vienoj šalyj yra visi 
reikalingi gamtiniai turtai, o 
kitoj pilnas techninis lavų- 
mas.” v

“Anglijos delegacija supra
to”, tęsė premieras, “kad pa
saulio taikai yra reikalinga, 
jog nežiūrint to kas butų 
manoma apie sovietų yaldžią, 
padaryti kokį nors susitarimą 
su Rusija, kad ji galėtų padi
dinti savo prekybą, nuo kurios 
milionai žmonių priklauso ir 
kad davus tuo stovumą ir sau
gumą Europai.” *

aktą. \ k
“Aš nesaicysuv, kad Genoa 

su laiku bus sėkminga; aš ti
kiu, kad ji jau <labar atsiekė 
didelių dalykų. Jei Genoa ne
bus sėkminga, Europos 
ja tikrai bus tragiška.”

Lloyd George taipjau 
no, kad jei panašus į
susirinkimas butų .įvykęs 1914 
metais, asaulinio karo nebūtų

nes 
kitaip geležinkeliai, giivli, ne
galėtų išsiversti. Ęsą ir suma
žinimas važmos kailių tapo 
pailarytas tik tuo manymu, 
kad apie tą patį laiką geležin
kelių darbo taryba nukapos 
geležinkcliečių algas.

•PARYŽIUS, geg. 24. — Po 
šaltos žiemos atėjo labai karš
tas pavasaris. Per 116 metų 
nebuvo tokios karštos 
gegužes mčn. Paryžiuje 
kad buvo šiandie. Pavėsyj bu
vo 04 laipsnių Fahrenheito.

dienos 
kaip

E. KAUNAS. — š. m. balam 
džio 24, 25 ir 26 d. įvyko me
tinis Lietuvos Kopė racijos
Bendrovių Sąjungos įgalioti
nių Suvažiavimas. Del lauko 
darbų pradžios teatvyko 80 su 
viršum įgaliotinių. Posėdžiai 
ėjo nepaprastai gyvai. Patvir
tinta pereitų metų apyskaita. 
Pereitais nors ir labai sun
kiais metais, L. K. B. Sąjun
ga žymiai sustiprėjo. Balansas 
jos padidėjo palyginus su pe
reitais m. 80 nuoš. Sąjufiga 
įgijo nekilnojamojo turto 1,- 
500,000 auks. su viršum vertes. 
Nutarta prašyti Finansų, Pre
kybos ir Pramones Ministeri
jos duoti L. K. B. Sąjungai tei
sę išleisti 6 nuoš. paskolos lak
štų 5,000,000 auks. apyvartos 
sumai padidinti 5 metams; re
organizuoti Panevėžio skerdy
klą, sudarant atskirą koperaci.- 
jos bendrovę, kurios tikslas 
būtų įtaisyti pavyzdingą ko
peracijos skerdyklą, pritaikin
tą eksporto reikalams; prisi
dėti prie steigiamo akciniais 
pagrindais Lietuvos koperaci
jos banko; narių pajų padi- 
dinti\igi 5,000 auks. I valdybą 
išrinkti: P. Šalčius, J. Lapenas, 
E. Šulčys, Kaminskas, Vaitke
vičius, Juodvalkis ir Brybas.

Buvo atėję sveikinti suva
žiavimą Finansų Prekybos ir 
Pramones Ministeris J. Dobke
vičius, -Ūkininkų Sąjungos 
pirmininkas, Lietuvos Šaulių 
Sąjungos -pirmininkas ir Ko- 
peratyvų banko direktorius.

pozici-

tvirti-
Genoa

Reikalauja kaliniu 
liuosavimo

pa
/

DETROIT, Mieli., geg. 24.
Detroite prasidėjo smarki agi
tacija už Henry Ford nomina- 
vimą ir išrinkimų į Jungt. Val
stijų prezidentus, kaipo ncpri- 
klausoiųų kandidatą.

Miškų naikinimas.
. E. VILNIUS. — Berštų vals
čiuje, Zubravoj ir kitur lenkai 
skubėdami parduoda valdžios 
miškus. Nyksta Lietuvos gire
lės smarkiau, negu Vokiečių 
okupacijos laikais. Ypač dideli 
miškų plotai nugriauti prie 
geležinkelių, kur lengviau juos 
išgabenti. (“Vilnietis“).

trįs išeitįs svarstant 
klausimą, sake Lloyd 

Viena—panaudojimas 
nepavyko.

jie negali tikėtis gauti 
tų iš vakarų laikau ties 
konfiskavimo ir skolų

kad 
kredi-

savo
atėmi-

. Austrijos ministerija 
rezignavo

VIENNA, geg. 25. — Aust
rijos kabinetas, vadovaujamas 
premiero Johann Schober, re
zignavo, parlamentui suma
žinus kreditus, kurių valdžia

HANN1IBAL, Mo., geg. 25.— 
Missouri valstijos Darbo Fede
racijos metine konvencija pri
ėmė rezoliuciją, kurioj reika
laujama, kad prezidentas Har- 
dingas tuojaus paliuosuotų dar 
nepaliuosuotus ir tebesančius 
kalėjimuose politinius kalinius, 
paskelbdamas jiems visuotiną 
amnestiją. .

Konvencija taipjau pareika
lavo sušvelninti prohibicijos į- 
statymus.

t

100,000,000 
auksiną

Evakuos Sileziją.
iPtĄiRYŽlUS, geg.’ 24. — Tal

kininkų komisija Silezijoj ra
portavo ambasadorių tarybai, 
kad talkininkų karinė okupaci
ja Augšt. Silezijos užsibaigs 
liepos m. Talkininkai dabar ten 
turi 14,000 kareivių, iš kurių 
1,000 yra frameuzų, 1,500 an
glų, o likusieji italai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, geg1. 25 d., užsienio pini

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

Anglijos 1 sv. sterlingų.......$4.45
Austrijos 100 kronų____ ___
Belgijos 100 frankų ........... $8.45
Danijos 100 frankų ........... $21.72
Finų 100 markių ..........   $2.10
Francijos 100 frankų ........... $9.14
Italijos 100 lirų ..........  $5.80
Lietuvos 100 auksinų ............... 36c
Lenkų 100 markių................... ;29£c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.30
Olandų 100 guldenų ........... $38.90
Švedų 100 guldenų ........... $25.82
Šveicarų 100 markių .....    $19.08
Vokietijos 100 markių ...........  86c

5 darbininkai žuvo.
MILWAUIKJŪE, Wis., geg. 24.
Trįs miesto ugniagesiai ir 

du tunelio darbininkai žuvo 
kasamo tunelio 52 pėdų gilu
mo šaftoje nuo gaso ir elektros. 
Ugniagesiai bandė išgelbėti nu- 
troškusius darbininkus. Keli 
ugniagesiai pritroško, o šeši li
ko sunkiai sužeisti.

. • *
Vokietijos metalo lokautas 

užsibaigė.
FRAiNKF'URT, geg. 25. — 

Padaryta sutartį, kuriąja .iižsi- 
baigi-ą lokautas metalo indust
rijoje Hesse-Nassau ir kituose 
distriktuose. Lokauto buvo pa
liesta apie 40,000 darbininkų.

32 žmonės sužeisti,
BIRMING’HAM, / Ala., geg.

25. —i 32 žmonės liko sunkiai 
sužeisti, kada tavorinis trau
kinis užvažiavo ant prisikim- 
šusio gatvekario ir jį sudaužė.

Naujienų Pinigų Siutimo Skyrius nuo jo įstei
gimo 1920 metų pradžioj iki dabar persiuntė 
Lietuvon šimtą milionų auksinų (100,000,000). 
Geriausias patarnavimas pinigų persiuntime ir 
visiško saugumo užtikrinimas, kokį tik tokia 
Bendrovė kaip Naujienų gali duoti, buvo prie
žasčių tokio milžiniško pinigų plaukimo Lietu
von per Naujienas.
Didieji Lietuvos bankai, o taipgi Vokietijos di
džiausieji bankai, kartu ir Vokietijos valdžios 
kasa, žino Naujienų čekių augštą atsakomybę, 
ir juos be klausimo maino, ar tai markėmis ar 
tai doleriais.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

Rusijon tuo tarpu galima siųsti tiktai taip va
dinamus maisto draftus./ 

. NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
8210 So. Halsted St., Tel. Boulerard 9663

T()WN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street. Tel. Boulevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Are., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
523 West 120th St., < Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Tel. Pullman 0659
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NAUJIENOS* Chicago, UI

Kas Dedas Lietuvoj
Pirmoji Gegužės Kaune

teturėjo

Demokratinės Lietuvos res
publikos sostinėj — Kaune 
darbininkų Švente 1-ji gegu
žės šįlmet atšvęsta gana šal
tai. Tiesiog atrodė ne 'tai 
švente, ne tai paprasta darbo 
diena. Fabrikuose ir valstybi
nėse Įstaigose, tiesa, nedirbo 
niekur, tačiau krautuvės iŠ ry
to buvo atdaros —> nuo 10 vai. 
buvo uždarę, bet jx>piet vėl 
atidarė, o jiavakary buvo atda
ros ir visos karčemos. Todėl 
netruko ir girtų. Be to, gat
vėse kartais buvo matyti ve
žimų, prikrautų prekėmis ir t.t.

Manifestacijų jokių nebuvo, 
o surengtlymitingą
laimes tik viena krikščioniškoji 
“Darbo Federacija”. Nors, 
kaip girdėt, prašymų leidiniui 
mitingams laikyti buvo pa
duoda net šeši, liet išskiriant 
“federacininkus”, visiems bu
vo atsakyta neigiamai.

Tiesa, buvo duotas leidimas 
daryti mitingą ir socialdemo
kratams, bet kas iš to leidinio, 
kad juomi neliebuvo jokios 
galimybės pasinaudoti dėl lai
ko trumpumo. Minėtąjį leidi
mą po ilgo vilkinimo Apskri
ties viršininkas teišdavė tik po 
12 vai. nedėliojo balandžio 30. 
Bet leidimu viskas dar nepa
sibaigė. Spausdinimui afišų 
reikia karo cenzūros parašo, o 
pastarasis tepriiminėja tik ligi 
11 vai. Tokiu budu socialde
mokratams pasinaudoti > duo
tuoju leidimu, daryti savo 
vardu mitingą, nebeprisiėjo.

Nebegalėdami sušaukti savo 
/mitingą ir turėdami Apskrities 
viršininko leidimą, jie nuspren
dė visgi kaip nors juo pasinau
doti. Tam dar buvo viepiiitč-

Federacijos” mitinge, kurs -tu
rėjo įvykti Tihnanso salėje 

i kaip 12 ir 4 vai. gegužes 1 
dieną. Bet, deja, ir ta pasku
tinė viltis, dėka federacinimkų 
tolerantinguniui, neišsipildė.

Mitingas prasidėjo 12 vai., 
kaip ir buvo paskelbta. Mi
tingo pirmininku federacinin- 
kai išrinko savo lyderį pil. 
Ambrozaitį. 
kojęs savo 
teiktą jam

Ambrozaitis 
>, pa

reikšdamas, kati mitingas esąs 
jau užbaigtas ir už tolimesnį 
jo tęsimą jis atsakomybės im
ti negalįs ir t.t. Dalyvavusioji 
mitinge minia pasidalijo į dvi 
priešingi pusi. Amrbozaičio 
šalininkai, palaikydami savo 
lyderį, pradėjo šaukti, kdd mi
tingas užbaigtas ir liepė eiti iš 
salės lauk. Kiti šaukė tęsti 
mitingą toliau, o kas nenori 
klausyti, tai »tie gali sau išeiti. 
Salėje kilo dideliausis triukš
mas. Tada Ambrozaitis paro
dė savo tikrą didvyriškumą. Pa- 
.silipęs pradėjo šaukti,< kad tai 
esanti provokacija ir jis prisi
laikydamas disciplinos prie to 
neteisius. Ambrozaičio pagal
bon šoko ir kiti jo sėbrai ir 
pradėjo garsiai šaukti: “Pro
vokacija ! provokacija! šalin!” 

Įsimaišė milieja ir patarė su
sirinkusiems skirstytis. Tada 
kas norėjo, ar nenorėjo turėjo 
salę apleisti. Išeinant iš salės 
tarp durų stovėjo du ginkluo
ti kareiviai ir taip 1 gegužes 
darbininkų mitingas pasibaigė. 

Išėjus iš salės į gatvę būrys 
žmonių, kurių tarpe buvo ir į- 
žymesnieji fcderacininkai. Pri
ėjęs prie jų dr. Požėla Šypso
damas klausė: “Kodėl jus pa- 
bugot duoti mums 
Tas liudija, 
dvasiai”. Atsitolindamas 
jų jis balsiai pasakė: 
mums žodžio nedavėt, 
pranešam, kad 14y gegužės Šan
čiuose bus musų mitingas. 
Malonėkite ateiti”.

Toks tai musų krikščionių ir 
fcderacininkų nuosakumas, ir 
taip jie įvertina žodžio laisvę. 
Apie bolševikų nuožmumus ir 
}ų despotizmą jie— labai mėgs
ta kalbėti ir juos pasmerkti, ta
čiau savo elgesiu ir patys ne- 
ctaug kuo tesiskiria nuo bolše
vikų. —Pet. Klimka.

Kaunas 2-V-1922 m.

o visi etatiniai tarnautojai, ir 
ypač visi kurstytojai, bus trau
kiami Karo Lauko Teisman, 
einant Ypatingais Valstybes 
Apsaugos ir Karo Teismo įsta
tais.

Visi mitingai ir susirinkimai 
neleidžiami ir bus karo joga 
išsk irs tom i”.

Kitas įsakymas išleistas 7 ge
gužės Gelžkelių Direktoriaus 
dirbtuvių darliininkams, ku
riame sakoma: kad nestojusie
ji 8 gegužės prie darbo 7 vai. 
ryto, darbininkai skaitysis pą- 
siliuosavusiais ir bus išduota 
jiems atsiskaitymas.

Kuo pasibaigs minėtasis 
streikas, parašysiu “Naujie
noms” kitą syk.

—Gelžkelietis.
P. S. Pirmasai įsakymas 

kuriame liepiama stoti padie
niams darbininkams nedėlioję 
7 gegužio nuo 12 v., matyti 
yra taikomas tiems darbinin
kams, kuriems priscina dirbt 
šventadieniais, o ypač prie gar
vežių aptarnavimo, o antras į- 
sakymas visiems kitiems su
streikavusiems darbininkams.

—Gelžkelietis.

Detroito žinios
Vienas mėgo grybus, kitas ne 

ir todėl nuėjo pas teisėją.

•Augustas Tajmošcvičius 11345 
Oardoni avė. nemėgo grybų, jo 
gi pati Amelija mėgo juos ir 
pirko. Dėlei šito mėginių skir
tumo jiems teko nueiti pas 

W. Marsh, ku- 
skujndcs, kad ji 
pirkti nupirko

riani Amelija 
nuėjus valgių 
grybų svarą ir vyrui paklau
sus, kiek ji pinigų prapirkus, 
ji pasakius, kad $1.60. Jam 
pasirodė labai daug ir jis pa
klausė ko ji pirkusi; toji at
sakė, kad grybų. “Tąsyk jis 
paėmęs grybus sukimšo juos 
man į burnų, kad aš net už- 
springau”, aiškino skendėja.

Jos vyras, didelio augumo 
juokdamos teisinosi teisėjui, 
kad jis nemėgsta grybų ir ne
galįs jų valgyti.’ ' . ’ i 4'

Pabrango gyvuliai

jos? klausė teisėjas. 1
—Aš norėjau, kad ji nupirk

tų cukraus, nes neturėjau į 
kavų...

—Ar tu išsigert?—pertrauke

kalbėti? 
jog esate silpna- 

nuo 
“Jus 
taigi

Lietuvos gelžkeliečiy 
streikas

Kaunas 30-1 V. — Pradėjus 
gabent iš Lietuvos į užsienį 
šmugelio keliais raguočius ir 
arklius, visoj Lietuvoj labai 
pabrango gyvuliai. Praėjusią 
vasarą gerą arklį buvo galima 
pirkt už^8,000 auksinų, gi da
bar apie Kauną ir Suvalkijoj 
jau mokama 28,000—30,000 
auks., o pakuršeje mokanti net 
ligi 35,000—38JXM) auks. \ . ;.

Tas pats ir su raguočiais. 
Praėjusią vasarą gerą gervę 
buvo galima nupirkti už 1600 

2000 airįsinų, o dabai’ už 
blogiausią karvę jau mokama 
4(KX) auks, o už gera 8000 — 
10,000 auksinų ir daugiau, Pa
brangus galvijams, 4gbai pa
brango ir jautimui ine nuo 
3—4 auksinų dabar jah pašo
ko ligi 18 20 svuui. Į

Pabrangus mėsai brangsta 
podraug ir pieno produktai. 
Sviestui temokėdavo 10— 15 
auks. svarui, o dabar jau mo
kama 50—80 auksinų, saldaus 
pieno literini temokėdavo 2— 
3 auks., o dabar jau mokama 8

—Pirmiaus, kai buvo smuk
lės atdaros, ne dabar.

Teisėjas davė jam metus lai
ko pasitaisyti, ' pastebėdamas, 
kad jis gali uždirbti ne tik cuk
rui, bet ir grybams retkan 
čiais.

Kas moterims žinotina.

Pastarasis pade* 
pasekėjams už su- 
garbę, pradėjo sa- 
Kalbėjo daugiau 

valandos, ir sa^o ilgoj kalboje 
savotiškai apibudintlamas isto
rijos bėgį, pirmosios gegužės 
darbininkų šventės reikšme. 
Jis kiek galėdamas stengėsi į- 
rodyti, kad “Darbo Federacija 
yra vienintelė .darbininkų tik
rųjų reikalų gynėja. Esą, jie 
iškovoję žemės reformą, kuriai 
žemdirbių sąjunga ir krikščio
nys demokratai daro visokių 
klinčių; jie atkakliausiai ko
voju už pagerinimą dvarų ir 
miestų fabrikų darbininkų bui
ties ir t.t. Baigdamas savo kal
bą, pil Ambrozaitis pasigyrė, 
kad jis savo kalboje nepalietęs 
socialistų, bet vis gi turįs pa
brėžti, kad socializmas, nors ir 
skelbiąs labai gražius ir kilnius 
obalsius, paimtus iš Evangeli
jos, socialinio darbininkų klau
simo niekad išrišti nepajėgsiąs, 
ir savo kelyje prie socializmo 
visada prieisiąs prie Lenino ir 
Trockio arba dar blogiau. Ta
čiau argumentų tiems savo tik
rinimas p. Ambrozaitis jokių 
neįrodė, tur būt, jis jų ir netu
ri. O tuos savo pranašavimus 
apie neįvykdomąjį socializmą, 
kaip matyli, rėmė Rusų Tėvu
li uci jos istorija, nes jis kelius 
syk minėjo baisų Rusijos dar-

Kaunas, 7—V. “Naujienoms” 
jau rašiau, kad gelžkeliečiai pa
stalė savo ultimatumų, kurio 
neišpildžius lig 5 gegužės, gra
sė sustreikuoti. Gelžkelių Val
dyba patenkint išstatytus • rei
kalavimus atsisakė, remdamosi 
tuomi, kad gelžkeliečių ekono
minis būvis sulig išgalės esąs 
gerjriamas, gi patenkint išsta
tytus reikalavimus Valdybai 
atseitų apie 85,000,000 auksinų 
visai nenumatomų išlaidų ir

Nei§pildžius reiikala|vimų, 
Kauno gelžkelių plačiųjų, siau
rųjų dirbtuvių ir depo darbi
ninkai,x kaip buvo pareikšta jų 
ultimatume, 5 gegužes 11 vai. 
ryto, dar tebesiderant jų atsto
vams Gelžkelių Valdyboje, me
te darbo. Traukiniai tuo tar-

—Lietuvos pilietis. 
NAUJI STEBUKLAI.

“Socialdemokratas” kol nu
eina į Argentiną pavirsta į 
“Laisvę”. Aš pasiunčiau savo 
broliui į Argentinos respubli
kų keletu egzempliorių “So- 
cialdeomkrato”. Gaunu iš jo 
laiškų, kur jis ačiuoja man už 
prisiuntimų .“Laisvės1”! Siun
tinys buvo pasiųstas per Šiau
lių paštų. Reikia manyti, kad 
siunčiant į da tolimesnę vie
tų kelyj “Socialdemokratas” 
pavirstų į šventraštį... Ir sa
kyk dabar žmogus, kad dvide
šimtame šimtme.tyj stebuklų 
nėra. —Valstietis.

potizmą ir t.t.
Po Ambljozevičio kalbėjo 

dar kitas fcderacininkas ir po 
jo trumpos kalbos p. Ambro- 
zaitis paskelbė mitingų užbaig
tu. Taigi mitingas tesitęsė apie 
pusantros valandos laiko.

Pabaigus jiems kalbėti, so
cialdemokratai raštu padavė

Kokios bus to streiko pasek
mės, parodis netolima ateitis, 
bet dabar valdžia streikų suti
ko labai nepalankiai. Būtent
6 gegužės, su parašais Gclžke- 
lių Karo Viršininko ir Direk
toriaus išlipinta šiokio turinio 
įsakymas:

“Pastaruoju laiku įtariami 
asmens kursto gelžkelicčius 
sukelt streikų, nežiūrint jau 
padaryto jiems ekonominio bū
vio pagerinimo, 
pakenkti 
stovinčios 
reikalams.

“Šiuomi
gelžkelių tarnautojai, 
j*Oje šalyje dar 
stovis ir kad joki gelžkeliečių 
streikai nebus pakenčiami, nes 
toki veiksniai silpnina musų 
apsigynimo priemones ir eina 
musų priešų naudai. Todclei 
visi neatvykusiėji ligi gegužes
7 d. 17 vai.: dieniniai darbinin
kai bus paliuosuoti nuo darbo,

ir tuomi nori 
visuomenės ir ypač 
fronte kariuomenės

perspėjama visi 
kad vi- 

tcbėra karo

mm.
sujudinta.

Sujudink savo odų!

Vyrai myli Lifbuoy
KADANGI JIS SUJUDINA ODĄ 

t

Lifebuoy prausiantis tiek pat reiškia odai, 
kaip kad energijos priduodantis visam žmogaus
kunui kalnų oras.

Nusiprausęs Lifebuoy jausiesi švaresniu, ne
gu kada nors pirmiau.

Odos skylutes išvalomos iki pačiam jų gilu- 
Odos celes taps sujudytos. Cirkuliacija

Nejausit nuovargio, sunkumo, silpnumo. Jau
sitės sveikai ir linksmai.

Puikiausis jo jautimasis pasaulyj. Ir vien
tik Lifebuoy tai suteiks.

LIFEBUOY
SVEIKAS MUILAS
Didelis RAUDONAS šmotas
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K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn SL, Room 1111-18
Tel. Central 441L Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted St

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

JOHN KUCHINSKAS
- LETUVIS ADVOKATAS

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

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

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

Tel. Randolph 2898

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmdestyj. 

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

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po plotų

Namų Tel.t Hyde Park 8395

GOLAN & GOLAN 
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1305-7 127 N. Dearborn SL 
Randolph 8899 

MAURICE J. GOLAN 
Rėš. 1102 8. Ashland Blvd.

Seeley 8676

f

Andai Edvvard S. Andrews, 
B. LSc. Eng. davė patarimų ino- 
terimš norinčioms inžinierėmis 
būti. Jis sakę,.kad moterims 
tapti inžinierėmis yra geru da
lyką, bet jos ’ tujrį neužmiršti, 
kad\ inžinierybei biM didelės 
naudas, jei jos supras, kad yra 
tokis dalykas i^aip aliejus; kad 
dulkės nėra prųšulinamos, jei 
sukeltos sugulą • kitoj vietoj; 
kad šviesi nogėsi na u g
nies; kad žerstėklį;.padėjus, pas 
krosnį jis ' nėųšiauria; kad 

(vanduo dar neverdu, jei jis 
kaista valandą laiko; kad bal
ti dažai bereikalingi namuose; 
kad arbatos puodeliui nereikia 
kais kati/las vandens; kad palai
di plaukai nevisuomot duoda gra 
žumo,; kad hera reikalo užlai
dos užtraukti, jei saulė šviečia 
į kambarius; kad visokia ma
šinerija reikalinga gilaus stu
dijavimo. Jo nuomone -moters 
kaipo klase vengia bandymų 
naujiems išradimams padaryti.

.-.--y,------- ■ . ------ ...

Sunkiausias “dėdė”.

Baisiausis Knygų Atpiginimas!
Kaip svietas svietu stovi dar niekas taip pigiai knygų nepardavė. 

Tik pamislykite, kad LYTIES MOKSLAS, arba ką kiekvienas vyras ir 
moteris privalo žinot apie savo lyti ir sveikatą, — apie puses tūkstančio 
puslapių knyga, su 109 paveikslais, tvirtuose skuros apdaruose, — šita 
garsiausia lietuviuose knyga pirmiau kainavo $7.00, o dabar 
SVEIKATA, arba tiesiausia kelias i sveikatą, — apie 400 puslapių kny
ga, su 225 paveikslais, tvirtuose audeklo apdaruose, kainavo $2.00, dabar 
— $1.50. (Mes ryškiai žinome, jog jūsų sveikata prašyti prašo, kad 
įsigytumėt abidvi šitas knygas, todėl abidvi sykiu atiduodame tik uz 
$6.00!) MEILĖ IR DAILĖ, arba meilučių vadovas, — didelė, tvirtuose 
audeklo apd;
dabar.p- C^,^. .
laiškai, kurie užveria savyje giliausią meilę, 
ruošė knyga, kainavo $1.50, dabar — $1.00. 
ryškus įrodymai paleistuvybės atsirądirpo ir baisumo,, 
klo apdaruose knyga, kainuoja $1.50^ / _
KNYGA, arba rinklus garsiausių viso pasaulio artistų piešimų, — 352 
puslapiai, 352 paveikslai, tvirtuose audeklo apdaruose, • kainavo $4.00, 
dabar — $2.75. “MEILĖS ir ŠEIMYNOS” kompletai, r- didelė ir labai 
graži knyga, tvirtuose audeklo apdaruose; kainavo $5.00, dabar — $2.00.

Tik mep vieni parduodame knygas žemiausiomis kainomis, todėl rei
kalaukite knygų kataliogo, surašykite vardus knygų, kurios jums rei
kalingos, siųskite mums tą surašą ir reikalaukite žemiausių kainų, o mes 
tuoj pranešimo.

Įsitėminkile gerai, kad taip baisiai pigiai parduosime knygas tik iki 
1 Liepos šių metų, todėl užsisakykite knygas greitai, nes gal kitos to
kios progos neteks sulaukti.

AL. MARGERIS,
2023 ST. PAUL AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS.

P. S. Chicagos ir apielinkių lietuviams: Jei norite atvažiuoti pas 
IWU8, tai imkite Robey S't. karus ir važiuokite į northus iki Wabansia 
Avė., eikit Robey gatve vieną bloką i northus, pirmutinė gatvė po kairei 
yra St. Paul Avė. Telephone Humboldt 6262.

ipdarupse, kuvga, pu 19 artistiškų paveikslų, kainavo $2.00, 
POHSu.GALV MINYŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI, arba 

w .--.•i- ..— .gražiuose.skuros apda-.
BALTOJI VERGIJA, arba 

, — tvirtuose aude-
ARTISTIŠKŲ PAVEIKSLŲ

1

yra
410

vo 
tas

Detroito sunkiausias policis- 
yra Emmons B. Chase. Jis 
30 metų amžiaus ir sveria 
svarus. Jo moteris sveria 
svarų. Ėmnlons yra dėl ša
šu nk ūmo nepaprastai grei-

vytfus; j.is turi nepaprastai 
tvirtas rankas. —J. Dagis.

DIDELI IŠKILMINGI Nikį
Rengia

Lietuviška, Teatrališka Dr-ste Rūta No. 1

Nedšlioj, Gegužio-May 28 d., 1922 m
GEORGE CHERNAUSKO DARŽE,

LYONS, ILL.

Kviečiame visus ant šio pikniko: sopus, jaunus ir mažus vaikus, 
kur linksmai praleisite kuką ir pakvėpuosite tyru oru, pasišoksi!. 
Tikrinama, kad visais atžvilgiais busit patenkinti.

Kviečia KOMITETAS.

n

V- W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530 
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Homo Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės ' 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 1 

iki 9 vakare.
3

, S.W. BANES
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Dr. AL. DAVIDONIS
r

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas: 2816 So. Michigan Are.

Valandos:
nuo 10 ryto Iki 3 vai. po piet. 

Telefonas Victory 9082

J

Ar Manote rengti Teatrą 
Ateinantį Sezoną?

Maratas”
Tik k gauta iš Lietuvos.

Dramą paraše ANTANAS AMNUĖLIS

4 
t ‘

Labai puikus, trumpas ir lengvas sulošti 
veikalėlis, perstatantis franeuzų Laisvės 
Draugų vargus po Didžiosios Franeuzų 
Revoliucijos.
Draugystės, Kuopos ir Kliubai pasirū
pinkit tuoj užsisakyti.

Kaina 10c. Daugiau įmautiems — pigiau.

NA UJIENOS
1739 So. Halsted St

d

Chicago, III.

A. MASALSKIS
Graborius

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

Reikale kreipkitės
’ 3307 Aubum Avė.

Tel.: Boulevard 4139

BRIDGEPORT
ELECTRIC CO.

5 kambarių namui dratufl išva- 
džiojame pilnai su CiftCI 
fixtures

Darbą gyarantuojame.
Elektriškam darbui

Telefonai Boulevard ( jįjį

1619 W. 47th Street
Ant UmokesČių, jei pagei

daujama.

PRANEŠIMAS

Norime pranešti daugybei savo 
draugų ir rėmėjų, kad persikėlėm nuo 
1415 So. Halsted St., į 1401 South 
Halsted St.

Dabar turime visiškai naujutf sta- 
ką, vyrams ir vaikinams drapanų už 
labai prieinamą kainą. Mielai už- 
kviečiame jus ir jaučiamės, kad gc- 
riąu mylėsit musų naują vietą.

Atsidaro biznis subatoj, gegužio 
13 d. Du įėjimai: 1401 S. Halsted 
St. ir 739 W. 14th St.

Atdara kasdieną iki 9 vai. vak.
Nedėliotas iki 6 vai. vak.

S. GORDON,
1401 So. Halsted St.

Piknikas
Stickney Park darže, Lyon|;, III

Pradžia 11 vai. iš ryto. Įžanga 50c. ypatai.
Orkestrą Alex Naudžiaus

PASARGA: Važiuojant iš visų dalių miesto iki 22nd St. Ant 
22-os paimkit Lyons gatv^karį ir važiuokit iki Ogden Bulvaro ir 
Harlem Avė. ir išlipkite, o zis ten nuvežš troku į daržą veltui.

Kviečia KOMITETAS’.

J

i

»

Rengiamas
........................................................        1 ..... ... | . N-

Lietuviu Raudonos Rožės Pašelpos Kliubo 
Cicero, III

Nedėlioj, Gegužio-May 28 d., 1922
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KORESPONDENCIJOS
SPRING VALLEY, IL!

Natkevičiaus prakalbos.

vietą užimti ir žmones išnau
doti, lietuviai ūkininkai sutvė
rė minėtą ūkių pardavinėjimo 
korporaciją tikslu teisingai in
formuoti lietuvius, norinčius 
ant ūkio apsigyventi. Šįto® 
korporacijos ir Sus. Liet. Ūki
ninkų susirinkimuose keliama 
visokie žemdirbystės klausimai 
ir teikiama visokie naudingi 
patarimai naujiems ūkinin
kams. Kaip S. L. A. taip ir 
Ūkių Pardavinėjimo Korpora
cija įsteigta ne asmeninio pel
no, o viešos naudok1 tikslais ir 
todėl norintiems gaut? tikrų ir 
teisingų žinių apie šios vietos 
tikės, žemę ir visus kitus pa
togumus, geriausia bus kreiptis 

dabar- į minėtos korporacijos sekre-1 
blogus

beveik

Geg. 14 d. čia buvo sureng-’ 
tos prtakalLos kap. L. Natkevi
čiui. Nors čia yra dvi progre
syvūs draugijos ir SLA. kuopa, 
bet visos jos nerangios pra-, 
kalboms rengti ir šias prakal- 
Imi-3 teko surengti keturiems 
draugams. Nors didelių pa
sekmių nesitikėjom, l>et nežu- 
dem vilties. Atspaudėm pla
katus, išgarsinom po aptinki*, 
pius miestelius ir laukėm. Mu
sų laimei pasitaikė graži die
na ir žmonių prisirinko 
pilna svetainė.

Kalbėtojui aiškinant 
tinę Lietuvos padėtį ir
klerikalų darbus, visi ramiai ir 
su atsidėjimu (klausėsi. Baigda
mas prakalbą kalbėtojas para
gino springvaliečius prisidėti 
aukomis. Nors jau antras 
mėnesis, kaip angliakasiai 
streikuoja ir nežino kada tas 
streikas pasibaigs, bet aukų 
surinkta nemažiausia. Auka
vo šitie draugai:

T. Bielskis $5; J. Montvidas, 
V. Bielskis, J. Mockaitis, J. 
Survila po $2; J. Augštaitis, J. 
Rimkus, F. Jakus, po $1.50; J. 
Slavickas, A. Rudplaukis, P. 
Rudplaukis, J. Zahiba, A. I 
Smardakas, M. Petkevičius, P. 
'Lideikis, M. Bartašius, J. Ju
cius, J. Kuncius, L. Kelpšie
nė, A. Levickis, Ona Ulevičie
ne, A. Mat ūkai t is, po $1.00; vi
so $31.50. S'mulkių atikų 
$10.50. Viso labo surinkta 
$42.00. Visiems aukavusiems 
tariam širdingą ačiū. /

Po aukų rinkimo kalbėtojas 
žadėjo dar kalbėti, bet toj pa
čioj svetainėj biblistai rengė| 
prakalbas, todėl kalbėtojas tik 
atsakinėjo į paklausimus ir) 
ir tuom prakalbos užsibaigė. I

Visa publiką buvo užganė-1

I torių, p. F. Stankevičių. Jis 
suteiks tikras ir teisingas ži
nias, į

Čia apsigyvenusių lietuvių 
yra jau apie penkiosdešimt 
šeimų. Žemė yra smiltina, bet 

[yra ir labai geros. Miestelis 
Hart gražiai atrodo; namai sto
vi retai, gatvės plačios ir šali
mis suaugę dideli medžiai. 
Traukiniai iš visų didmiesčių 
ateina kasdien. Dabar Ištaisy
ta pasažieriniai automobiliai 
tarpe Muskegono, Shelby,/Lud- 
ingtono ir kitų miestelių.
• Norintiems žvejoti čia yra vi
štikių -patogumų. Plati upė 
Pen AVaters, žuvinga teka pro j 
patį miestelį. Gamta yra gra
ži; gražus sodai ir daug vaisių 
užauginama. Viskas man čia 
taip patiko, kad aš pati manau 
čia apsigyventi.—Viešnia.

ST. LOUIS, MO.

Natkevičiaus prakalbos.

dinta. ' •
Rengimo Komitetas

—A. J. M.

KART, MICH

įspūdžiai iš lietuvių ūkininkų 
gyvenimo.

Atvykus į miestelį Ilart, man 
teko būti keliuose lietuvių 
ūkininkų namuose ir beveik 
kiekviename radau laikraštį 
Naujienas. e Paklausus, ar čia 
niekas kitų laikraščių ir neskai
to kaip lik Naujienas, vienas 
geras žmogelis pasakė, skaitą 
Keleivį ir kitus, bet Naujienos 
jiem g<-ria usia putiiilca. Jov 
visuomet paduoda daug ir tei
singų žinių ir kasdien 
tis gaunama, niekur 
va; t(xlel, girdi, mes 
numeruojam, skaitom 
mc patenkinti.

/Lietuviai ūkininkai

lai^raš- 
neužliu- 
jas pro- 
ir esa-

turi į- 
sleigę ūkių pardavinėjimo kor
poraciją; šitai korj)oracijai\)a- 
siskelbusi Naujienose, tuojaus 
atvažiavo apsišvietę ir prakil
nus žmonės Naujienų skaityto
jai, mylį ant ukes gyventi, ap- 
sipirko ukes ir džiaugiasi.

Lietuvių ūkininkų susivieni
jimas ir ūkių pardavinėjimo 
korjMiracija pradėjo sparčiai 
žengti priekin pradėjus naujie- 
niečių burini augti. Pirma čia 
buvo lietuvys agentas, kuris 
per savo garsinimų laikraštu-1 
ką girdavos 
viaiiis 
sų tai 
tiems; 
čiųjų 
parduodavo tokias ukes, kurių 
svetimtaučiai agentai neimda
vo pardavinėti; tai buvo tik 
pelkės ir baltos smiltys. Keli 
žmonės pirkusieji iš to agen
to, paliko savo įmokėtus pini
gus ir kelių metų triūsą ir grį
žo atgal, iš kur buvo atėję. 
Bet dabar privažiavus dides
niu! naujieniečii^ 
agentui pasidarė ankšta ir jis 
Hartą apleido. .....
kitiems tokiems

Geg. 20 d. š. m. atsilankė 
čia gerb. svečias Ladas Nat
kevičius. Jis aiškiai ir rim
tai papasakojo apie Lietuvą. 
Susirinkusieji visi buvo užga
nėdinti, nes visi, kiek kuris ga
lėjo aukojo.

Vienok išėjo vienas labai 
' nesmagus dalykas. Prakallias 
surengė vienas asmuo — V. 
Šileika, kuris pats nieko šita- 
,me mieste panežįsta ir kurį 
Iki t i mažai bepažįsta. Jis su- 
i rengė prakalbas nepasitaręs nei 
įsu vietos draugijomis, nei su 
žymesniais gyventojais. Beto 
dar garsindamas prakalbas pa- 
;darė klaidą, padėdamas, kad 
prakalbos .bus pėtnyčioj, geg 

■20- d., o geg. 20 d. pripuolė su- 
batoj. Daugumas atvažiavo 
pėtnyčioj ir rado svetainę už
darytą. Subatoj gi susirinkę 
žmones Puipai o svejai-

nėn jeiti, nes tą dieną italai 
buvo ją užėmę. Pradėjom ki- 
tos svetainės j ieškoti, bet nie
kur negalima buvo gauti ir 
turėjome susigrūsti į mažą 
kambarėlį. Sutilpo mus apie 
K) žmonių; netilpusieji vieni 
nuėjo namo, o kiti stovėjo lau
ke po langu ir klausėsi kal
bėtojo, nes buvo gražus oras 
ir kambario langai buvo atda-

Jei p. V. Šileikis šitą šposą 
iškrėtė garbės sau j ieškodamas, 
tai garbė nekokia.

Aukų tapo surinkta $30.25.
—Ten Buvęs.

PITTSBURGH, PA.

teisingai lictu- 
patarnaująs, bet iš tie- 

jis tarnavo sau, o ne ki- 
jis lupdavo iš perkan- 

didelius nuošimčius ir

skaičiui, tam

Kad? nedavus 
agentams jo

Pramo^os
gas

vakaras; Pakele al- 
dardininkams.

A
Geg. 21 d. Aido Teatrališkas 

Ratelis nurengė pragomos va
karą L. M. I). name. Žmonių 
susirinko neda ilgiausia.

Pirmiausia buvo neva va
karienė, kur susirinkusiems 
buvo dalinama užkandžiai ir 
po bonkutę papso. v Po jos ta
po suvaidinta keturių aktų 
draipa “Praeities šešėlis”. Vei- 
kaJas yra verstas iš rusų kal
bos ir imtas iš msų gyvenimo 
prieš pat revoliuciją. Jis nėra 
sunkus vaidinti, bet ir nėra 
geriausias veikalas. Beto jis 
rateliečiams nepavyko suvai-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Ps-

Telefonai: '

atimta į šalį ir visi dar

Vaikų Dviem Kelinėm Siutai

prie
Duo

vaiduo metai 
atiįtul ir yra

jokios 
strei- 

t vi r ta i.

geram vvaidi
lai atėjusių su

KLAIDOS ATITAISYMAS.

Or. A. R. Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė,
Kampas 47th St.

Angliakasiai laukia kol anglys 
pasibaigs; kasyklų savininkai 
•aukia kol angliakasiams pini

gų pritruks.

Angliakasių streikas

| MRS. A. MICHNIEWICH
! AKUŠERKA

3101 So. Haisted St., kampas 81 gut.
Telefonas Yards 1119-J

Kl. Jnrgelonis
ADVOKATAS

a

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak.
Phone Canal 0257

Ned. 10 iki 12 pietų

Tel. Boulevard 6487

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. A. MpNTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVaahington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

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

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akušerka 
3113 S.Halsted et.
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak

tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau- 

yju prie gimdymo. 
< Kiekviename at
sitikime teikiu 
ypatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ii*/fiiergi- 
noms veltui.

din t i kaip reikiant; nckurie 
vaidylos silpnai mokėjo savo 
vaidmenis ir silpnai kalbėjo; 
kitiems trujto nudavimo. Iš 
visų vaidyti geriausiai vaidino 
J. Varnagiris tėvo vaidmenį. 
Jis atliko savo uždavinį gerai 
visais žvilgsniais. Kitų valdy
tų- gal ir negalima butų per 
daug kaltinti. Vieni jų išėjo 
scenon pirmą kartą; kiti kurie 
buvojau vaidinę, 
ar daugiau laiko 
nuo to atpratę.

I Bet didžiausia 
niurni kliūtis,
moterimis mažų vaikų trukš- 
mas, kurį pa<li<lino d<ar du mu.n- 
šainės prisigėrę. Butų labai 
geistina, kad to neatsitiktų 
ateityje.

I Pertraukose J. Baltrušaitis 
pristatė “Ateities Žiedą”, tai 
mažų vaikų būrys, kurių di
dinusias galėjo būti 7 metų 
amžiaus. Jie sudainavo “Su
keikime kovą”, p-lei Minervai 
Želviutei pianu palydint. Jų 
dainavimas buvo silpnas, bet 
iš jų daug ko negalima ir 
laukti. Dar vieną dainelę jie 
mdainavo lietuviškai, bet žo
džių nesupratau. Tur būt tai 
buvo internacionalas, ar tusu 
revoliucijos himnas, nes drė 
Baltrušaitienė užkomandavo 
visiems atsistoti.

Vadinimui pasibaigus kėdės 
būvi 
žaidė / lietuviškus žaislus. 

♦ * *
Plieno liejyklos jau pradeda 

pakelti užmokesnius. Visur jau 
pradeda darbai gerėti todėl 
plieno magnatai, matomai, ma
no, kad jiems gali pritrukti 
darbi ui nkų, nes plieno liejyk
lose blogaisiais laikais užmo
kėsimi buvo labai nukapoti.

National Tube Co., kurią lie
tuviai vadina “Paipmilis” pa
kėlė savo darbininkams 15 
nioš. ir tas pakėlimas įeina 
jalėn nuo geg. 15 d.

—Reporteris.

įrodymai prieš vakarų Virgini
jos kasyklų darbininkų paaps- 
kričio prezidentą »William Bliz- 
zardą ' pasižymi prieštaravi- 
Inais.

Jungt. Valstijų kariuomenės 
viršininkai liudija, kad Bliz- 
zard daugiausia pagelbėjo su
grąžinti angliakasius į namus, 
•p kaikuric angliakasiai sako 
busią jis buvęs vienu žygio va
dų. Vienas angliakasys tvirti
no, kad sukurstyto j u to žygio 
buvęs pamokslininkas.

Miesto žmonės rodo didelio 
prielankumo šimtui ar dau
ginus kaltinamųjų; visi jie yra 
unijos nariai ir pirmutinis šau
kiama Blizard. Jie kaltinama 
išdavybę, žudymu ir suokal
biu.

Naujienų mini. 121 -straips
nyje “F. of S. R. tarptautinė 
kontfermcija”, -paduodamoj są
skaitoj per klaidą išleista $302.- 
07 suma atmokėta Chicagos 
raštinės sekretoriui.

Jus Kūdikio Augimas 
Priklausio Nuo Jam 
Duodamo Maisto

Jeigu jūs žindote savo kūdikį ir jeigu 
jis atsakančiai neauga ir nediktėja, • 
tai aišku, kad jūsų pienas yra netinka* 
mas.

EAGLEVBRAND
imNDčNSpDAULKį

Šitokiuose atsitikimuose suteikia kiekvienai 
motinai gerausią progą suteikti savo kūdikiui 
gerą maistą, idant jis augtų ir stiprėtų.

Iškirpkite šitą pagarsinimą ir pa
siųskite į The Borden Co., New 

» York ir gausite pilnus patarimus 
ir nurodymus, kaip jį vartoti lie
tuvių kalboj visai veltui, taipgi ir 
puikią kūdikių knygą.

Kol kas nėra beveik 
perina i nos angį iakasi ų 
kc. Abi pusės laikos 
Angliakasiai laukia kol pasi
baigs anglių atsarga, o kasyk- 
'ų savininkai, laukia kol anglia
kasiai neturės iš ko gyventi. 
Vienok nei viena pusė nenorė
tų kitai pasiduoti. Iš Phila- 
Oelphijos ir Salt Lake ateina 
žinįų, kad kasyklų savininkai 
kiek galėdami renka irsiančia 
11 rciklatižiuH, o Wifkes Barrcs

Vištai guodžias, kad angliaka
siai dirba jų amatuose už ma
žiau negu nustatytoji mokes
tis. Iš Utah’os pranešama, kad 
Wyoniingo anglių kasyklų dar
bininkų pereina į kvarco ka
lyklas toje valstijoje.

John Lcwis tvirtina, kad 
streikas eina kuo ramiausiai. 
Apie kelis mažesnius sujudi
mus pranešama iš vakarų 
Pennsylvanijos.

Charles Tov/nc, Vakarų Vir
ginijoj dabar na|gi*inejamoj 
byloj, kuri kilo iš angliakasių 
/.ygio į Logano kauntę rugpjū
čio* mėnesį 1921 m. valstijos

Lygiai tas ko Reikalaujate

Dvejom Kelinėm Siutai 
$27-50 $37-50

US atrasite tokius jau siutus, kokius mėgstate, už patinkamas 
J kainas, čionai. Kokio tik modelio pageidausite, kokia tik spalva 

ar patrina patiks, jus galite gaut iš musų didelio pasirinkimo 
dvejom kelinėm siutą už $27.50 ir $37.50. Visą, kas-tiį; gera madin- 
gume, spalvoje ir audime yra čionai plačiausiam išs 
ir mierų. !

me modelių

Palm Beach Siutai, $10
JUM$ reikės lengvučių siutų karštame ore. Čionai yra stebėtinomis kaino

mis tikri Palm Beach Siutai po $10.00. Conservatyviški ir sporto modeliai, 
rudi, gelsvi ir pilki. Visos mieros: vidutiniems, storiems ir augštiems.

po $10
PRIIMTINOMIS kainomis vaikams dviem 

kelinėm siutai. Pasiūti iš gero, vienų 
vilnų sorge ir dailaus kaŠmiero, naujausios 

pavasarinės mados — visos-spalvos — mė- 
ros 7 lig 8 po $10.00.

Basebole ar Bat dykai su kiekvienu 
vaikų siutu

po $15
AUGšTOS kokybės siutai už žemas kai

nas. Pasiūti iš tvirto vienų vilnų audi
niu ir kašmirų, su dviem- porom su pamu
šalų kelnaičių. Dubeltavopiis ir paprastomis 
krūtinėmis madingi.

Roll — O Dykai »u Kožnu 
Vaikų Siutu.

Milwaukee ir Ashland Avė. Dvi Krautuvės Belmont ir Lincoln Avė.

Atdara panedėlyj iki 9 v. v. Uždaryta utarninke visą dieną

Baigusi Aku
šerijos kolegi
ją; ilgai prak
tikavusi Perw>- 
ailvanijos hos- 
pitalėse. 
sėkmingai 
tarnauja 
gimdymo,
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose rei
kaluose mo
terims ir mer- 
ginoms.
====^

M^-uR.iitRZMAN^A
Iš RUSIJOS

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

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias Vnetodas X-Ray ir kitokiu,? 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratoriia: 1026 W. 
18th St., netoli Ffck St.

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

f Dienomis: ’ Canal 
3110 arba 357 

Nakt. Drexel 956 
Boulevard 4136 

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

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Of* 13<iS •
3149 S. Morgan St., kerte 32 St.

Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedaliomis nuo 10 — 

2 po piet. 
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubas 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišk^r-Vyriilni ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOSE 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte nuo 2 Iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:3® ▼ai. 

o. Nedeliomis nuo 1O 
ryte iki 1 vai. po piet.

Telefonas Dreiel 2880

■ Telefonas: Boulevard 7042

Lietuvis Deritistas 

4712 South Ashland Avė., 
arti 47-tos gatvės
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UisimokSjijno kalnai 
Chlcagoje — paltui 

Metanui . , . ...
Pumi matų . . , 
Trims nuinesiama . ■■■*■ 
Dviem minesiama _— 
Vienam minėsiu! . . » 

Chlcagoje per neiiotojuai 
Viena kopija —... . .
Savaitei ---------- . . ......
Minėsiu! ..................... ........

Suvienytose Valstijoje ne Chicagoj 
paštui

Metama . .......... -.. ....................i
Pusei metu.............. . , ■ ■
Trims mėnesiam! .............  2.00
Dviem mėnesiams , . , .. r-* 1-^0 
Vienam mėnesiui .......................* .75

i Lietuvon ir kitur ušsleniuosei
Y f Atpigintai

Metams $8.00
Pusei metų , , ........ 4.60
Trims mėnesiams —----------  2J5

Pinigus reikia siųsti paštu Money
Orderiu, kartii su užsakymu.

>8.00 
|4.5O 
2.26 
1.75 
1.00

—, 2c.
18c.

__  76c.

Nesuvaldomas 
apetitas.

Tąrftininkų partijos orga- 
“Sandara” deda vieno 

S»,vo bendradarbių straips
nius, — deda be jokių pasta
bų, vadinas, pilnai su jų min
tim sutikdamas, — kur rei- 
kalaute reikalaujama, idant 
Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoj butų padarytas iš
imtina tautininkų partijos 
nuosavybė.

Susivienijimui priklauso 
kitokių politinių srovių žmo
nių, bendrai paėmus, daug 
daugiau negu aiškių tauti
ninkų, ypatingai tokių, kur 
norėtų sekti paskui sandari- 
ninkus. Bet pastariesiems 
tai ne motais. Visi kiti turį 
tarnauti, jų partijai, nes 
Sandara esanti tas Mesiją, 
kur “veda Lietuvą šviesion

lygybės, laisvės ir brolybės 
ateitin.”

Gražiais žodžiais neblo: 
giau moka ir klerikalai 
dengtis, bet it doesn’t mean 
anything. Mums rodos, kad 
Sandara visai bereikalo čia 
užsigeidė vėją plakti, — kiš
ti savo partijos politiką į Su
sivienijimą. SLA, koks jis 
dabar yra, nėra nei konfesi- 
onalinė nei politinė, o tik 
grynai susišelpiamoji Ame
rikos lietuvių ’ organizacija. 
Ir kaipo tokia, ji negali tar
nauti kurios nors p 
partijos interesams.
kas siekiasi padaryti SLA 
savo partijos įrankiu, siekia
si tą organizaciją ardyti.

Šį straipsnį parašė viena 
moteriškė, Elizabeth Gil- 
man, kuri nori surinkti mili- 
oną dolerių naudai West 
Virginijos streikuojančių 
kasyklų darbininkų ir jų šei
mynų.

Autorė, matyt, labai geros 
Širdies žmona, bet ji labai 
naivi. Užtardama streiki
ninkus ir nuoširdžiai norė
dama jiems padėti, savo tuo 
straipsniu ji kreipiasi į kapi
talistus, į milionininkus: ji 
prašo jų, kad jie ateitų , pa
galboj — kad savo gausio-

Tiejmis įnašomis jie sudarytų 
reikiamąjį fondą streikinin
kams ir jų šeimynoms šelpti!

Kiek ta geraširdė, bet nai
vi darbininkų užtarėja gali 
laukti milionininkų para
mos badaujančioms streiki
ninkų šeimynoms, ji galėjo 
matyti dagi iš to, kad patsai 
“Times” jos straipsnį apsiė
mė išspausdinti ne kitaip, 
kaip tik kaipo apmokėtą 
skelbimą. t

Amerikietiškas 
naivumas.

NAUJIENOS. Chicago, ffl,/ ________________ __

ir kaikuriose apygardose prane
šė pačius aršiausius savo pirmes- 
niuosius apsireiškimus. *

Apystovės, kokiose buvo Kol- 
čako traukilnos, buvo baisesnes 
ir už tas kurios buvo Vidurinėj 
Rusijoj. Kolčaką įveikė karšti
nė tiek pat kiek ir armijos gink
lai ir traukdamos jis paliko iš
tisas sritis, kurios platino ant- 
kritį tarp raudonosios armijos 
žengenčios priekin. Arba, šiau
riniame Kaukaze, gydytojų tvir
tinimais, 'Denikino trauikinios 
laiku epidemija siautė tokiu 
smarkumu, kad rdaugely vietų 
visi žmonės buvo ištikti.

Didžiausios pastangos negalė
jo suvaldyti epidemijos. Išal
kusių bėglių nešama, ji veržes

Pėtnyčia, Gegužio 26, 1922
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Tuo gi laiku Želigovskis savo 
valia paskelbė vidurinėj Lietu
voj rinkimus, kurte Vasario 
3 d. Lenkų valdžiai prašant bu
vo atidėti heaprubeži uotam lai
kui.

Vasario 15 d. Šveicarijos val
džia atsisakė praleisti per savo 
žemę “internacionalinę armiją,” 
'skiriamą Vilniui.

1921 m. Kovo mėnesį Lygos 
Taryba galutinai išsižadėjo ple
biscito pareikšdama, kad dėl 
Želigovskio kareivių ten buvi
mo, nėra jokios vilties įvykini
mui teisingo ir nešalingo ple
biscito. Vietoj to, Taryba pa
siūlė dviem valdžiom vesti tie
siogines derybas. Tarpininku 
buvo pasiūlyta Paul Ilymans, 

, Lygos pranešimu, labai 
atydžiai studijavęs Vilniaus 
klausimą.

Derybos turėjo išspręsti ne 
tik Vilniaus ginčą, bet ir išly
ginti visus Lietuvių-Lenkų ne
susipratimus. -Želigovskio ka
reiviai turėjo būti pavesti 
guliarinei disciplinai” ir suma
žinti iki 15,000. Pasiūlymą Lie
tuva priėmė Kovo 12 d., o Len- 
Lįija Kovo 19 d.

1921 m. Gegužio mėnesį Brus- 
selse prasidėjo Lietuvių-Lenkų 
konferencija. Ilymans pareiškė 
delegatams, kad pageidaujama 
sudaryti iš tų dviejų šalių an
tantę, kurt beveik prilygtų fe
deracijai, remiantis ekonomi
niais, militariniais ir užsienių 
dalykų pradais. Jis patiekė to
kios sutarties projektą, kurio 
sutrauka skamba sekamai:

(1) Lietuva turi būti pada
linta į du autonominiu kantonu 
Šveicarijos Inodeliu. Vieną kan
toną sudaro vakarinė Lietuva 
su Kaunu kaipo sostine, o kitą 
— vidurinė Lietuva su Vilnių.

Vilnius tarnauja abiem kanto
nam federaline sostine; (2) 
bendra taryba užsienių reika
lams vesti; (3) defensyvė mili- 
tartnė sąjunga; (4) ekonominė 
sutartis su Lenkija, kurt pama
tuojama laisvos prekybos pra
dais; (5) Lenkams duodama 
teisės visokiu laiku naudotis 
Nemunu ir Klaipėdos uostu.

Ilymans davė suprasti, kad 
jei tos išlygos bus abiejų šalių 
priimtos, tai ne tik Vilnius, bet 
ir Klaipėdos kraštas tenka Lie
tuvai.

Lietuvos delegatai priėmė pa
siūlytąjį projektą kaipo pama
tą deryboms. Lenkijos delega
tai pareikalavo, kad ir vidurinės , 
Lietuvos delegatams butų lei
džiama dalyvauti konferencijoj. 
Negalėdamas priimti tą pasiu-

lymą, Ilymans pertraukė dery
bas ir visą dalyką vėl pavedė 
Tautų Lygai. Taryba išsireiškė 
teigiamai už pasiūlytąjį projek
tą (Birželio 28 d., 1921 m.) ir 
toliau nutarė, kad visų ^žmonių 
išrinktasis vidurinės Lietuvos 
Seimas gali priimti arba atmesti 
Lietuvių-Lenkų padarytąją su
tartį. Želigovskio kareiviai turi 
būti ištraukti iš Vilniaus, o 
tvarkos prižiūrėjimui sudaryta 
iš 5,000 vietos gyventojų mili
cija, kuri veiktų po tiesiogine 
Tautų Lygos kontrole.

Liepos 15 d. Lenkija priėmė 
tą pasiūlymą, Jjct Lietuva jį at
metė, pamatuodama savo žings 
nį tuo, kad davus tokios teisės 
vidurinei Lietuvai reikštų Tak
tingai pavesti į jos rankas visos 
Lietuvos lemties sprendimą.

Tąsyk Ilymans paprašė, kad 
abi valstybi pasiųstų į Genevą 
savo delegatus atskiram su juo 
pasitarimui. Rugsėjo 3 d., 1921 
metais, prasidėjo konferencijos^ 
Kaip vienai,* taip ir kitai dele
gacijai Ilymans patiekė naują 
sutarties projektą, kuris princi
pe buvo toks pat, kai ir Brus- 
selso, tik skyrėsi savo forma. 

į Rugsėjo 12 d. Lietuvos delega
tai priėmė projektą, bet Lenkai 
atsisakė tai padaryti. Jie pa
reiškė, kad tai esą visai nerei
kalinga daryti, kadangr jie jau 
priėmę Brusselso projektą ir 
Birželio 12 d. Tarybos rezoliu
ciją.

i Tautų Lygos Taryba, Nusirin
kusi Rugsėjo mėnesį, priėmė 
Hymanso projektą su vienu pa
taisymu: sutarties ratifikavi
mas ne vien vidurinės Lietuvos 
Seimui, bet specialiniai išrink
tam Seimui, į kurį/įeitu delega
tai iš visų Lietuvos jkuiy. Ta
čiau .Lietuvos Seimas atmetė 
projektą, nenorėdamas su Len
kais dėtis į tokią sąjungą, kuri 
butų pavojinga Lietuvos neprik
lausomybei. Taip dalykams 
esant Lietuvos užsienių.ministe
rija pranešė Lygos Tarybai, 
kad priimtas projektas Seimo 
sprendimu nupuolęs. Be to, ji 
siūle, kad Taryba Vilniaus klau
simą svarstytų 1922 m. Sausio 
mėnesį. Taryba atsake neigia
mai. Tuo budu trečias Vilniaus 
istorijos skyrius pasibaigė.

Spalių 16 d. Lenkų Seimas 
priėmė rezoliuciją, kad Vilniaus 
distrikte butų paskelbta rinki
mai į vietos Sėimą, kuris iš
spręstų kam Vilnius turįs prik
lausyti. Lapkričio 30 d. Želigov
skis ar jo vietininkas paskelbė, 
kad Vilniaus rinkimai įvyksią 
Sausio 8 d., 1922 m. Lietuviai, 
Gudai ir Žydai rinkimuose ne
dalyvavo. Vasario 21 d. Vil
niaus išrink tasai “Seimas” nu
balsavo 96 balsais prieš 6, kad 
Vilniaus distriktas butų amži
nai prijungtas prie Lenkijos.

Vasario pradžioj Lietuvos 
valdžia pasiūlė Lenkams vesti 
derybas dėl nustatymo rubežių, 
imant pamatan demarkacijos 
Liniją, kuri egzistavo pirm Želi
govskio avantiūros. Lenkai ne
gavo pasiūlymą. Tąsyk Lietu
vos valdžįa pasiūlė, kad-Suval

.pos medikams kaipo Rusijos Me
dikų Mokslo Tarybos pirminin
kas.

Tikras susirgimų skaičius su
rašytas sveikatos žinijos per 
tuos metus yra 6,700,000, Bet 
didelę to laiko dalį nebuvo pra
nešimų iš Ukrainos ir Sibiro, 
kur epidemija smarkiausiai siau
tė, ar iš tų kraštų, kur pilietinis 
karas ėjo.

Kiekvienas gydytojas Rusijoj 
gali papasakoti anegdotus, paro
dančius baisią 'padėtį gydytoj y 
profesijos tais metais. Man pri
simena gydytoj^ Samaroje, ku
riai buvo pavesta žiūrėti 300 li
gonių, visi gulį asloje, be jokio 
paklodo, ar drabužių persimai
nyti, ar muilo. “Aš pasižiurė
jau į juos ir pamačiau, kad aš Lenkijon, padarydama rimtą pa- kuris, 
pati atgulsiu per dvi savaites”, dėtį mažne iki pat Vokietijos 
sakė ji. “Nebuvo jokios galimy- sienos. Todėl tautų lyga sušau- 
bės apsisaugoti nuo užsikrėtimo (kė šitą sveikatos konferenciją, 
ir aš žinojau, kad, begalinis dar
bas paliks mane be jiegos pasi
priešinti ligai”.

Visiems gydytojams Rusijoje 
teko susidurti su tolygiomis są
lygomis. Bet visos gydytojų' 
pastangos stabdyti epidemiją, 
kaip dr. Tarasevič sako, buvo 
be jokios vertės, nes nebuvo į- 
monių kovai su liga. Karštino 
ėjo nesustabdoma kaip didieji 
vidurinių amžių marai, kol visi 
Žmonės persirgo ja, ar tapo ne
įveikiami jai. Nežiūrint naujo- 
vinės gydytojų žinotės ir didelio 
gydytojų pasišventimo, jie ne
galėjo nieko padaryti, neturėda
mi pačių būtiniausių dalykų kaip 
muilas, baltiniai ir papraščiausi 
vaistai, ar dizinfikatai.

Pirmaisiais karo metais karš
tinė padidėjusi nuo turkų ir Ga
licijos frontų, išsiplėtė toj ša
lies daly, kur liga yra epideminė. 
Sugniužus karinei ir pilietinei 
organizacijai 1917 m. liga pradė
jo plėtotis po visą Rusiją, bet, 
labiausia ji- siautė Petrogrado 
1917 m. žiemą.

Iš čia ji y plėtės per dvi pavy
mui žiemasmasiekdama savo au- 
gštį 1919—20 m., kuomet buvo 
pranešta apie 3,175,399 susirgi
mus, o tikrumoj jų buvo gal 
keturis kartus tiek. Pereitą 
žiemą sovietinė valdžia labiau 
sustiprėjo, medikinės pajiegos 
tapo geriau suorganizuotos ir 
susirgimų skaitmuo sumažėjo 
iki vieno ketvirtadalio to, ką bu
vo žiemą prieš tai. Bet atėjus 
badui pereitą rudenį ir dėl jo 
daugybei žmonių bepersikeliant 
kitur didelės daugybės naujų 
žmonių susilietė su užkrečiama 
liga; jiems esant didžiai susilp
nėjus liga vėl įgavo smarkumo

NewVienas didžiulių 
Yorko kapitalistų dienraš
čių įdėjo straipsnį apie ang
lių kasyklų darbininkų strei
ką, kur be kita ko sakoma:

“Kaip sau norite, bet tos 
pastangos badu priversti 
streikuojančius kasyklų dar
bininkus pasiduoti samdyto
jų malonei ar nemalonei yra 
labai bloga, — yra nedora, 
neteisinga, neišmintinga ir 
neamerikoniška... Nuo dar
bininkų pasišventimo dirbti 
tamsiuose, drėgnuose, troš
kiuose žemės viduriuose, kur 
jiems nuolatos grūmoja mir
tis, pareina beveik visų mu
sų labas, — gerovė musų 
namų, musų mokyklų, musų 
ligoninių ir kitų įstaigų; dėl 
to tik jų pasišventimo gali 
vaikščioti musų laivai, mu
sų traukiniai, > dirbti pabri- 
kai etc. Visi mes esame ne
apsakomai skolingi 
k/syklų darbininkams^ tuo 

biau skolingi jiems musų 
milion minkai. O deltogi ne
turėtų būt nei vieno, l^uns 
norėtų, kad tie darbininkai 
tik dėl bado savo kovą pra
laimėtų. Neturėtų būt nei 
vieno, kurs norėtų matyti, 
kaip tie darbininkai butų ba
do genami atgal į kasyklas, 
pilni tužbos ir gėlos dėl pa
darytos jiems neteisybės.”

30 miliony susirgimų 
karštine Rusijoj per 

4 metus. '
Anna Louis Strong

tiems

Varšava. — Nuo didžiųjų epi
demijų laiko viduriniuose am
žiuose nebuvo dar tokios baisios 
kaip karštines epidemija naiki
nusi Rusiją ir rytų Europą pas
kutiniais ketvertais metais ir 
padidėjusi vėl pereitą žiemą.

Skaitmens, kokie tik galima 
gauti, dabar yra gaunami vaka
rų pasauliui iš pranešimų jung
tinei sanitarinei konferencijai 
tautų lygos sušauktai Varšavo- 
je. ■

“Tarp 20,000,000 ir 30,000,- 
000 susirgimų karštine buvo 
Rusijoj per ketverius paskuti
nius metus — apie vienas susir
gimas ant keturių ar penkių ša
lies gyventojų. Nuo vienos ši
tos priežasties išmirė tarp 2,-. 
500,000 ii* 3,000,000 žmonių, 
ačiū tam šalies gyventojų Skai
čius žymiai sumažėjo.”

Tai žodžiai prof. Tarasevi
čiaus, kuris savo pranešimu 
atkreipė susirinkusių domų dau
giau negu kas kitas. Dr. Tara
sevičius yra "gerai žinomas Euro-

kad suradus, kaip reikia kovoti 
su liga.

Sveikatos valdžios pamatė 
taip, kaip ir politikai prądeda 

.j pamatyti, kad visa tam, kas 
/žmoniją tikrai surūpina, ribų nė
ra ir badui, ar ligai, ar pramo
nės sugriuvimui prasidėjus, nei 
viena šalis nekenčia viena. \

Kova dėl Vilniaus.
»

(Pabaiga)

kai?

jog

Lenkų delegatas atsakė.
Lenkijos valdžia “remsianti Ta
rybą moraliniai,” kad išgavus 
iš Želigovskio tokį sutikimą. 
Sausio 31 d., 1921 m., Lietuvos 
valdžia atsakė, kad ji sutinkan
ti plebiscito vykinimui tokiomis 
sąlygomis: (1) Lenkų kareiviai 
turi būti ištraukti iš plebiscito 
zonos; (2) tvarka privalo būti 
prižiūrima 1$ valstijų, kurios 
nėra užinteresuotos ginče; (3) 
Lenkai turi duoti laidos,
ateityj nebus pakartotas Želi
govskio žygis; (4) plebiscitą 
atidėti iki to laiko, kol išdils 
Lenkų propagandos vaisiai; (5) 
juridinis Lietuvos pripažinimas; 
(6) Lenkai turi gauti iš Tarybų 
Rusijos sutikimo tokiam plebis
citui. Bourgeois telegrafavo 
pulkininkui Chardigny:

'“'Nebus jokios galimybės vy
kinti plebiscitą, kol Lenkams ne
pasiseks iškraustyti Želigovskį 
ir demobilizuoti jo kareivius. 
Mes manome, kad reikalinga 
stverties griežtų įmonių link 
Lenkijos valdžios; Lenkijos at
sakomybė dėl esamos padėties 
ir vilkinimo turi būti jai nuro
dyta.”

r e-

BALYS SRUOGA.

Naujas Idealizmo Isto
rijos Lapas 

> »
(Tęsinys)

O kai Rolland’o daliai krito Nobelio taikos 
premija, tai jis sau nei skatiko nepasilikdamas, 
atidavė visa tiems, kurie kenčia, kurie yra pris
lėgti ir išguiti, kurie po visą pasaulį išblaškyti 
sudaro Rolland’o tėvynę ir tautą!

Kas nėra su manim, tas bus su manim
“Jūsų kelias, jus sakote, yra geresnis, vie

nintelis geras? Na, tai eikite juo ir palikite man 
jį. Aš jus neverčiu mane pasekti, aš 
tiktai rodau, kur aš einu. Kas jus tap 
erzina čionai? Ar jus turit pagaliau 
bijoti, kad teisybė yra mano?”

niekas taip gerai Rolland’o sielos ke-

Kraujo 
bangoje

Vėlei
lių neapibudina, kaip jo paties žodžiaj.

Rolland’as greta savo darbo Raudona j amo 
Kryžiuje, greta svajonių apie ;pasaulinį dvasios 
tribunolą, varo karštą idėjinę kovą — kovą prieš 
karą. Šveicarų laikrašty “Journal de Geneve” jis 
talpina visą eilę straipsnių, vėliau surinktų kny
goj “Au dessus. de la Melee” — pavadinimas lie
tuvių kalbon sunkiai šveičiamas ta pačia tiksly- 
be — maždaug — anapus rinkos sūkurio. — Ra- 
šydainas tuos straipsnius jis pats nekartą prisi
pažino žinąs, kad labai nlaža davinių tėsą, kad jo 
žodžiai butų išgirsti, bet “aš rašau ne*kad įtikin
ti, bet kad mano sąžinę palengvinti. Ir aš žinau, 
kad tuo palengvinsiu ir tūkstančiam kitų,’kurie 
visose žemose kalbėti nedrįsta arba neturi gali
mybės prabilti.”

Tuose straipsniuose jis sako: “Vakarų Eiro- 
pos tautoms nebuvo jokios priežasties kariauti.

Karo 
kaltininkai

Kova su 
neapykanta

_La__

užnuodytos betį, Visur tas žmoniškumo jausmas gilmenose land’as savo raštais nori, kad Prancūzija vėlei 
butų nugalėta, kad jis yra “defaitiste,” kaip ru
sai sako, “poraženec,” — lietuvių terminologija 
dar šio termino, berods, nėra nustačiusi...

dar tebėra gyvas! Aš nei minutės neabejoju dė
lei busimos Eiropos visuomenės vienybės. Ir šios 
dienos karas yra tarytum jos kraujuotas krikš
tas. “Reikia tiktai melą, kuris skiepija neapy
kantą nugalėti, — reikia tiktai esamą žmonišku
mą iškildinti!”

Tokia buvo jo tų raštų pagrindinė prasmė 
— *tai buvo tik karo metu taikos rengimas. Bet 
taip kalbėti anais laikais buvo visviena, ką inkvi
zicijos metu laisvos tikybos žodį skelbti, arba 
Muravjovo gadynę lietuvišką kalendorių viešai 
skaityti.

Vokiečiai savo pasipiktinime Rdland’u pri
ėjo to laipsnio, kad “Deutsche Rundschau” ėmė 

rašyti, kad net Jean Christophe 
— tai gudraus prancūzo, pasislė
pusio neitralumo kaily pastangos 
vokiečių dyasią užnuodyti! Jeigu 
to priėjo vokiečiai, tai prancūzai 

pakele tokią audrą, tarytum devyni perkūnai 
vienu metu sugriaudė! Retai kuriam žmogui 
tenka pasauly dalia būti tokios audros priežas
tim!

Rolland’as, prancūzų pilietis, pasaulio gar
senybė, — vadinas toks asmuo, kurį visi girdi, — 

tokius daiktus rašo! Svarsto 
klausimą teisihgumą, kurie lie
čia tėvynę, karo metu kalba 
apie meilę ir net priešininkus 

broliais .vadina, pagaliau karo laimėjimą jis ne-, 
vadina laimėjimu, jokios jam • moralinės verty
bes nepriduoda, o kalba apie “kaž kokį’dvasios, 
didžios savo širdies galia” laimėjimą. Tokios rū
šies prasikaltimų prieš tėvynę užteko, kad pa
vartoti prieš Rolland’ą visas priemones, kurių 
tik fanatinga neapykanta sugalvoti begali! Pasi
pylė didžiausia srove straipsniai* brošiūros, kny
gos prieš Rolland’ą. Vieni jų kaltino, kad Rol-

Vokiečiu 
patriotingi 
smegenys

Vokiečių 
išmintas 
keliu

Nežiūrint į mažumą 
spaudos, kurios turi reikalo šią 
neapykantą skiepyti, mes broliai 
Prancūzijoje, Anglijoje, Vokieti

joje neturime už ką vienas kito neapkęsti. .Aš pa
žįstu juos ir pažįstu mus. Musų tautos trokšta 
ne kito, kaip taikos ir laisvės.” Bet karas tęsias 
ir Rolland’o žodžiais “pats jis savaime nepasi
baigs ir pasaulio žlugimo valandą.” 

....
Y Bet jeigu tautos neturi už ką viena kitos 

neapkęsti, o karas vis tiktai įvyko, tai juk buvo 
kas nors to karo kaltininkas, kas jį įvykdė, kas 
įžiebė joms neapykantą, nes jeigu jos viena ki
tos ne neapkęstų, tai patsai karas nebūtų galimas, 
nebūtų psichologiniai įmanomas.

Kas tą neapykantą įskiepijo, kas to baisaus 
karo kaltininkas yra? Tai tie, kurie melą sėjo, 

kurių rankose yra tautos laimė, 
kurie galėjo visus smulkius nesu
sipratimus prašalinti, bet kurie to 
nedarė, kurie tyčia karui dirvą

1 rengė neduodami žmonėms vieniems kitus pažin
ti — tai yra kalta inteligentija, šviesuomenė. Ir 
lygiai vokiečių, lygiai prancūzų šviesuomenė kal
ta yra! Palyginimas vokiečių ir Sorbonos profe
sorių, kurie savo apakimo neapykantos pas
tangose yra vienodi! “11 ėst si commbde de hair 
saus comprendre” — taip patogu nesuprantant 
neapkęsti! Ir jeigu žmonėms tiktai parodyti vie
nus kitiems, tai neapykantos jausmas, vadinas ir 
karas savaime butų nebeįmanomas. Juk tautos 
savo gelmėse vienodos! Jose visose dar gyvas žmo
niškumo jausmas! Rolland’as tai savo minčiai- pa
tikrinti skelbia greta laiškus prancūzų ir vokie
čių kareivių, kurie yra vienodu žmoniškumo jaus
mu parašyti. Skelbia jisai vienos ir kitos šalies 
dainas — jos analoginius jausmus dainuoja. Ap- 
ra^nėja vienos ir kitos tautos moterų organiza
cijas, kurios susikūrė tiksli priešininkams gel-

ei kiti visokiais falsifikuotais ir pramany
tais dokumentais pasiremdami paskelbė, kad jis 

yra vokiečiams parsidavęs, kad jis 
bene iš paties Wilhelm’o pnigus 
gaunąs! Jo gyvenimas Šveicarijoj bu
vo apsuptas šnipais ir provokato
riais, kiekvienas jo žingsnis, jo judė

jimas uoliausiai sekamas, kiekvienas jam ir jo 
laiškas perskaitomas, kiekvienas pasikalbėjimas 
telefonu kopijuojamas, kiekviena viešnage šnipi
nėjama! Joks Paryžiaus laikraštis nedrįsta apie 
jį teisingą ž birią įdėti, visi didesnieji’laikraščiai 
paskelbė jąm boikotą, jis tik gali sau vietos rasti 
mažučiuose nežymiuose radikaliniai socialisti
niuose laikraščiuose. O vienas prancūzų profeso
res pasekdamas vokiečių • “Deutsche Rundschau” 
—“heroingą išmintį,” paskelbė, kaip nabašnin- 
kas Saltykovas sakydavo, — triumfuodamas pa
skelbė, kad šis autoris Prancūzijoj daugiau ne- 
beskaitomas.

n1 ...J. Li

Nuodėmės 
prieš tėvynę

Ir tuo labiau Saltykovo termino triumfato- 
riai šėlo, nes Rolland’as nuo šių puolimų nei kiek 
nesigynė, nei į; vieną šmeižtą nei puses žodžio ne
atsakė. Toks jo tylėjimas veikė į įsismaginusius 
“patriotus,” kaip raudonas skuduras į jautį.

I■ T

0 jis vien!is, — apšmeižtas, išniekintas, gy
vena tartum perregimoj pily visos žmonijos aky- 

vaizdoj, ausdamas savo sieloje 
naujus brolybės ir meilės žygius, 
gododamos, kaip tą pašėlusią žmo

niją paguosti!...

pavesta Tautų Lygos Interna
cionalinio Teisino išsprendimui, 
vaduojantis skyrių XIV. Lenkų 
valdžia atmetė ir tą pasiūlymą, 
pareikšdama, kad Vilniaus klau
simas jau esąs galutinai išspręs
tas. Esą, Vilniaus Seimas pri
jungęs Vilniaus distriktą prie 
Lenkijos (Kovo 16 d., 1922 m.),

Gegužio 5 d. Lietuvos delega
cija iškėlė Vilniaus klausimą 
Genuos konferencijoj. Tačiau 
konferencija jo visai nesvarstė. 
Tuo tarpu Balandžio pabaigoj 
Paryžiaus laikraštis “Temps” 
praneša, kad Lenku valdžia ga
lutinai aneksavusi Vilnių. Au 
tai jau paskutinis Vilniaus is
torijos skyrius — parodys ne
tolima ateitis.

Jis vienas

(Bus daugiau)

■HllHlIllRHNttdHteSllBiMlM

Tc’ephonn Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

. i DENTISTAS i
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Nedėl. pagal sutarimą 
8261 So. Halsted St„ Chicago, lll. į 
c* ’< J
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Sveikatos Dalykai
“Vaikas ar mergaitė?”

Dr. A. Montvidas.

Pavri Hofaeker ir Sad- 
kad kada

Šitokį klausimų pirmiausiai 
išgirsti nuo motinos po “gim
dymo ir neretai jos tcinnijasi 
kaip susilaukt pageidaujamos 
lyties kūdikį. ŽJmonėse yra į- 
vairių spėliojimų apie tai, kas 
nustato kūdikio lytį. Kaso 
apie tai ir laikraščiai, laikas 
nuo laiko jie praneša apie vi
sokių ‘profesorių” išradimus, 
kurie aiškina kaip kontroliuoti

Keli lų spėliojimų" yni ]>a- 
m mėtini, nes jie remiami 
skaitlinėm ir gana rimtų žmo
nių.
ler duoda taisyklę, 
vyras yra senesnis už moterį, 
gimusių kūdikių skaitlius yni 
didžiumoj berniukai (113 prieš 
100 mergaičių); 2) kada abu 
tėvai lygaus amžiaus, didžiu
moj gema mergaitės • (100 
mergaičių prieš 93 berniukus); 
kada moteris senesne už vyrų, 
mergaičių gimimas da labiau 
pasidaugina (1(M) prieš 88 ber
niukų. Vienok išeina kili su 
statistikom ir išrodinėja, kad, 
buk skurdas, karės kiti at- 
siti-kimai, kurie naikina vyrus, 
verčia moteris ištekėti vėliau 
ir dėl to gema daugiau berniu
kų. Esu, gamta veda prie 
lygsvaros. • Kili vėl kalba, buk 
jei moteris stipresnė, tuomet 
berniukai gema, jei vyras — 
tuomet mergaitės. Da kiti 
skelbia, kad apvaisinimo laikas 
(prieš ai’ po mėnesinių) turįs

Visos šitos kalbos tuščios ir 
retkarčias statistikom . re- 
miemos nieko neišaiški
na, 
ryti 
kad 
kas 
po. jo įvyko, o priklauso nuo 
ypatingu tų celių, iš kurių už
simezga nauja gyvybė; Yra 
teorija, kad kūdikio lytis pri
klauso tik nuo motinos. Parė
mimui jos imama tūli gyvū
nai, pa v., Dinophylus kirmėlė, 
kurios mažesni kiaušinėliai vi
sada išsivysto į vyriškų lytį, 
didesnieji į moteriškų. Net ir 
pas žmones dvynukai imama 
kaipo pavyzdys, nes jų esama 
dviejų rūšių: vieni auga iš dvie
jų motinos kiaušinėlių, kiti iš 
vieno. Pastarieji visada yi(i 
tos pačios lyties. Gi tie, kurie 
vystosi kiekvienas iš atskiro 
kiaušinėlio gali būt vienos ly
ties vienok gali.ir neboti; tan
kiai yra mergaitė ir berniukas. 
Kas gi nustato lytį pas dvynus? 
Motinos kiaušinėliai, nes iš 
atskirų gali būti dviejų lyčių 
kūdikiai, iš vieno gi tik vienos 
lyties abu kūdikiai?

Vienok ir tas da neišaiškina 
dalyko. Gal vyro sėkla, 
veikdama ant vieno kiaušinė
lio; padaro abu kūdikiu tos 
pačios lyties, o veikdama ant 
dviejų attskirų kiaušiniėlių 
gali padaryti juos vienodos ly
ties arba dviejų skirtingų ly
čių. Už tai, kad vyriškoji 
pusė, turi sprendimo link ly
ties, kalba bičių veisimas!: ka
da bitino (bičių motinos, kiau
šinėliai apvaisinami, iš jų išsi
vysto moteriškos lyties bitės, 
kada neaipvaisinli —» gema vy
riškos lyties. Tyrinėtojas Wil-

statistikom 
nieko 

Tyrinėjimai, 
ant gyvūnų, kalba už tai, 
lytis nepaeina nuo to, 
aį&ivatsinimo laike arba

son atranda, kad pas tulus vy
riškos lyties gyvūnus esama 
dvejopų^ sėklų — vienos su 
ekstra kuneiiu, kitos be jo. 
Tos kurios turi tą viršijantį 
kūnelį bei medžiagų susijun
gusios su moterišku kiaušinė
liu, išvysto moteriškos lyties 
gyVuiną, antrosios kaip tik 
priešingai —> visada iš jų ge
ma vyriškos lyties gyvūnai.

Ne spėliojimai, o moksliniai 
tyrinėjimai, rodo, buk vyriš
koji puse nulemia lytį pas tū
lus gyvūnus, vienok esama 
gyvūnų, kurie be vyriška sėk
la apvaisinimo, išvysto abiejų 
lyčių gyvūnus. Reikalinga# yra 
da gilesnis šito klausimo tyri
nėjimas.

Vaiky kryžiaus kelias dėl 
amnestijos.1

Pavargusių nuo kelionės 
bininkių ir jų vaikų būrelis pa
radavo nuo Grand Central gelž
kelio stoties Madison gatve. Jau
nos mergaitės žiurėjo tiesiai 
priekin; mažučiai klupo eidami. 
Moters nešinos vaikais vilkosi 
paskui. Jie nešė vėlukus. Vai
kutis sučiauptomis lupomis ir( 
pakelta galva ėjo pirma. Ant jo 
vėluko parašyta “Mažas vaiku
tis ves juos.” Paskui jį neša 
kiti včlukus, kurie skamba: 
“Šimtas trylika vyrų r kalėjime 
už savo nuomones;” “Eugene 
Debs paleistas — Kodėl nepalei
stas mano tėtulis?” \

Vienas vėlukas klausia: “Ar 
konstitucija mirus?” Viena
mergaitė neša vėlokų. “Mano 
motina mirė iš gailesčio.” Vie
na žmona su trijų metų kūdi
kiu ant rankų neša vėlokų “Aš 
dar nemačiau savo tėtulio,”

Reporteri ai, k i neina to gra f i- 
ninkai ir bonibinės policijos 
būrio nariai seka moterų ir 
vaikų būrelį. Tai yra naujos 
rūšies spektaklis. Gailesčio pa
raitąs. Tai yra pačios su vai
kais tų vyrų, kurie nuteista 
einant šnipybės aktu, baudžia
mų už jų nuomones politinių 
kalinių pačios su vaikais. Kai- 
kurie jų buvo priešingi žudy
mui, o kiti priklausė darbinin
kų organizacijoms. Jie nubaus
ti nuo įlenkiu iki dvidešimties

dar

Jų pačios su vaikais eina 
kryžiaus kelių. Jos suėjo iš 
Kansaso kukurusų laukų, nuo 
Oklahonios medvilnės ūkių, iš 
Naujos Anglijos fabrikinių 
miestelių, iš mažų vietų piet
vakariuose. Jos pervažiavo dau
gelį miestų ir važiuoja Wa- 
shingtonan pasimatyti su Jung-

atėjo čia rodydami savo žaiz
das ir pažeminimų. Dideliu 
garsumu jie rodė juos, kad tu 
ir aš galėtume juos pamatyti 
ir susijudinti — gal ir -pagel
bėti.

Maža
Vėl uka i 
laikomi
tucijos. gynėjams, ajr tu

eisena slenka pamažu.

tau ar man — konsti- 
esi

Mes didžiuojamės savo šalies 
laisvės tradicija. Mes tvirtai 
tikim teisių neliečiamybe tei
kiama visiems žmonėms Ame
rikoje. Tu ir aš laukėme šito 
ramaus, tylaus skurdo, kad jis 
išeitų iš savo švento užkani- 
— .... .. —i

♦) Prezidentas negalėjo pasimaty
ti su jomis, nes buvo užimtas tą die
ną — toordus Astor ir jo žmona pas 
jį atsilankė. ,

.................« ...

RALTIJO8AMERIKOCIJ LINIJA' 9Broadvay. Neverk NYJLJi
KLUONE (LIETUVA. 1

/ Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu
• Lietuviai važiuoja į Piliayą 

aplenkia Lenkų juostą (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA J KAMBARIUS
$Į’| ANT 2-jų, 4-rių, 6-Sių ir 8-nių LOVŲ

ESTONIA ......-................-.... —...... Geg. 31
II LITUANIA ................ ..................  Birželio 141

TREČIOS* KLAŠOS KAINOS Į:
HAMBURGĄ $103.50 — PIL1AVĄ $106.50 

| — LIEPOJŲ IK MEMELI $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

pio. Mes, daugumas mus, lau
kėm, neparašę net laiško pra
šydami amnestijos — kad pa
mačius skurdų ir vaikų liūdesį 
rodomus musų miestų gatvėse.

Pasižiūrėk į vėlukus. jie sa
ko: “Ve musų civilizacija. Pa
žiūrėkite jos. Musų moters su 
vaikais turi paraduoti liūdnu
mu gatvėse, kad teisingumo su
laukus. Pasižiūrėkite į vaikus, 
l^asižiurėkite į jų nuvargusius 
veidus. Tai yra musų Ameri
kos spektaklio , dalis, žmonės, 
ateikit vaikų nuliūdimo pažiū
rėt. Amerikos vyrai ir moters 
pasižiūrėkit į šitas tylias kalnų 
moterys. Pasižiūrėkite į šitas 
sunykusias mergaites, žiūrin
čias tiesiog priekin. Pasižiūrė
kite į šitų senų namus užlai
kančių motinų ir jos jautrius 
vaikus. Pasižiūrėkit į pavargu
sius kūdikius. Ir įsivaizduokite 
kokis nusiminimas pasiuntė 
juos į šitų kryžiaus* kelių*ier 
jūsų miestus.” Šitie vėlukai kų 
kitą pasako darbininkams.i

‘‘Konstitucija yiV pajuoka. 
Neliečiamų teisių darbinin- 
kams'lAnierikojc nėra.”

Maža eisena sustoja. Ji atė
jo 'ties Sus i jungusių Maistų 
Gamintojų būkle. Draugai svei
kina juos. Didžiųjų valgyklų 
virėjai pagamino jiems pietus, t 
patarnautojai atnešė gė- 
,k*s ir lovanas vaikams. Nuliūdę 
vaikų veidai palinksmėjo. Nu-, 
vargusias moters pasilsėjo. Vie
nas dalykas, kurį jie apturėjo 
iš šitos kelionės ir kurio jie 
niekad neužmirš, tai tas, kad

nenusišypsančių Hicks’ienę, Iva 
ną Ghapliną,
simindamas savo tėvo eilėrąš- 
tį, parašytų jam iš kalėjimo. 
Tai įdomus vaizdas, nuostabus 
spektaklis puikiai, laisvai ša
liai.

Liūdna rytų iegenta pasako
ja, kad Teisingumo Angelas 
rankose laiko taurę ir kada ši
ta taurė bus tiek pilna vaikų 
ašarų, kad pradės per kraštus 
bėgti, ašaros pasilies žemėje ir 
toj vietoj, kur jos pasilies, iš
augs stebuklinga^ medis — 
kartuvės, po kuriomis taps pa
kartas tironas išspaudusis aša
ras. šita pasaka turi daug tei
sybės. Galite perskaityti savo 
istorijų, jei norite pamatyti, ar 
tas tiesa. Ivan Chaplin, Bcne- 
fiekls’ų ir Recder’ų vaikai pa
dėjo pripildyti taurę Ameriko-

jis verkia a t-
Gal paskutinė jų buvimo 

Neiw Yorfce valanda bus pra- 
našyhe. Viena mergaitė pavėla
vo. Jai bebėgant j traukinį du- 
i|ys užsidarė. Philadelphijos 
greitasis traukinys išsijudino 
eiti.

“Atidarykite duris,” šaukė

ji. “Aš esu kryžiaus keleivė!” 
Ir durys, kurios niekam neatsi
daro, atsivėrė ir traukinys sus
tojo.

Gal Leavenvvortho durys 
taipgi atsidaris sušaukus: 
Atidaryki! I Čia kryžiaus kelio 
ėjčjai.“

FORMALIšKAS ATIDARYMAS
Pėtnyčioj
Geg. 26

JC.

(Apgarsinimas)

Pranešimas Cicero
s

Lietuviams,

26
Pėtnyčioj 
Geg.

SSgJM'J'-MJŽgLll-Li ..ML.    

i PATRIOTIZMAS
> Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis
S I0WA STATE
■ SAVINOS BANK
■ Kapitalas ir Pervirsią— 

$120,000.00.
E. €or. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

S

to

t

& ALTSHUL ; 
ir puošėjai 
sienų išpuošk 
ir lauko. Dirba-

Diena New Yorke pasibaigė. 
Jų mažas būrelis Pennsylya- 
nijos gelžkelio stoty lauke 
traukinio, kad nuvežtų juos į 
kitų kryžiaus stotį. Smalsieji 
pradėjo apie juos spiestis.

Vyrai ir moters, pasižiūrėki
te į jų nuvargusius veidus! Pa
sižiūrėkite į jų šventas rankas. 
Dirstelėkite į Hough’ienės nu
liūdimų. Ar matot niekuomet

Nuo pirmos d. Gcgužio-May, 
1922, Naujienų stotis Cicerojc 
perėjo į kito ‘žmogaus rankas 
po tuo pačiu adresu. A. Rudins- 
kas buvęs Naujienų pi’ižiurčto- 

jas Cieeroje pasitraukė, o jo vie
tų užėmė K. Kairys ir pasižada 
suteikti kuogeriausį patarnavi
mą, kaip tai: pristatymą Naujie
nų į namus, priėmimų spaudos 
darbų ir apgarsinimų ir atliki
me kitokių reikalų surištų su 
Naujienomis.

Cicero lietuviai virš paminė
tais reikalais gali kreiptis į vie
tinę Naujienų štotį.

4904 W. 14 St.,
Cicero, III,

NAUJIENŲ Administracija.

Subatoj valandos: 8:30 ryto iki 6 v. v
KVOLDUOTOS JAKUTĖS

Importuoto tinklinio audeklo, kombinuoti 
tikro rankų darbo filetais ir airiškais 
leisais. Tikrai rankų darbo elisiniai 
kvoldai. Baltos arba šviesiai gelsvos. 
Miara 40 iki 44.

$5.95 ikl $12.50
VESJĖS importuoto Venice leisų pat
raukiančių patrinų su Tuxedo 
kalniertais www

L. Klein, pirmos lubos.

. ________ ___
TheTinest Tfath-'House Chicaįo

DJDŽIAUSIS NUOTIKIS CHICAGOS 
HISTORIJOJ

Galop, galime paskelbti atidarymo dieną šios naujos ir puikiausios 
pstaiROs — tai institucija, kuriąją Kali visi Clūcagos žmones pasi
gėrėti.
Jokių išlaidų nepadaryta, kad patikrinus savo rėmėjus, su šiuo puikiu 
parankamu. Privatiškumas ir poilsis tokis stebėtinai tuniškas, kaipo 
protui ir kunui. ’ < (j

D^i skirtingos maudynės po vienu stogu — vyrams 
ir moterims skirtingai ir atdara per dieną ir naktį.
Turkiška, rusiška, lovys, lašai, 
elektriški kabinetai ir kitoki 
madynės dalykai. Visas vanduo 
koštas ir sterlizuotas. 160 pri
vačių ir gerai ventiliuojančių 
kambarių. Puikios, minkštos 
lovos. !

$23

• Krautuvė užda
ryta utarninke 
visą dieną (Pa
minėjimo Diena)

Gražus parlor ir barzdaskutyk- 
la. Didelis liūliuojantis prū
das. Mašažius, maniciuring ir 
chiropody. Mandagumas)'ir pa
tirtas patarnavimas\ visuomet 
teikiamas. Nedidesnė kaina, 
kaip kad ir kitose maudynėse.

Tek RockAveU 5873.
GASSNER 

MaJioriai
iArtistiškid 

m ui iš vilkaus
me naują ir senų darbų viso
se miesto dalyse.

3259 Ogden Avė., Cliicago,

Perliniai Karteliai
Nenykstančios vertės, 20 colių ilgio čys- 
to aukso sagutės $1.50
Kartelių necklace^ su karteliniais kutais, 
24 colių ilgio, jet, amber O E
ir ruby
Puikus perliniai kabanti nuskartai, jet, 
ruby ir kitokių kombinacijų.
Specialiai pora VVV

k

$1.25
vi-

(s
roTuTv?1 X75l6T<noiciofoTč

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

Kur vienybė, 
Ten galybė.

5

ra- 
rei-

^VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

"VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius raš- 

* tus, vėliausias žinias iš 
« Lietuvos ir visur Ir turi 

juokų skyrių 

"TARKA”
V AMERIKOJE $3.50 MET.

LIETUVOJE ...........  4.50

P 
g

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

iBeikaižiukite platesniu 
fonnactijv apio viską, 
šykito jnums laiškus,
kalaukito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

SENIAUSIA

Agentūra
VIENYBE

ATMINČIAI DOVANOS’ DUODAMA VELTUI ATIDARYMO DIENOJ

NORTH AVENUE BATUS
2039-2041 Notrh Avenue, Te!. Humbo.ldt
Prie Mihvaukee ir Robey, 7276 J

COME PUT OF THE BEATEN PATH

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

Bis
Pinigus siurifia | Lietuvą 
Ir. visur pigiausiu kursu; 
už juoe garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai :š- 
niųkaani artimiausioje ve 
toje*nuo priėmėjo gyvo

Išpardavimas Sukatoj ir Panedelyj
Charge pirkimai per likusią dalį mėne
sio, bila ue bus siunčiama iki liepos 1 d.

Naujos šiaudinės skrybėlės
Gražių pynių ir 
skeltų šiaudų, la
biau populiarės, 
negu kada buvo 
>— ir šios vertės 
labai nepaprastos 
— šviesios ir 
tamsios

$2___
Vyrams pančiakų specialus 16c 
“Gold Standard“ ir “Reliable“ pančiakos 
šukuotų siūlų; dubeltavais pirštais ir 
kulniais. Cardovan, pilkos, baltos, 
Champagne ir juodos. Miera 9*/<> 4 C a 
iki 11%. Extra specialiai
“Buster Brown“ pančiakos puikaus mer; 
karizavimo lisle, dubeltavais pirštais, pa
dais ir kulnais. H Elestikiniai rinbuo- 
ti viršui; juodos, baltos; cordovan, pil
kos, navy ir champagne. 3 poros fu
Už $1.00, pora vvv
Įausto šilko pančiakos su dubeKavais 
pirštais, padais ir kulniais. Baltos, pil
kos, ,navy, cordovan ir juųdos, 
Kaina ■
Pilnai madingos juodos šilkines pančia
kos, su extra storais- pirštais, padais ir 
kulnimis. Specialiai
pora fcwv(

L. Klein, pirmos lubos

Dvigubo Laikymo su 2is Kelnėmis Siutai 
šis išpardavimas siūlo išimtinai nepaprastos vertes, čysto vilnono, sn2-jomis kelinėmis siutus,'už ma 
žiau, negu kad paprastai mokedavoteuž tokias pat drapanas. Šviesių ir tamsių patriuų — single ir^ 
[louble breasted kotai, pilnai ir ketvirtdaliu pamušalas — vyrų ir vaikinų 
modeliuose. Miera 34 iki 46, yra ir (liktų

L. Kleino Aristokratiški siutai
SU DVEJOMIS KELINĖMIS

Aukščiausios rūšies siutai — visi pasiūti pagal mus pačių patiinas ir 
modelius, parinkimas su didžiausia atida, kad tiktų kaip jaunam, 
,taip ir senesniam, čystas vvorsted, paišuko braukimo dryžiai ir ly
gus, taipgi populiariški twceds. Miera 34 iki 48, talpinasi 
diktiems ir laibiems . 4

Tikri Palm Beach ir Mohair Siutai
Šviesus, tamsus ir smiltinas 
spalvų, reguliarių ir (liktų mie- 

^i‘labar $12.50
PALM BE ACH SIUTAI SU 

2 KELINĖMS 
Puikiausio išdirbimo, šviesus ir 
tamšųs. 
YęgųJiarSs 
dabar

Mieros diktiemes ir

$18.50
L. Klein,

Trijų spalvų šviesus ir tamsus, 
lytfąs ir sportiško $9.50 
modelio

, MOHAIK ŠILKO SIUTAI
. Extra puikus— single ir double 

breasted, (liktiems ir reguliariai,
i .šviesių ir tamsių CIK 

spalvų 4> i □
pirmos, lubos

PTC1 AT? AT Cąmel Brand, kartūnas 200 cigaretų, Extrą specialiai VIvX2ALVHx A 2AA Klein,- pirmos lubos

AUKŠTOS RŪŠIES MARŠKINIŲ • 
IŠPARDAVIMAS

Manhattan Earl & Wilson I’erfecto
Metų geriausios vertės iš atžvilgio patrinti, dezainįnimo ir audimo, 
sezono išdirbčjų, puikiausio inatcrijolo, surišta apikakle mados, tvir
tais, minkštais rankogaliais. Miera 14 iki 17. Atidus (H Qg 
vyrai smarkiai perka *** ■
Puikus šilkiniai marškiniai ,tvirto, plataus šilko audeklo jersey crepc, 
baltų ir pageidaujamų dryžių. Miera 14 iki 17 C
Extra specialiai

Vyrams Tbpkis ir La Tosca apatiniai
Topki’so atletikai, 88 languotų ir 'gražių kvietkuotų ir satin dryžo 
madras. Teisingai sukirpta pilnos mieros.
Specialiai
La Tosca baltinti mėgsti Union siutai, puikių šukuotų siūlų, paplas- 
kos siūles, trumpos rankoves, iki kelių, ilgumo ir tankaus mezgimo. 
Miera 34 iki 46. Specialiai 
dabar tiktai po

L.K lein, pirmos lubos

f

MOTERIMS PANČIAKOS AUKŠČIAU
SIOS VERTĖS

VVayno mezgimo, pilnai madingos šilkinės pančiakos, su dubeltavais 
pirštais, padais ir kulniais ir plačiu viršum. Baltos, cordovan, polo, 
nude, pilkos ir juodos. Specialiai C* Crt
dabar po M* ■ ■****
"Buster BrownM 
dingos blauzdos, 
pilkos ir juodos

šilkines pančiakos; triguba siūle užpakalyj ir ma-
Baltos, cordovan, rudos 85c

L. Klein, pirmos lubos
Dviejų pirštinių specialus

Moterims 2 užsegimų, 12 ir 16 guzikų ilgumo šilkinės pirštinės, du- 
beltavais, pirštų galais. Pavizdis aukštesnes rūšies

* spalvuotos rr baltos. Pora OOi*
“Kayser” Šilkinės 3 užsegimų pirštinės J6 guzikų ilgumo su dubt4-

t tavais pirštų galais. Padarytos storo Milanese šilko su trimis eįlė-
• mis kartelių užpakaliais. Pongee, mastic ir baltos.
Apkainuota po *

L. Klein, pirmos lubos

____________________ ..........................................................................—----------------------- --------- --------—

nlmo.

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

Pirkito ”Vieuybės” tBcn- 
drovės Šerus. Dividendui 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės žino adresu:

LITHUANIAN 
VIENYBE PUBL 60. 
ISIS Grand Si. 8 

Brooklyn, N. Y.

11'
J’



NAUJIENOS, Chicago, UI. Pėtnyčia, Gegužio 26, 1922

(Apgarsinimas)

KAS BUVO UŽSLĖPTA 
PER 6,000 METŲ DA

BAR APREIKŠTA.
DIENA JEHOVOS.

Todėl matydami, kad mes 
gausime nepajudinamą karalys
tę, laikykimės toje malonėje, 
per kurią mes galime tarnauti 
Dievui pamėgdami, su godone 
ir nusižeminimu; nes [kaipo pa
rašyta yra], musų Dievas yra 
suėdanti ugnis.” Taip mes ma
tome ,kad f apaštalas vartoja au
drą dėl paženklinimo sumišimo 
Dienos Viešpaties, kurią jis ii 
kitaip toje vietoje paženklina 
per ugnį. Tie patis dalykai yra 
čionai aprašyti, kurie buvo ap
rašyti po simljolo ugnies, būtent 
prašalinimas visos neteisybės, 
kaip nuo tikėtojų, taip ir nuo 
svieto-.' — klaidos 
kaslink Dievo pliano, jo 
charakteriaus ir žodžių, kaip ly
giai ir draugijinės ir civiliškos 
klaidos pasaulio reikaluose. Iš- 
tikrųjų visiems bus gerai, kada 
tie padirbdinti daiktai bus pra
šalinti, kurie paprastai atėjo ant 
žmogaus per jo paties sugedu
sius geidulius, kaip lygiai ir per 
šėtono kytrą prigavystę, jis yra 
tikras priešas teisybes; bet bus 
didi nuostoliai visiems, kurie su 
juo sutinka. Ta ugnis bus lą> 
bai karšta, bus baisinga audra, 
tamsi naktis vargų, tie daiktai 
ateis pirma negu ateis garbin
goji šviesa tos Teisingos Kara
lystės, katra, nebus pajudina
ma, ta Tūkstantmetinė diena, 
kurioje Saulė Teisybės prašvis ir 
galybėje, palaimindama ir išgy- 
dydama ligotus ir mirštančiu^ ii’ 
išgalpėdama visą svietą. —■ Pa 
lygink Mal. 4: 2 ir Matt. 13: 43.

Dovidas būdamas pranašu per 
kuri Dievui pamėgo Psahnais iš- 
kalno taip daug apsakyti kas 
atsieina musų Viešpatį jo pirma
me atėjime, paduoda skaistų ap- 

. rašymą apie Dieną Vargų, per 
kurią jo garbingasis viešpatavi
mas bus įvestas; ir jis vartoja 
šituos įvairius simbolius, k. a. 
ugnį, audrą ir tamsybę — pa
mainomis, vieną po kito, aprašy
damas tuos daiktus. Paveizdan 
jis sako (Psa. 50: 3): “Musų 
Dievas ateina, ir jis netylės; 
pirm jo eina suėdanti ugnis, o 
aplink jo bus labai audruota.” 
Psa. 97: 2-6: “Tamsta ir debe
siai yra aplinkui jo: teisybe Ir 
tiesa yra pamatas jo sosto.* U.g 
nis eina pirm jo ir sudegino jo 
neprietelius, aplinkui jo, duoda 
šviesą svietui; žeme mato ir 
dreba. Kalnai ištirpsta kaip 
vaškas pribuvime Viešpaties, 
pribuvime Viešpaties ant visos 
žemės. (Naujas) dangus (ta
da) apsako jo teisybę ir žmones 
mato po gariję”. Psa. 46:7; 
“žmonės įpykd, karalystės buvo 
pajudintos: jis išleido savo bal 
są, ir žemė sutirpo.” Ir vėi 
(Psa. 110:2-6), “Viešpatauk 
tarp savo neprietelių... Ponas 
Dievas po tavo dešinės, sutru
pins karalius čėse tavo keršto. 
Jis sūdys tarp tautų, Jis didį už
mušimą padarys. Jis sutrins 
galvas [valdonus] didžių žemių 
[šalių].” Ir vėl (Psa. 46:2—7, 
“Dievas yra musų apsigyni
mas... todėl mes nesibijosime no
rint ir svietas [draugijai] pra
pultų, ir kalnai [karalystės] vi
duje jūrių nugrimstų [butų pa
imti po sumišusios liaudies], 
norint jūrių vandeniai ūžtų, ir 
nuo jų susijudinimo [sumišimo] 
kalnai sugriūtų.;/Dievas jai pa
gelbės [tai Jaunajai, ištikimam 
“mažam būreliui”] anksti iš ry
to.”

(Dauginus bus kitą PStnyčią).
P. S. Apie tai, kas aukščiau yra 

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

čių nebemirs ................................. 25p
Ką sako Šv. Raštas apie Peklą.... 15c

Adresas:

SARGYBOS BOKŠTAS.
18 Coneord St., Brooklyn, Na Ya

Billy Suiiday turčiu 
1 įrankis

Vakarų Virginijos kasyklų 
savininkai parsitraukė Billį 
Sunday angliakasiams ir jų 
šeimoms, kad išbadėjusių dar
bininkų mintis nukreipus nuo 
jų apgailėtinos padėties į Per
lų Vartus, kaili juos apipasa- 
koja savo gyva kalba vienas į- 
žymiatisių prastakalbių, kokie 
kada buvo šitoj šaly. Sunday 
prapliupęs apie radikalus, ši
tokį burbulą paleido: “Aš ne
galiu tikėti, kad Dievas hptų 
turėjęs ką bendra su šitų (ra
dikalų) žmoginių vanagų lei
dimu. Man verčiau būti pra
gare su Kleopatra, Jolin Wilkcs 
Booth ir Charles Guiteau, kaip 
gyventi žemėjo su tokiomis 
žnioginčmis utėlėmis”. Bilis 
gal būt norėtų būti pragare 
su Kleopatra kitų neįsilcidus. 
Bet istorija pasako mums, kad 
Aigipto Karatė labai žiurėjo su 
kuo turėti draugystę.

Apie E. V. Dcbs’ą jis nupa
sakojo šitaip: “Tai bi0ų di
džiausia istorijoje nelaimė, jei 
E. V. Debs liktų kada išrinktas 
Jungtinių Valstijų prezidentas. 
Bet tas neatsitiks. Jis niekuo
met nenubėgs iki pirmosios ri
bos. Ar tai nebūtų puiki vie
ta gyventi, jei Debsas butų 
prezidentu? Jis pasiskirtų 
Viktorą Bergerį vice preziden
tų, Aleksandrą IIowatą valsty
bės sekretorium ir Bilą Hay- 
woodą vyriausiu prokuroru. 
Tąsyk pragaras balių keltų, o 
Dangus užtiestų čėtras ant sa
vo durų”. v

Arba ve: “Aš tikiu, kad Su
sivienijusieji Amerikos Kasyk
lų Darbininkai nestovės ir ne
žiūrės kaip Jobu L. Lcwis yra 
numetama ir senas Howat de
dama į jo vietą. |Lewis yra 
konservatus. Howat radikalus. 
Aš esu draugas unijistų. Aš 
visą savo gyvenimą kovojau 
už jų reikalus, bet aš nenoriu 
radikalo kokioj jis nebūtų for
moj. Jis yni tas paukštis, ku
rį aš gaudau. Amerika, šau
kiu tave atgal prie Dievo!”

“Šitie radikalai paverstų 
žmogaus malonumo pieną į 
limburginį sūrį ir įvarytų lau
kinei katei mėšlungį”, čia bai
susis Jungtinių Valstijų pra
gaištingų reikalų angelas, imąs 
gražius pinigus iš jų pūpsan
čių kišenių ir tą, ką jis sugeba 
iškratyti iš nelaimingų sukvai
lintų žmonelių, klausančių jo 
tauzinimų ir dūkio, nusimetė 
švarką su liemene, nuplėšė 
a>pikaklę su perkakliu, pasirai
tojo rankoves ir atsisegęs marš
kinius pasakė: “Jei aš bučiau 
Dievu 15 minu tų, aš tą gaują 
taip sumuščiau, kad iš jos ne
liktų velniui nieko daugiau tik 
barzdų krūva ir negeras kva
ilas”.

Charlestono, V. Virginijoj, 
laikraštis “Daily Mail”, kuris 
yra užlaikomas vakarų Virgi
nijos kasyklų savininkų turi 
tam tyčia korespondentą spe
cialiame traukiny, kuriuo va- 
žiojama Sunday ir jo partija 
po valstiją, šitas reporteris 
štai kokius perlus prisiimčia 
tani laikraščiui:

“Billy Sunday šiandien atvy
ko į pietinę, vakarų Virginiją 
privatiniu vagonu kaip prezi
dentas, ar koks karalius. Su 
juo keliauja Chesapeake’o ir 
Obio gelžkclio prezidentas W. 
J. Karaliau, ir 1.1.

“Partija, keliaujanti dviem 
privatiniais vagonais, susideda 
taip: p. Sunday, prezidentas Ha- 
rahan, vyriausias vedėjas 5. 
P. Parrisb, kelio užlaikymo 
perdėtinis Carey ir kelio už- 
veizdasp E. L. Rock. Augšticji 
gelžkclio viršininkai taip susi
domėję evangelininko keliaute, 
kad jie važiuos su juo toliau”.

Nėra ko stebėtis, kad Che- 
sapeake ir Obio gelžkclio pre
zidentas, kuris valdo didelius 
anglies klodus vakarų Virgi
nijoj ir todėl badu marina an7 
gliakasius ir jų šeimas, neduo
damas jiems prideramo atly
ginimo, išsižada savo asmenį-

I nio verslo, parsikviečia pasigar-

važinėja su juo, kad prisižiūrė
ti jo žodinei ir fizinei gimnas
tikai, kuri yra atkari išmintin
giems žmonėms.

Bet pasiskaitykime Charles- 
toiio laikraščio “Daily Mail”:

‘^Prezidentas Haralian, išsiža
dėjęs -savo reikalų, išvažiavo 
dienai kitai su evangelistu, su
teikdamas jam geriausą C. ir 
O. gelžkclio patarnavimą dykai 
ir pasakė p. Sunday, kad jam 
ir jo kompanijai yra linksma 
jam patarnauti.

“Prezidentas Haragan yra 
pasakęs, kad tafc taipgi esą ge
ru indėliu. ‘Aš didžiuojuos

kad suolas, ar jo paties ana
tomija nesugriūtų.

Svečias: “Tarytum jo siela 
žiuri iš jo odos ir kaulų vi
daus. Aš nemaniau, kad tiek 
suilysęis žmogus galėtų būti 

gyvas”.
'Gydytojas: “Taip, jis suly

sęs ir labai silpnas. Biauriai 
sunaikintas žmonijos spccime- 
nas. Kaip manai, kas yra

ra tiesa apie kiekvieną pasau
lio šalį —neišskiriant nei Ame
rikos Jungtinių Valstijų. Mi
liūnai nekaltų žmonių visoj ėi- 
toj gražioj žemėj miršta nuo 
bado. Koks tai keistumas —- 
Gamta yra 
gerybių, o 
ištesingos!

Viešpats
kiekviename kenčiančiame kan
čias. Mažai pasakius 100,000,- 
000 žmonių suteikia mums pro
gą — taip, išimtinę garbę — 
papenėti Jėzų.
1 todkef ellero bi 1 i ono
tik kelioms savaitėms. „ . 
turi badu numirti daugely j 
šalių

kuopilniausia savo 
mašinos stebėtinai

Jėzus apsireiškia
su

tuomi, kad turiu poną Sunday mu’ ”.

panijos svečiu”.
Už ^gražius žodžius Sunday 

atsimokėjo viename savo susi
rinkime Charlestone, išgirda- 
mas Cbeseaiicake ir Ohio gelž- 
kelį, kad jis turįs 230 svarų bė
gius, gražų žvyru išpiltą kelią 
ir aržuolo sijas. Paskui jis 
užsitempė keturis didesniuo
sius gelžkclio viršininkus ant 
pagrindų ir pristatė juos iš- 
badėj ilsiem s angliakasiams ir 
jų šeimoms kaipo geriausius 
žmones, kurie jam teko kada 
susitikti. “Jei Dievas neprisegs 
jiems kiekvienam po rožę, tai 
aš eisiu su Juo peštis”.

Koks jis begėdiškas melagis 
galima spręsti iš šito pasaky
mo: “Rusijoj kiekviena mote
ris nuo 14 iki 45 metų yra pa
prasta paleistuvė prie sovieti
nės tvarkos”. Arba, “jei unija 
bus kada sunaikinta, tai tą pa
darys ne kapitalas, o Dievo už
miršta radikalų gauja unijo
je”. Tas iš dalies tiesa. Kapi
talas niekuomet nenaikins tų 
unijų, kurios tarnauja jo tiks
lams.

Matant, kokias minias jis 
sutraukia, kokį džiaugsmą su
kelia jo pliauškalai ir kiek 
jam pinigų sumeta apgaudinė
jamos minios, tai stebėtis rei
kia. Tas aiškiai pasako, ko
dėl kapitalas valdo.—D. R.

Išbadėjęs chinas bežemis 
sios ligonines žinyba pavargusi. 
Klininika troški ir sujaukta. 
Gydytojas nusiniauja savo rc- 
zinines pirštines ir saiko, “Jau 
vakaras!” Šitas cbinas yra pas
kutinis ligonis šiandien —num. 
397.

Cbinas sėdėjo ant paties me
dinio suolo galo prasižiojusia 
burna ir sudėtomis rankomis 
ant kelių, lyg kad bijodamas,

Svečias: “Džiova.”
Gydytojas: “Ddžiova! ne, 

tas. Teisingiau pasakius bus 
nevalgymas. Tai yra liga, ku
ri Chinijoje yra be galo dažna 
ir dažnai buvo epideminė. Mes 
vadinam ją ‘chroniniu badavi-

ne

Svečias: “Tąsyte, man ro
dos, ligoninė nėra vieta jam.” 

nežinau, 
jiems pa

su šitlio

Gydytojas: “O, aš 
Kartais mos duodame 

valgyt.”
Svečias: “O kaip 

žmogum? Ką jus padarysit su
šituo ehinu? Išvarysite jį lau
kan?”

Gydytoįjas; “Išvaryti šitą 
žmogų? Matyt jis jau nebe- 
pdeina. Aš kaip ir prijaučiu, 
kad jei — Gailestingoji sesuo! 
Senam chirurgijos skyriuje 
ties ^rytiniu langu yra viena 
liuosa lova. Nuvesk šitą chi- 
ną ten ir maitink jį savaitę lai
ko.” . •

Gailestingoji sesuo paaiškina 
chinui, kad jis priimama ligo
ninėn be mokesnio ir liepia 
jam eiti paskui ją. Chinas 
dideliu sunkumu atsikelia — 
ir svyrinėja durų linkui.

Sesuo atsiminusi, kad jis ne
turi dar įsiregistravimo. kor
tos) : “Tung iii tung, noog ian 
patsz. Sing sa!” (“'Palauk tru
putį. Dar tau reikia kortos. 
Kaip tavo pavardė?”)

Chinas švalrstos;, atsisuka 
pamažu ir uždėjęs drebančią, 
kaulinę ranką ant adverijos sa
ko:

“Veli njung tuh ngoo va? 
Sing? Ngoo Sing Jasu?” 
(“Ar nepažįsti manęs? Kaip 
niano vardaą?’ Mano vardas

^ugščiau privestoji ištrauka 
.yra paimta iš dr. Jeffery’o 
‘The Mystical Companionsliip 
of Jesus” (“Mystinė Jėzaus 
draugystė”). Joje pasakyta tik*

1 . ............................ \
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th St., Chicago, III.
V...... ........ .. .. i i ..........

Ofiso Telefonas Boulevard 7820

DR. M. T. STRIKOL’IS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS (

Vai. 10:30; 3:30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną
4601 South Ashland Avenue, CHICAGO, ILL.

Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. I^afayette 263

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

ĮTeL Kedste «M3

8
3814-16 RooMvelt Rd.
Arti 8L Lovto Ar«ų 

CHICAGO. ILL.Muuanniiiaidiiiiii
— ................................................. i.—.....................  n ............................................ ... ................

Dainos Vienam Balsui
Parašė 

Stasys Šimkus
Kaina — 35c.

Bet mes dabar parduosime atpiginta kaina — 
po 25 centus kiekvieną.

Sekančias dainas galima gauti:
1. Lopšinė
2. Sunku man gyventi

. 3. Ne dėl tavęs aš, mergelė.
4. Pamylėjau vakar
5. Vai varge, varge
6. Vai putė, putė.
7. Era mano brangi.

Užsisakykit tuojau iš
NAUJIENŲ KNYGYNO 

1739 So. Halsted St., Chicago, III. >' V

vadinti dosnumu, yra tik la
šas kibire vandens. Ne, indi
vidualizmo visai neužtenka. 
Kapitalizmas naikina šitą gra
žiąją žemę nežiūrint Gamtos 
gausumo. Mes turim jį ra
miai, bet be atidėliojimo su
naikinti. Mes turim priimti 
koperatinę valstybę. Tąsyk 
sistcmatlnis išanudojimas pra
nyks. Ncužpelnyto alkio ne
bus daugiau. Jėzaus pasekė
jai, meskit šalin savo prietarus 
- aklus ar savo valios! Vienin
telis būdas kiekvienoj šaly al
kaną Kristų papenėti, tai so
ciali
vienintele pilna 
evangelijos išraiška. — The So
čiai Preparation for tlic King- 
dom of God.

ilANDIE PLNIGŲ ) 
KURSAS

S’un^iant Lietuvon per mus 
40 cent. už 100 auks. 

arh* 
250 už $1.00

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes aumas

Pristatyams Užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank 
State Bank—

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

Bet kaip? P. 
užtektų 

J.ėzus 
„ yje 

mums belaukiant indivi- 
dovanų; $20,000,000 ne- 
kongreso paskirti ir pasenai

rimant. Tai yra 
ekonominė

KLHNBROC11 HALSTED. 20™ ST’S
B. B. CANALPORT AVĖ

Atdara

iki 6 vai.
vakare

V n | ra™ n a n n Didelė vėliava 8x12 
UI I i i 11 su au^n^u ragoti- E i i iii "'nes kotu, duodama L Ea s OI ■ kiekvienam vaikui, 

kuris su tėvais ateis.
Hart, Schaffner & Marx siutai

• A

Vyrams ir vaikinams už žemiausių kainą, kokių ne
buvo per metus..... .............    $25
Nauji vasariški modeliai — vyrams ir vaikinams. Single ir double 
breasted stailų, dviejų ir trijų guzikų. Mėlyno seržiaus, worsted, 
tvveeds, kašmiero ir nebaigto worsted.
Gražus pasipuošimui modeliai kurie kiekvienam1 patiks.

Siutai visokie# sudėjimovyrams — žemiems, (lik
tiems, aukšštiei?is ir reguliarės micros.

Vertės nuo $30 iki $50

Pirkom vaikams “gra
žią eilę” Peg Top 

Rompers
Ir chin chin dresių, geniausio ging- 
ham, taipgi juodo satino, aptri- 
muota įvairiomis spalvomis ir em- 
broideriais. Miera nuo 2 iki 6 
metų, vertes iki $2.98, pasirinkime

Amerikoniškos 
vėliavos visokio 

[didžio po
$1.50 iki 5c

ŠEŠI ŽY
DINTI JO-

RAM1NAI
Pažymėtoj 

kasoje. Vis 
kas už

$1

LAZURKOS

Geriausios lazurkos namų 
darbo drapanoms, kurios pa- 
darys/naltas kaip sniegą.

Puikiai
sutaisytos, dvidešimts kartų 
smarkesnėms, negu papras
tos, lazurkos; tik keletas la
šų reikia, kad aplaikius ge
riausius reztiltatus.

Maišyk vandenių įdėjus 
lazurkas.

) BULLDOG BLUF
■ t *
/ Prašyk savo groserninko Bull Dog 

lazurkų.

J. L PRESęOTT CO.,
N,ew York

Dabar geriausios

j flVtED

T. Pullman 5482

A.SHUSHO 
AKUŠERIU
Turiu p a tyri m » 

moterų Ilgose; ra 
ppgfingai priiin 
riu ligonę ir Vudi 
kį laike ligos.
19929 S. State St,

Chicago, III.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St,

Tel. Ganai 21 IR
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Reaidencija: 2811 W. 63rd Si.

Tel. Prožpect 3466

Telephone Y arda 5082'

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan Si. 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 ilki 11 ryte

ir nuo 5 iki 8 vakaro

Rezidencijos tel. Van’Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,Ų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Of1sas’:3354 So. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedeliomia 10—12 dieną, 
Res. 1139 Independenee Blvd. Chicago

; Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

-..... --
.............................. .................... —

Tel. Aaustin 737 t

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS.

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

5208 W. I tamson St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—f 

vakare išskiriant nedėldienius.
E...........  - - - -JĮ......................................... ------ - ----

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
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
'Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

8259 So. Halsted 8t„ Chicage.

Telephone Yards 5884

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.L i

Dr. A. J. BERTAšIUS ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. 
Chicago, III.

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

Residencijos Tel. Boulevard 1041 
-------------------------------------J
—

Dr. May
GYDYTO J AŠ

rite Kahn
ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais npo 10 
iki 1 vai. po pietų. / i



NAUJIENOS, Chicago, UI.

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

buvo St. Marys Training mo
kyklos, Dės Plains. Kiti šeši 
jų draugai tatai matė, bet ne
galėjo jokios pagjaJbos jiems 
suteikti.

SUVAŽINĖJO VAIKĄ.

DENTISTAS UŽDAVĖ PER
DAUG GAZO: PACIENTAS 

MIRS.

W. J. Hftjnaskis iš 
mond, Imi., * atvažiavo 
gon pas dentistą I>r. 
Lodewich (room 1002 
nic Temple) gydytis
Dentįstas perdaug uždavė jam 
azotino oxido guzo * ir jis, sa
ko, nuo to miręs.

Uaiu- 
Chica- 
Louis 
Maso- 
dantų.

John Snook, 5 metų 
žian.s. N. Racin-e avc.. 
ant vietos mirtinai siivažinč- 

tfls gatvėj. Vaikas žaidė gatvėj 
ties savo namais. Jį suvažinė
jo troku James Vakaty, 2019 
W. 18 gat.

am- 
tsri>o

apsireiškė Chicagoj vakhr.
William N. Ritchie, 38 metų 

amžiaus, 0528 I)nexel blvd., 
bandė nusižudyti gazu, bet jo 
namiškiai laiku tatai patėmi'jo 
ir j j nuo mirties išgelbėjo. Ta
da jis nuėjo į garažių, užsida
rė duris ir languš, ir paleido 
automobiliaus inžiną. Paskui 
l>XTwlč\io jis kvėpuoti nu< 
gas sanalkes. Ir tuo buriu

Lietuviu Rateliuose
CICERO

nu

IR ŠUO PAKLIUVO 
DŽĖLON.

Sako klerikalai nėra {davikai— 
gal, bet...

moteli atgal vietos du
su du vaikinais, savo

NEAPSIMOKA "SLAPIAM” 
VAŽINĖTI.

GINKLUOTIEMS PLĖŠI
KAMS NĖRA SUSIMYLĖJIMO

Martin Ledo, 4139 Cryštal 
gat., tapo priteistas užsimokėti 
50 dol. pabaudos ir teismo lė
šas už važinėjimų automobiliu 
kada yra įsi traukęs munšaino.

Mrs.
Halsted gat., šuo “žaidė 
vėj su mažais vaikais.

Kiek laiko atgal Jacob Štai n 
burk tapo sugautas plėšiant. 
Prie jo rado revolverį. Dabar 
jį priteisė nuo 10 metų iki 
gyvbs galvos kalėjimo. Robert 
Poser ir Thomas llibson 
gi tapo sugauti žmones 
vojant. Pas juodu irgi 
ginklus. Juodu nubaudė 
3 iki 20 metų kalėjimo.

DOLERIAI SUARDĖ MEILŲ.

taip- 
raba- 
rado
nuo

DU VALKAI PRIGĖRĖ MO
KYKLOS REZERVOARE.

Charles Boardmaln, 11 metn 
užminus, 2120 Gladys avė., ir 
Francis Walsh, 8 metų am
žiaus 1154 N. Wells gat., įpuo-

Edward Ą. Gilbert ir jo 
žmona Laura tuoj po jųdviejų 
apsivediniui jautėsi esą laimin
giausi pora pasauly. Bet bėgy 
trijų mėnesių jų ženybinio gy
venimo jų meilę doleriai taip 
suardė, kad Mrs. Laura atsi
dūrė teisme ir pareikalavo ]>er 
siskyrimo. Mat bėgy tų trijų 
mėnesių Edvvardas sudėjo sa
vo tėvo bizniu suvirš 7,000 dol. 
jos

Pauline Gerher, 2126 S. 
gat- 

Mato
mai vaikai jį įpikdė ir jis vie
nam jų pagalios įkando, išėjęs 
iš kantrybės. Tuo tarpu pasi
suko ten policistas. Vaikai jam 
nusiskundė ir jis šunaitį suare
štavo. Dabar šuo randasi Max- 
\vello nuovados džėloj. Matyt, 
niekas nenori jo išbeluoti.

SUGAVO GRĄSINANČIŲ 
LAIŠKŲ RAŠĖJĄ.

pinigų.

TO 10 METŲ NEBUS KAR
VĖS PIENO.

Pereitą tixyčiadienį po pietų 
vienoj 
slaptoji 
nančių 
Bryant, 
nų, kai

zervuarą prigėrė. Rezervuaras
Midwost Milk Manufactu^ 

rors Associacijos vice prezi
dentas Waller Page Sherman 
viešbuty savo kalboj pareiškė, 
kad po dešimties metų papra
sto karvės pieno nebebusiu iri
sai, nes jį užvaduosią dirbtinis 
Į)ienas. Jis priįiarodė, kad pe
reitais septyniais metais dirb
tinis pienas pasidaugino ant 
150 nuoš. Tyat jeigu jo vartoji
mas taip dauginsis ir ateity, 
tai |m> 10 metų busią vartoja
ma vien tik dirbtinis pienas.

WeII, tuomet karves turės 
“good time”.

valgykloj vidUrmicsty 
policija sugavo grąsi- 
laiškų rašėją Eugene 
Nebraskos teisėjo su- 
jis nuėjo ten atsiimti

reikalauto grobio. Jis nemaža 
laiškų buvo prirašęs Mrs. A. 
II. Sbohvell, 223 I)elawarc 
place, milionieriaus žmonai, 
grąsindamas jai ir reikalauda
mas nu’o jos pinigų.

PLĖŠIKAMS TEKO 750 DOL.

Trys apsiginklavę plėšikai 
įėjo į Grant Atlantic ir Pacific 

krautuvę, 
gat., ir pa- 

Pasigricbę 
dol. pabūgo

“PAVYZDINGA” TARNAITĖ
“PAVYZDINGAI” APKRAUS- 

TĖ NAMUS.

A. A.
JONAS NAVICKUTIS

Sūnūs Juozo ir Marijonos Na
vickų, po trumpos ir sunkios li
gos šv. Atano ligonbutyje persi
skyrė su šiuom pasauliu geg. 24 
d., 11:30 vai. ryte, palikdamas 
dideliame nuliudime savo bran
gius tėvukus ir sesutę Onukų. 
Jonukas mirė sulaukęs vos 10 
metų ir pau baigdamas 5 greidą 
mokyklos.

Laidotuvės atsibus geg. 27 d., 
10 vai. lyto iš namų 1616 So. 
Halsted St. tiesiai į lietuviškas 
Tautiškas kapines.

Visas gimines ir pažįstamus 
prašome dalyvauti laidotuvėse.

Pasiliekam dideliam nuliume 
tėvai.
Juozapas ir Marijona Navickai.

Owen W. Brevor, 411 Briar 
place, buvo pasisamdęs tar
naitę vardu Alina Svviainson. 
Pirmas tris dienas, sako, ji bu
vus pavyzdingiausi tarnaitė. 
Be to, su savim ji atsinešus 
geriausias rekomendacijas iš 
(kili foru i jos. Bet nežiūrint jos 
“pavyzdingumo” ir gerų reko
mendacijų, trečioj dienoj savo 
tarnybos ji vis tik apkrausite 
namus ant 15,(KM) dol. 
drabužių ir žiedų.

1257 W. tyladison 
darė “holdupą.” 
kompanijos 750 
nežinomais keliais.

.—~—i—_——

KAMBARIUOSE RADO NU
ŽUDYTĄ ?(]^Ol'EĘIšKę,

Vakar vienuose namuose, 
27 N. Sangamon gat., rado nu
žudytą moterį, vardu Rosie 
Grecnberg buvusią aktorę. Jos 
lavonas buvo visas sudaužy
tas ir virvėmis suviniotas kak
las. Pėdsakių kas ją nužudė 
dar nesurado.

MAJORO BYLA PRIEŠ CHI
CAGO TRIBŪNE PRASIDĖJO

vertes

PADAUGINS CHICAGOS 
POLICIJĄ.

Miesto majoro Thompsono 
byla prieš Chicago Tribūne lai
kraščio leidėjus prasidėjo va
kar. Thonipsonas yra patrau
kęs teisman Tribunef ant 500,- 
(MX) dol. Teisman buvo atėjęs 
pats majoras. šiaip žmonių 
pasiklausyti buvo susirinkę pil 
ni teismo kambariai.

Byla žada tęstis ilgai.

ADOMAS JANKANTAS
Persiskyrė su šiuom pasauliu 

geg. 23 d., 5:30 vakare, 1922 m. 
sulaukęs apie 48 motų. Paėjo 
Nemakščių miestelio, Raseinių 
apigurdos. Paliko nuliudhne sa
vo moterį Elzbietą ir dukteris 
Heleną ir Jadvigą. Amerikoj 
išgyveno 33 metus. Buvo darb
štus vyras; išdirbo Swifto kom
panijoj 30 metų. Laidotuvės 
atsibus subatoj 8:30 valandą iš 
ryto į’šv. Jurgio bažnyčią ir šv. 
Kazimiero kapines. Meldžiu 
pribūti visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Kviečia,

Elzbieta Jankantienė 
3353 Emerald Av., Chicago, III.

Pereitą trečiadienį miesto ta
ryba savo susirinkime pravedė 
sumanymą iiadauginti 
gos policiją ant 1,(XX) 
policistų. Juos manoma išlavin 
ti bėgy trisdešimts dienų. Jų 
užlaikymas miestui atsieisiąs 
apie 1,00(1,(XX) dol. metams.

Policija daugiiumia tuo tik
slu, kad apsaugojus Cliicagos 
gyventojus nuo įvairios rūšies 
piktadarių ir sykiu nuo 
vadinamų “anarchistų.”

SURADO MUNŠAINO .ŠMU
GELĮ KALĖJIME.

Chica- 
naujų

taip

Policijos padauginimas, be 
abejo, prisidės prie pakėlimo 
taksų.

PLĖŠIKAI GAL MIRTINAI
NUDURĖ AUKĄ Už $2.50.

Anksti vakar lytą plėšikai 
apipuolė Frank Madurą, 
metų amžiaus, 4822 
avė., po Metropolitan 
Side elevatorium ant
gat., ir gal mirtinai jį 
rū. Iš jo plėšikai atėmė 
dol. pinigais ir laikrodėlį 
tės 40 dol. Abu plėšikai 
lėgo.

DETR01T, MICHIGAN

. Haddon 
West 

Huron 
nudu- 

2.50 
ver- 
pau

Pavieto kalėjimo sargai su- 
įnešimui 
Munšai- 
bulvine

rado naujį budę 
munšaino į kalėjimų, 
nas buvo įnešamas su 
kdše.

MIRĖ BEKALBAMAS
■ ............. .

Charles Legel, 65 metų am- 
Washtenau 
dirbdamas 

po num. 4503 N. Kimball 
krito ant vietos negyvas.

žirnis, ,1728 N. 
avė., karDenterii

V1NI.

avė.

ITALIJA ATMOKĖS SAVO 
SKOLAS.

Italijos pasiuntinys savo 
kalbose pareiškė, kad Italija 
neprašė ir neprašys savo kredi
torių panaikinti jos skolas.

West 1394 Herai. 6678
WM. J. STOLL CO.,

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas)

GKAUDRIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

VISGI NUSIŽUDĖ.

Pavartojimas automobiliaus 
saužudystei dar pirmu kartu

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

ryto iki 2 vai. po piet.
____________________ __ .... _______ • - . >1

Keli 
valkos 
dvasiško vadovo vedami nu- 
maršavo į miesto svetainę pas 
policijos viršininką ir prašė, 
meldė jo, kad jis uždraustų 
socialistams ir šiaip “bedie
viams” susirinkimus laikyt. Ir 
jų prašymas buvo išklausytas. 
Viešų susirinkimų nebuvo ga
lima laikyti, jei ne po bažny
tiniu stogu.

Vietos progresyvus lietuviai 
kentėjo daug per keletą motų 
kol pasistatė savo nuosavą 
Liuosybės Svetainę. Dabar 
buvo manyta, kad nūn tikrai 
busime laisvi, nereikalausim 
nuolankauti smuklininkams i f 
turėsime ramumą.

Tiesa, turime puikią svetai
nę; visiems ji yra prieinama; 
viskas gerai sekasi; draugijos 
rengia vakarus ir šiaip susi
rinkimus ir visi rods patenkin- 
tL

Bet nevisai visi patenkinta. 
Vietos klerikalai, matydami tą 
musų darbuotę, iš kailio neria
si, besistengdami viską iš pa
matų griauti. Jie vėl siunčia 
savo komisijas į valdžią ir pra
šo jos, kad ji neleis* tiems be
dieviams taip gražiai, rainiai 
darbuotis, nūs jie graiuna musų 
šventą tikėjimą, priimą į savo 
svetainę bibUstus, kurie aiškina 
šventą raštą visai kitaip negu 
musų klebonas. > .

Bet virtinhlkas, išklausęs jų 
skundą, sako 'jiems: Mano mie
li, dabar nė tie laikai; žmonės 
pasistatė nuosavą namą, jie 
užlaiko jį ir jie turi tiesą juo- 
mi naudotis, jei prieš valdžią 
nieko nedaro;

Ir davatkinai su davatkomis 
eina namo nosis pakabinę. Par
ėję jie gnorižtaš savo vatRilviii.

|nę, kuriame renkalaujama, kad 
ne Ciceros gyventojai neturė
tų teisūs ten kalbėti ir nieko 
veikti. Perskaitęs, ragino, 
kad visi rašytųs! po tuo protes
tu.

Mat dalykas buvo toks. Se
kamos dienos vakarą Biblijos 
tyrinėtojai buvo paėmę L. sve- 
tuinę suvo o jie
yra chicugiečiai ir todėl man 
įdomu buvo pamatyti, kas iš 
ito išeis. Ateina pirmadienio 
vakaras, kurį Biblijos tyrinėto
jai buvo paskyrę Ciceros tam
sos mūrams daužyti ir atva
žiuoja biblines tamsos blašky
to jai, bet ties svetaine pasitin
ka juos policija ir svetainėn 
neįsileidžia. Svetaines bendro
vės šėrininkai tarėsi laiktyi 
savo susirinkimą, bet policija 
nei jų neleido. Minios žmo
nių gatvėje vieni juokias, kiti 
pyksta ir tarp savęs ginčijasi.

Klerikalai savo padare. Jų 
tamsos galybe didelė. Valdžia 
eina su jais. Ar ilgai taip bus?

—Teisingasis.

Ant galo sugalvoja, kad val
džia “turi eitį su mumis”.

Sumanyta ir padaryta. Pa
sikviečia jie ,\rėksnį Garmų. 
Tas sako jiems graudų pamo
kslą apie bedievius. Po pa
maldų įsako visiems susirinkti 
į svetainę beizmente, o ten “iš
girsite, ko dar negirdėję”.

■Na, sakau, eisiu ir i^š gar
saus Garmaus pasiklausyti!:— 
Ir tiesa jis garsus — ir di
džiausia paleistalbumč davat
ka vargu jį užrėktų. Jis atvi
rai ir aiškiai sako, kad Nat
kevičius su Žygeliu ir jų pa
sekėjai iš -proto išsikraustę. 
Bet, kada jis ėmė pasakoti, 
kaip jie išsikraustė, tai pama
čiau aiškiai, kad jajn pačiam 
daug daugiau, negu .šulo <truks-

Po šittf karštų jo spyčių kle
rikalai turėjo jau pagaminę 
Federacijos skyriaus rezoliuci
ją prieš Chicagos lietuvių tau
tininkų tarybą, kuriai Gąrmus 
padarė pastabą, kad “tiems 
biaurybčnis” neverta lietuvių 
vardas duoti"'’i-r kad užteksią 
juos pavadinus “Chicagos Li
beralų Taryba”. (Tokios ta
rybos, rods, Visoj Chicagoj nė
ra.) Bet tn’ieš rezoliucijos 
skaitymą vietos gyventojas p. 
Striclčiunas užėmė balsą ir kal
bėjo moterį) vardu. Kokių 
moterų, nepasakė. Kiek man 
yra žinomos vietos moters ir 
jų organizacijos, tai jos gali 
pilnai save atstovauti be jokių 
tarpininkų -pasitarnavimo, liet 
p. Striclčiunas drožė spyčių ir 
gana. Jo spyčius buvo toks: 
“Daug metų gyvenau čia san
taikoj, bet paskutiniais laikais 
pradėjo rastis niusų tarpe ne
apykanta. Turim storulis, kad 
to viso nebutųy^kad musų vai
kučiai nematytų ' ištvirkusių 

šituo. tikslu bus 
dalinami tam tikri popieriu
kai; visi pasirašykite ir mes 
priduosim juos miesto valdžiai, 
o ji mus apgins”.

Po šito vielos klebonas per
skaitė anglų kalba raštą, —

paveikslų.

SUTUOKTUVĖS.

pa
su

Užvakar įvyko vestuvės 
neles' Helenos Petruliutcs 

p. Laurynu Radziukynu.
Panele H. Petruliutė rods 

buvo pirmutinė, kuri pramy
nė lietuvaitėms kelią į nursių 
profesiją.

P-as Laurynas Radziukynas 
yra įžymiausias lietuvių pni 
moninis cliemikas inžinierius, 
buvęs per ilgus metus vyriau
siuoju Rusiškai aziatiškos kal- 
nakasystūs kompanijos chemi
ku. Su bolševikų teroro ližėji- 
mu tos kompanijos pramonė 
lapo' panaikinta, ir p. Radziu- 
kynas atvyko Amerikon, 
rods, čia Chicagon jį 
širdperša...

Jaunos prakilnių 
poros vestuvės įvyko
tr iukšmi ngų cerenion i j ų.

Siurprižas Chicagos jaunuo
menei ,ypač visiems p-lės Pct- \ kT _ 1 « a . - a

Be
traukė jo

tyliai, be

ŽODIS BRIGHTON PARKO 
DARBININKAMS ĖMS.

Draugę broli ir sesuo darbi
ninke,' parėjęs iš dirbtuvės gal 
jautiesi nuvargęs po sunkaus 
dienos darbo ir gal norėtum 
kiek atsikyčpti, lengviau ir 
trumpesnes valandas (Urbti, ar 
gal nesi sveikas ir norėtum ko
kią dieną kitą išlikti iš darbo, 
pasilsėti ir sveikatą atgauti? 
Bet, sakai, negali; tayo vaiku
čiai valgyt prašo, o tu ištenki 
juos šiaip taip pavalgydinti ir 
apdengti lik kasdien ir sunkiai 
dirbdamas, nes atlyginimas už 
tavo darbą yra mažesnis, ne
gu žmoniško pragyvenimo lė
šos.

Bet tu dirbdamas pridirbi 
visokių gerybių, nes mes ma
tom, kad yra daug. žmonių, 
kurie nieko nedirba ir turi vis
ko, ko tik jų siela trokšta; ir 
jiems tas neiškrinta iš dan
gaus; jie paima iš tų, kurie 
dirba. Kodėl? Kur jie gauna 
tą teisę iš kitų savo brolių ir 
seserų prakaito ir kraujo gy
venti? Todėl, kad tie, kurie 
dirba, tam nesipriešina, leid
žia save išnaudoti; todėl kad 
dirbantieji nesirūpina savo rei
kalais. Va iš kur dykaduo
niai ima teisę dirbančius iš
naudoti ir be darbo gražiai sau 
gyventi.

Nesuprasdami savo klases 
reikalu darbininkai klauso sa
vo darbdavių balso ir seka jį 
kaip, avių būrys paskui aviną, 
vedantį jas skerdyklom Kada 
didžiulė darbininkų minia ne
turi savo tarpe vienybės ir dar 
viena jos grupe- kerštus varinė
ja prieš kita, tai mažai, bet 
stipriai susiorganizavusiai su
kčių gaujai lengva jie išnaudo
ti. 'Garvežio nesustabdysi, at
sistojęs plikomis •, rankoinis 
ske/sai gelžkelį. Taip pat ir iš
naudojimo mašinos nesustab
dys atskiras darbininkas. Tam 
reikalinga organizacija tokio 
pat gerumo kaip ir kapitalistų 
organizacija.

Darbo žmonės turi

vie-

organizaciją. Ja yra Socialistų 
partija. Reikia lik visiems 
glaustis prie jos ir suvienyto
mis jiegomis kovoti prieš ben
drą priešą.

(Žinau, kad darbininkų
nybė tapo suskaldyta tik deJ 
tuščios garbės žmonių, norin
čių būti vadais. Jie saVo tartie 
su.aipyJes'ta <ld 'ko nors ir pra

deda jįeškoti kiekvienas sau 
pasekėjų, varinėdami visokias 
intrigas ir skaldydami darbi
ninkų vienybę. Tai yra dar
bas, kuris naudą neša ne dar
bininkų klasei, o darbininkų 
išnaudotojams. Jei partijos 
vadai negeri, tai jų vieton 
reikia pastatyti kiti, o ne bė^- 
ti iš partijos dėl jų. Bėgdami 
iš Socialistų sąjungos nieko 
nelaimėsite, o tik viską pralai
mėsite.

Bet yra smagu pasakyti, kad 
pastaruoju laiku darbininkai 
pradegta susiprasti ir ne tik se
nieji nariai grįšta atgal į savo 
kuopas, bet ir naujų prisirašo. 
Brigbton Parko 174 kp. kelis 
mėnesius buvo apsistojusi vei
kli, o dabar vėl sukruto ir |>e- 
reitą susirinkimą prisirašė 5 
nauji nariai.

Sekantis susirinkimas bus 
šeštadienį geg. 27 d. pusiau aš
tuntą valandą vakarą M. Kar
lovo name 3827 Archer 
Nors namas taisomas,
vietos yra pusėtinai dideliam 
susirinkimui.

Dailininkai ir darbininkes, 
jei jums šita tvarka nepatinka 
ir norėtumėte sulaukti geres
nės, stokite į Socialistų ' są
jungą, ateikite šeštadienio va-

PRANEŠIMAS
Pranešu savo draugams ir kos- 
tumeriams kad aš iš Liberty 
Land ofiso persikėliau į Joseph 
šlikas ofisą po numeriu 3241 S. 
Halsted St. Meldžiu visų kreip
ties prie manės su visokiais rei
kalais po virš minėtu adresu. 
Patarnausiu teisingrai kaip ir 
pirmiau; mes užsiimant vien tik 
Real Estate, parduodam namus, 
lotus ir mainom namus ant lotų, 
ir lotus ant namų, taipgi ir ant 
farmų. Su tikra pagarba

ANTON VISBARAS, 
3241 S. Halsted St., antros lubos 

Teb Boulevard 5066

Atsiimkit laiškus iš Pašto

avc.
bet

paduotu adresu.

Pranešimai
Socialistu Partijos Press Pikniko 

tikietus galite gauti “Naujienų” ofise. 
Visos L. S. S. kuolas tuojau įsigyki
te tikietų.

Lietuvių Tautiškų kapinių 10 m 
sukaktuvių ap vaikščiojimas įvyks 
Keg. 80. Visos Chicagos lietuviu 
draugijos kviečiamos apvaikščiojime 
dalyvauti. — J. Katonas.

L. S. S. 8to Rajono konferencija 
įvyks gegužes 28 d., 11 vai. ryto, 
Naujienų name. Kuopos priklausan
čios 8-tam Rajonui malonėkite pri
siųsti savo delegatus.

—y Rašt. Ant. Grabelis.

A. L. T. Sandaros 25 kuopos visi 
nariai taipgi prakalbų maršruto sve
čiam iš Lietuvos rengėjai kviečiami 
susirinkti pėtnyčioje, gegužio 26 d., 
Raymond Chapel svet., 816 W. 31 St. 
8 vai. vak. Turime pasitarti ką toliau 
veiksim. Beto kap. L. Natkevičius 
šiame susirinkime atsisveikins su mu
mis ir važiuoja į rytines valstijas.

— Valdyba.

Brighton Park. — L. S. S. 174 kp. 
susirinkimas įvyks subatoj, geg. 27 d., 
7:30 v. v., d. F. Karlovo namuose, 
3827 Archer Avė. Visi nariai, taip
jau norintjs įstoti kuopon, prašomi su
sirinkti laiku. — Valdyba.

Garfield Parko Lietuvių ir Moterų 
Pašolpinis Kliubas rengia prakalbas. 
Kalbos kap. Natkevičius, subatoj, ge
gužio 27 d., 7:30 vai. vakarą, Engels 
svetainėje, 3720 W. Harrison St. Kvie
čia visus atsilankyti. — Komitetas.

Roseland, — A. L. D. L. D. 79 kp. 
rengia nedėlioj,, geg. 28, išvažiavimą į 
Washington Hcights miškus, tarp 107 
gat. ir Vincennes A v. Visus kviečia
me atsilankyti. r

— Renginio Komisija.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žes l’ašelpos Kliubas rengia nedelioj, 
geg. 28 d., puikų ^piknikų Stickney 
Park darže, Lyons, III. Pradžia 11 
vai. ryto. Kviečiame visus gausiai 
atsilankyti. — Komitetas.

G. D. L. K. Vytauto mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioj, geg. 28 d., 
2 v. po pietų, šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėj. Visi nariai kviečiami atsi
lankyti.

— Nut. Rašt. N. Kliinauskas.

North West Sidej. — Amerikos Lie
tuvių Piliečių Kliubo prakalbos bus 
pėtnyčioj, geg. 26 d., 8:00 v. v., šv. 
Mykolo Arkaniolo par. svet., 1644 Wa- 
bansia Avė. Kviečiame visus atsilan
kyti. Komitetas.

North Sidfcs Draugijų *Sąryšis ren
gia. nedėlioj, geg. 28, Gegužinį išva
žiavimą Į Jeffercon miškus, toj pačioj 

1 kur buvo pereitais metais. 
Kviečiame gausiai atvažiuoti.

— Komitetas.

A. L. Ex-Kareivių Centro sųsi- 
rirfkimas bus pirmadienį, geg. 29, 8 
v. v.,\pirmos kp. skaitykloje, 4603 S. 
Marshiield Avė. Visi malonėkite-su
sirinkti, nes yra daug svarbių reikalų 

. , — Valdyba.tOKią aptarimui.

Šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą, (Clark 
ir Adams gt.).atsiimti. Reikia 
klaust prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window”’, 
lobėj nuo Adams gatvės, pasa
kant laiško NUMERĮ, kaip kad 
šiame sąraše pažymėta. Laiš
kus paštas laiko tik keturioliką 
dienų nuo paskelbimo.

502 Aliszeuski Alex
503 Andis K.
504 Antanaitis Jos ,, x
505 Arlauskas Joseph f
507 Babaczukis Antonio
520 Chingo Chiali
525 Daukšiene Barboras
526 Dainelis J. M.
532 Drasuciu Jonu
537 Einikis Peter
548 Gintvainis Ludas
555 Gritenas Petras
556 Grumadui Kazimierui
565 Inskas S. ’ :
568 Janųsauskis F. G.
569 Joniškiu Alexandra

, 570 JurgutaVjce Alek.
573 Ikevillene^Varoniko
580 Kubretavicius J.
589 Lileikis Antonas, 
601 Mockui te Petroneti
606 Padzunas Juzapas
607 Pabilonis Klemenccs 
609 Pauzolis Peter 2 f I 
611 Petkewiciui Jonui
613 Pelkis J.
616 Preiksine Agota 1
618 Puceta Jos
619 Puciunas Anton ,
622 Rimkus Andrew
625 Sarichaite Ana
630 Sergenia A. '
631 Shimenas M. M.
633 Skisnilas Joseph

•’ 639 Sturnl/rėnbi Teklei
642 Staskeuiv f| I
646 Sviruses' Adolpf
649 Setkaiti’ Julijana
653 Vazlanske Emilija
655 Valuchis Frink
657 Waiolcuelis Juozapas
665 Yurgulanch Alek
666 Zeuberis Peters
667 Zemaiciunu Jozap
668 Žemaityte Monika
669 Zeuberis Peters
670 Juzapas
672 Zubriskiene Marjona

i

Laiškai iš Lietuvos '
Naujienų Ofise. /

Andruška Jonas
Bartusevičius Ap.

' Budris Joe.
Bulek Stella
Čeponiui Juozui
Dapšis Leonas
Gerbikis Povilas

o

Ginčauskas Ant. y
Gokaitis Frank /
Gricius Kaz. (
Gvildis Jurgis ;
Janukenjs Balys
Juozaitis Wm.
Juška Juozas f
Kapačius L.
Knatauskis Jonas
Linksinanavičius Jos.
Matiukas P. L.
Matiukas L. 2
Mažeika St.
Prakupimas F. ’ . r
Schultz Chas.
Šimkus Juoz.
Starkienė Prane
Stokus Cl.
Stralia Jonas
Tamošiūnas S.
Waitekunas A.
Witčai, Petras, Mikolas ir

Stanislovas
Yuknis Stella
Rašiniu Vin.
žibutis Adrew
Žukauskas Jonas

0- E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai

prąšomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 

! skelbiasi Naujienose.
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' ASMENįl JIESKOJIMAI
PAJ1EŠKAU SAVO SUNAUS 

Martino, aš tėvas Feliksas Pranašas, 
jieškau savo sunaus Martyno 
kuris išvažiavo iš Chicagos gegužio 
mėnesyje 1915 į Jenkjns, Ky. Jeigu 
kas žino apie jį meldžiu pranešti arba 
pats lai atsišaukia. Kurie praneš 
man apie jį kur jis randasi bus atly
ginta. F. Pranašas, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, III. Laiškai siunčiant 
turi būt registruoti.

JIEŠKAU SAVO PUSESERIŲ, 
Kaziunės Balsieraitės po vyru J. ’Ju- 
deikienė, Mikalinos Balsieraitės ~ 
Nemčauskienės, keli metai atgal gy
veno Chicago, III. ir Stasiunės Anta- 
naičiutės — visos paeina iš Kauno 
rėd., Raseinių apskr., Varnių parapi
jos, Gudelių kaimo. Pačios ar kas jas 
žinote meldžiu man pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas. J. Antanaitis, 
1107 E. Gent A ve., Johnston City, III.

JIESKO PARTNERIU
REIKALINGAS PARTNERYS SU 

$1,000 prie švaraus biznio; gera pro
gą, geistina tokis, kuris turėtų palin
kimą prie Real Estate. Atsišaukite 
į Naujienų Skyrių Town of Lake 
num. 11,

1614 W. 46th St.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU KAMBARIO SU VAL- 

giu, pas laisvus žmones, vienam vai
kinui, Brighton Parko apielinkėj, pra
neškite per laiškų arba ypatiškai:

F. BARKAUSKAS 
4412 So. Francisco* Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠRENPAVOJIMUI kamba

rys, be valgio, vanos ir elektros 
šviesa, ant pirmų lubų iš pryša- 
kio.

3151 S. Union Avė.

ISRENDAVOJIMUI
PARENDAVOJU VIETA DEL 

biznio, — drukstorio ar kitokio kartu 
ir G kambariai dėl gyvenimą. Paren- 
davosiu kaitų arba atskirai.

Atsišaukite:
2020 — 137th St.\ 

Indiana Harbor, Ind.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PARDAVIMUI išardomas ga- 

radžius labai pigiai. Visai liau
jas ir gerame stovyje, atsišauki
te:

3934 So. Rockwel'l S t.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKTA mtterų prie assemb- 
ling darbo. Gera moderniška 
dirbtuvė — gera alga.

ACME STAMPING CO., 
119 >1. Sheldon.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
prie siuvimo ir lopimo 
ir maišų. Gera alga, 
dirbtuvė.

Atsišaukite:
Z 1438 W. 37th

3čių lubų

dėvėtų tarbų
Sanitariška

St.

iRJEIiKIA pirmos klesos virė
jos (cook) į žydiškų restaura- 
uą. laibai gera alga. Atsišauki!

S. KAPLAN,
1568 S. Kedzie Avė.

REIKALINGA mergina prie 
namų darbo. Atsišaukite: 

W. J. STANKŪNAS, 
Photographer 

3315 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris pri- 
iurėjimui namų.
Atsišaukite:

J. JASAITIS,
3425 So. Leavitt St.

REIKALINGA MERGINA ARBA 
našlė moteris prie stubos darbo, kat
ra supranta stubos darbą ir myli 
dirbti. Darbas pastovus ir lengvas 
ir gera mokestis. Drapanų neplausi, 
valgis ir kambaris. Tuoi atsišaukite

’ “OREMUS” CHEMICAL 
LABORATORY, .

1718 So. Halsted St.

1 . .......................

LIETUVON— • 
užrašykite savo Rfimi- 
nems ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — IJetu- 
vo8 žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

NAUJIENOS, Chicago, UI. / Pėtnyčia, Gegužio 26, 1922

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMA1-ZEME. NAMAI-ŽEME
MOTERŲ VISUOMENĖS ATIDAI

REIKIA —
MERGINŲ

JAUNŲ MOTERŲ

lengvam dirbtuvės darbui: pir
mesnis dirbtuvės patyrimas pa
geidaujamas, bet ne yra būtinai 
reikalingas, kad užtikrinti dar
bą.

Turime keletu vietų patyru
sioms punch press operuoto- 
joms.

Amžiaus paliudijimas reika
lingas, merginų niūrinčių 18 
metų.
CONTINENTAL CAN CO., Ine.

5411 W. 65th St.

Laimė baladoja į jūsų duris.
Patterson, 7 sėdynių tuoring auto

mobilius, 1921. Šis automobilius pil
nai atrodo kaip naujas; įrengtas 5 
dratiniais špykiais ratais ir cord ta- 
jeriais, bumperiu priekyj ir užpaka
lyj, spot light, motoro meteris. Tiką 
malevotas šviesia maroon spalva su 
baltais ratais. Lengvai važiuot, leng
va valdyt už paaukavimą. Galima 
matyt

3209 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0261 !

PARDAVIMUI VAISTINĖ (I)RUG 
store) labai prieinama kaina, lietuvių 
apielinkėj. Lietuviškai kallpntis, lai 
atsišaukia.

B. A. GALS PHARMACY,
S. W. kampas Lake St. ir 19th Avė. 

Melrose Park, III.

BARGENAS. Pardavimui ken- 
džių, notion, ice cream ir tt. 
krautuvė .Parduosiu pigiai. Par
davimo priežastį patirsite ant 
vietos. 4105 Albany Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA chipperių ir grinde- 
rių; gera alga — nuolatinis dar- 
basį Interstate Iron & Steel Co. 
118th Street Works, South Chi
cago.

’ REIKALINGAS PATYRĘS KLER- 
kas kokių metų ar dviejų aptiekon. 
Reikalauju paliudymo nuo apticko- 
riaus kur yra dirbęs, turi mokėti len
kų kalbų. <7

F. A. POŠKA, 
3101 So. Morgan St.

Chicago, III.

REIKALINGI AGENTAI PRIE 
naujo išradimo, kurį greitai parduo
dama. Geras uždarbis, gali padaryti 
gerus pinigus, nes kiekvienam reika
lingas.

Kreipkitės: j
J. ŠALKAUSKAS, Į

8 S. Dearborn St., Room 311. i
Chicago. I

REIKALINGAS virėjas, (ku- 
korius) ir veiteris. Gera moke
stis, darbas ant visados.

Atsišaukite:
1841 So. Ilalsted St.

REIKIA BUČERTAUS TARPE 20 
arba 25. metų. Mokantis lietuviškai, 
angliškai ir lenkiškai kalbėti. Nuo
latinis darbas.

Atsišaukite:
. 1345 So. 49 Avė.

• Cicero,. III.

REIKIA vyrų į skiepų prie 
agurkų darbui packing house. 
J. R. BE1ERSDORF & BROS., 

932 W. 38th PI .

PARDAVIMUI GROSERNĖ SU 
namu, arba be namo. Daromas cash 
geras biznis. Naujas namas, moder
niški įtaisymai: elektra, maudynės, 
geradžius dėl 'dviejų mašinų, didelis 
bargenas. Priežastis pardavimo va
žiuoju į Lietuvą. Atsišaukite.

5752 So. Racine Avė.

EXTRA — EXTRA
Pardavimui No . 1 didelis, su 

dviems stalčiais ir elektro , National 
Registeris ir Siburg clektrikinis pia
nas; atrodo kaip naujas, ir gera Rea- 
ding deska. Visus parduosiu už pri
einama kaina. Atsišaukite: 3150 So. 
Halsted St. ant Bridgcporto.

PARDAVIMUI STUDEBAKER 
trijų pasažierų automobilius. Par
duosiu visai pigiai. Viskas naujai 
pertaisytas — įiėga kaip naujas. Tu
riu parduoti į trumpą laiką. Savi-j 
ninku galipia 
vai. vak. 1823 
bos, priekis.

Savi- 
matyt dienomis iki 5 
So. Ruble St., 2-os lu-

PARDAVIMUI PATERSON 1920 
m. 6 cil. Continental motor, Delco 
Ignition. Nauja maleva, geram sto
vy j, žema kaina.

Kreipkitės:
F. W. NAIKELIS, 

3252 S. Halsted St., 2 lubos 
Tel. Yards 2544.

GERA LAIMĖ LIETUVIAMS
Parsiduoda saliunas prie pat dide

lio Wilson Co., ir kitų ..didelių stock 
yardų vartų. Norintieji padaryti ge
rų pinigų, skubėkit pirkti; noriu par
duoti į trumpą laiką ir už labai pri
einamų kainą. Priežastis pardavimo 
du bizniai — vienas negaliu apžiū
rėti. čia nereikia laukti kostumerio 
kaip kitur. čia tik norėk dirbti — 
saliunas pilnas Visada. Malonėkit 
kreiptis prie J. Miliauskio, 4107 So. 
Ashland Ąvc. arba 1730 S. Union Av. 
Tel. Canal 4968.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
rakandais arba be rakandų ir kamba
riai dėl gyvenimo, renda $30.00, lysas 
3 metų, visokių tautų apgyventa, 
priežastį pardavimo patirsite ant vie-i 
tos.

Atsišaukite:
3759 So. Wallace St,

PARDAVIMUI Haynes 7 sė
dynių automobilius pirmos Lie
sos stovyje. Parduosiu už pirma 
pasiūlymų. Kreipkitės:

G. P., 618 W. 31st S.t

GERA PROG

tų ledų biznį, vieta Brightpn 
Park. Turiu iiarduoti greitai, 
tadcl parduosiu pigiai.
Kreiptis:

(Lafayette 0458

7 PASAŽIERIŲPARDAVIMUI
Velie automobilius, Continental moto
ras, 4 greitumų, 
arba mainysiu ant Fordo. Kreipkitės: 
T. Stencel, 566 W. 18th St., antros lu
bos iš pryšakio.

$300. Parduosiu

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ii^ 

grosernė, taipgi yra ir trokas, 
kurį galės pirkt jei norės. Kreip
kitės į Naujienas num. 39.

‘ PARDAVIMUI hipnas, ge
roj vietoj, anglų apgyventa.

i Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos, 6057 So. State St., 
Tel. Englewood 1529.

----------- :------------ ----------------J PARDAVIMUI pieno stotis
REIKIA barbeno subatoms|Turiu parduoti pigiai ir greitai 

visų dienų arba pusę. Turi būt 
patyręs savo darbe. Gera mo
kestis. Kreipkitės pimji subatos.

4600 S. Marshfield Avė.

Priežastis pardavimo — liga.
2241 W. 23rd PI.

REIKIA VYRO DIRBTUVĖS 
DARBUI.

MARTIN SENOUR 
2520 Quarry S t. 

arti Halsted ir Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Parduosiu greitai ir 
pigiai. Biznis cash. Pardavimo 
priežastis, nes turiu kitiį biznį.

2241 W. 21st St.

REIKIA 3 beilerių. Gera al
ga. Nuolatinis darbas.

Atsišaukite:
SM1TH & OGUSS, ' 

2633 W. Roosevclt Rd.

PARDAVIMUI grosernės biz
nis labai gerai išdirbtas. Prie
žastis pardavimo — liga — par
duosiu už prieinamų kainų. At
sišaukite: 505 W. 32nd St.

REIKALINGAS patyręs bu- 
čeris, kuris galėtų vienas vesti 
bižnį; pastovi vieta geram dar
bininkui. Atsišaukite:

4413 So. Francisco Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
seme, visokių tautų apgyvento j 
vietoj. Turi Hht parduota šių 
savaitę, nes važiuoju Lietuvon.

3533 So. Califomia Avė.

REIKIA paprastų darbininkų 
į dirbtuvę.

VVILSON STEEL
PRODUCTS >

49 St. & Western Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS VISO- 
kių tautų apgyvento vieta, biznis da
romas neblogas, lysas) ilgam laikui. 
Renda pigi, pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

Atsišaukite:
558 W. 37th St.

Phone Boulevard 8913

PARDUODAM TCE CREAM IR! 
tnip vtsnki kitą st.nką. Geroj vietoj, 
biznis išdirbtą, lietuvių apgyventa. 
Greitai norime parduoti, nes važiuoja
me ; TJotuvą.

Kreipkitės:
1437 So. 49th Ct., Cicero

REIKIA I GELEŽIES ATMATŲ 
ciemų darbininkų: shearmano ir kito 
dirbti prie elektiikinio garriko.

Kreipkitės:
SEFFREN SCRAP IRON CO., 

213 N. Halsted St.

PARDAVIMUI sa liūną s, gera 
vieta, tame maišytų tautų. Parsiduo
da nigiai 2 pagyvenimai ant viršaus 4 
ir S ruimų.

Kreipkitės: ♦
7300 So. Chicago Avė.

REIKTA INTELIGENTIŠKO VY- 
ro pagelbėt Insurance manageriui va—| 
karais. Kreipkitės tarp- 10 ir 1 vai 
po pietų ar rašykit

U. S. INSURANCE MUTUAL 
HĖTJ’ & ACCIDENT CO.,

2816 S. Michigan Avė.

VAISIU IR DARŽOVIŲ KRAU-, 
tuvė pardavimui. Didžiausioj lietu-; 
vių kolonijo j. Pardavimo priežastis . 
— nemoku lietuviškai kalbėt. j

3244 So. Halsted St.

1 .......................... 1------- ---- ■— —
PARDAVIMUI SALIUNAS; KU- 

I rie buvote, sugrįžkite, parduosiu pi- 
1 giau. Vieta visiems žinoma. Prie- 
I žastis pardavimo važiuoju Lietuvon, 
I pasiskubinkite pasinaudoti proga.

Atsišaukite:
I 1400 So. Union Avė.

PARDAVIMUI UŽ LABAI PRIEI 
namą kainą čeverykų taisymo šapą. 
Geriausios elektrikines mašinos. Biz
nis išdirbtas net per 15 metų. Atsi
šaukite pas savininką.

j 219 W.'67th St. .

PARDAVIMUI SALIUNAS: VIE- 
ta apgyventa lietuvių^ senas bizhis, 
gerai išdirbtas ir biznis gerai eina. 

Į Gali pirkti visą arba pusę. Parda
vimo priežastis, einu į kitą biznį. Tu
ri būt parduota greitu laiku.

1737 So. Union Avė.

PARDAVIMUI SU BARAIS SA- 
Jiunas geroje vietoje, prie didelių 
dirbtuvių. Biznis išdirbtas gerai. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos.

Atsišaukite:
4250 So. Ashland Avė.

GERA LAIMĖ LIETUVIAMS.
Pardavimui saliunas prie pat dide

lės šapos. Visokių tautų apgyventa. 
Parduosiu visą arba pusę.

901 W. 37 St. — šoninės durys 
Tel. Boulevard 7447

' PARDAVIMUI PIGIAI RESTAU- 
ranas prie biznio gatves. Biznis iš
dirbtas, proga padaryti pinigų. Ren
da pigi. Atsišaukite greit, nes turiu 
važiuot į Lietūvąi , i |

10822 S. Michigan Avė.
EXTRA BARGIDNAS — PARDA- 

vimui labai pigiai saldainių tabako ir 
groserio krautuvė;l su pagyvenimu. 
Renda pigi. Proga padaryti pinigų. 
Turiu parduoti greit nes važiuoju į 
Lietuvą. SI'.'

332 Kensington Av., 
Kcnsington, III.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ TAI- 
symo dirbtuve š'blf'visais įrengimais. 
Biznis yla daromai neblogas. Prie
žastis pardavimo, kraustausi į savo 
namą.

Atsišaukite:
k ’ 3316 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4599

PARDAVIMUI OMAHA BUČER- 
nė labai pigiai. Biznis cash. Į sa
vaitę įeigų iki $1,000, 2 metų lystas. 
Ice Box, fixtures kainuoja daugiau, 
nefcu visas biznis.

J. ROCHANSKI, 
3120 So. State St.

PARDAVIMUI ICE CREAM IR 
saldainių* krautuvė. 5 gyvenimui 
kambariai, geroj apielinkėj, 2 metų 
lysas, rendos $25.00. Pardavimo prie
žastis — liga.

3642 So. Ęamell Avė.

SALIUNAS turi būti parduo
tas šių savaitę už $550. Vieta ap
gyventa rusų ir lietuvių. Prieža
stis pardavimo; išvažiuoju į 
Lietuvą. 1400 S. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj,^biznis išdirbtas. Aplinkui 
didelės šapos, galės pirkti visą, 

arba. pusę. Atsišaukite: 2259 
W. 13 St. Tel. Cąna'l 3553.

PARDAVIMUI grosernė, ci
garų, tabako, saldainių, ice 
cream ir notion krautuve. Lysas 
3 metų, renda $30.00.

5039 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ BE 
groserio rmtinėj dalyj miesto,, biznis 
daroma didelis, — renda pigi, lystas 
ant 2% mrtu geras. Viskas parduo
dama už cash.

Atsišaukite į Naujienų ofisą nume
riu 41.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
grosernė, geroj vietoj, biznis išdirbtas 
per 15 metų, tarpe maišytų tautų, 5 
kambariai dėl gyvenimo, didelis jar
das, garadžius, renda viso $40, kartu 
arklys ir vežimas. ^Nemokantį biznio, 
išmokinsiu. Atsišaukite į Naujienų 
ifisą Box 40.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI PRIEINAMOMS 

sąlygoms 2 flatų, po 5 kambarius na
mas; 2 flathi po 4 kambarius, apačio
je gyvenimui kambariai ir saliunas. 
Taipgi parsiduoda gerame stovyje pi
anas. Priežastis pardavimo — part
neriai turi apleisti Chicagą. Atsi
šaukite, 3212 So. Wallace St. Phone 
Boulevard 8979.

BETURI DIDŽIAUSI NAMŲ BAR- 
GENAI SOUTH SiDE IR 

BRIGHTON PARKE
Pardavimui 2 aukštų po 6 ir 5 kam

barius muro namas: garo šiluma, 
elektra, maudynės, aukštas skiepas, 
cimentinis 2 mašinoms garadžius; 30 
pėdų lotas, visi šios mados įtaisymai. 
Namas randasi 53rd, netoli Kedzie 
AveJ Rendos neša $150.00 į mėnesį. 
Įmokėt reikia $4,500. Kaina $10,500.

2. Bargenas, 2 aukštų po 6 kam
barius mūrinis namas, šilto vandenio 
šiluma, elektra, maudynės, aukštas 
cimentinis skiepas, 30 pėdų lotas; vis
kas pagal šios mados. Namas randa
si Brighton Park apielinkėj. Rendos 
neša $90 į mėnesį. Įmokėt reikia 
$3,500, kaina tik $8,700.

3. Bargenas, 2 aukštų po 5 kamba
rius, pečium apšildomas naujas mū
rinis namas: elektra, maudynės, aukš
tas cimentinis skiepas, 30 pėdų pločio 
lotas.
dos.
Avė.
Įmokėt reikia $3,500. Kaina tik $8,500.

4. Bargenas, 2 aukštų po 4 kamba
rius, pečium apšildomas 10 metų, 
mūrinis, namas, elektra, 
cimentuotas skiepas, 
džiaustyt; šalę tuščias lotas, puikus 
daržas, namas randasi 55 netoli Gage 
Parko ir Western Avė. Rendos ne
ša $60 į mėnesį. Įmokėt reikia jei 
ir lotą imsi $3,0Q0, o jei be loto 
$2,000. Kaina sA lotu tik $7,000, be 
loto $5,500.

Šie paminėti namai randasi geriau
siose apielinkėse, o pigiausi negu kur 
kitur. Kas pasiskubins, tas laimes.

J. NAMON,
80S W. 83rd PI., arti Halsted

x > Tel. Boulevard 1550. 
Valandos nuo 9 vai. ryto, iki 9 vai.

. vakare kasdieną.

NAUDOKITĖS PROGA KADA JI 
BALDOSI Į JŪSŲ DURIS •

Pardavimui naujas mūrinis namas 
pagyvenimų po 4 kambarius: elek

tros šviesa, vands, augštas cemen
tuotas beismentas ir kiti visi naujau
sios mados įtaisymai. Namas ran
dasi geroje vietoje, netoli Brighton 
Parko teatro. Mainysiu ant farmos, 
loto, drabužių krautuvės, arba mažes
nio namo. Pardavimo priežastis yra 
labai svarbi, ir narnąs turi būt par
duotas arba išmainytas j trumpą lai
ką. Todėl pasiskubinkite, — kas pir
mas tas laimės.

Kreipkitės pas,
FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.

4

Viskas pagal šių dienų ma- 
Namas randasi 44 netoli Arcsdr 

Rendos neša $80.00 j mėnesį.

maudynes, 
drabužiams

PARDAVIMUI PIGIAI 5 KAMBA- 
rių namas ir 2 lotai: yra kelios jau
nos obelys, vanduo miesto, cimento 
šalygatvei, gera vieta — kas nori 
paukščių laikyt. Puse bloko nuo 
Archer Avė. Imkit Archer Cicero 
gatvekarį.

5125 So. Tripp Avė.

PARDAVIMUI 2 LOTAI PRIE 
45th PI., arti Westem Avė. ir 47th 
St., karų linijos. Tai yra geriausia 
vieta Brighton Parke. Parduosiu pi
giai.

Kreipkitės:
4555 So. Paulina St.

Didelis Iety išpardavimas

PARSIDUODA labai pigiai namas 
ir 2 lotai; medinis 2 pagyvenimų po 
4 kamb., 5 met. budavotas, cimentuo- 
tas beizmantas. Maudynės ir elektros, 
šviesa, arti Šv. Kazimiero vienuolyno 
gražioj labai vietoj parsiduoda už 
$0,500 vertės $7,500, savininkas aplei
džia miestų. Galima matyti 'savinin
kų nuo 10 iki 12 ir nuo 5 iki 7 v. v. 
nedėlioję visa dieną, 6832 S, Camp
bell Avė.

, PARDAVIMUI GROSERNĖ IR 
t delikntescn krautuve, biznis išdirbtas 

PARDAVIMUI SALIUNAS RAN-' per daugelį motų, gražiam rezidenci-
4 dasi tarne didelių dirbtuvių.

I creras, lysą galiu suteikti ilgam lai-'
; kui. nnrdnnsiu prieinama kaina.

Atsišaukite:
929 W. 38th St.

REIKTA APYSENIŲ VYRO AR--------------------------------------------------
moters, kurie dirbtuvėj negali dirbti. PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
darbas visai lengvas, prie apžiurėji- grosernė. Biznis 
mo viešbučio ir prigelbėt viduriniam per daug metų, 
darbui. Geistina, kad turėtų .....................
tiek patyrimo.

’ MRS. GADEIKO, 
1606 So. Halsted St;

Biznio'jų centro. Pragyvenimo kambariai 
prie krautuvės. Delei nesveikatos 
parduosim nigiai.

M. J. D AMT JONAITIS-, 
1212 E. 55th St.

šiek ventoi koloniioi.
i Pardavimo 

stį patirsite ant vietos.
5914 So. State St.

> Pilone Normai 3787

PARDAVIMUI SALIUNAS. BIZ- 
cash ir išdirbtas* niš gerai išdirbtas — priežastis par- 

Visokių tautų apgy- davimo — nesusitaikymas partnerių 
prieža- tarpe savęs. Parduosiu labai prieina- 

' ma kaina.
Atsišaukite: i

3347 Wallace St. , J

BARGENAS REAL ESTATE
5 kambarių medine bungalovv, fur- 

naso šiluma *— $5,000.
G kambarių mūrinis bungalow, kar

što vandenio Šiluma $7,250.
2 flatų garo šiluma, mūras $10,500 

cash ar išmokėjimais.
Taipgi daugiau bargenų tuščių ir 

įrengtų.
O’NEILL & HYNES, 
5556 S. Kedzie Avė.

Oliver Salinger Co’s., bunga- 
lowų parko skyriaus.

DIDELI LOTAI
50x131 pėdų

$250.00

$75 
nosį. Toki lotai dydžio, 
miesto.

casb, likusius p į mė- 
aip ir

DIDDŽIAUSTAS BARGENAS 
BRIGHTON PĄRK 

Pardavimui naujas marinis namas 4 
pagyvenimų po 4 kambarius: elektros 
šviesa, maudynės, aukštas cimentuo- 
tas skiepas, skalbynes ir viskas įtai
syta pagal vėliausios mados, parduo
siu pigiai arba mainysiu ant mažes
nio namo, Joto, automobilio, arba ko
kio biznio. F. J. Szemet & Co., 4217 
Archer Avė. y“"

PARDUODU ARBA MAINAU 
ant bučernės, grosernės ar automobi- 
liaus muro namų prie 5248 Artesian 
Avė. 4-5 kambariai, 2 lotai; kaina 
$6,500.00.

Pardavimui kampinis 3 pagyveni
mai ir biznio muro namas ant biz
niavo.*? gatvės, kaina $8,500.00.

Pardavimui 4 pagyvenimų muro 
nhmas prie 32ros ir Union Avė, kai
na $6,500.00. .

Pardavimui 7 kambarių muro cot- 
tage prie 29-tos ir Emerald Avė, kai
na $2,700.00.

Atsišaukite:
IDEAL REAL ESTATE CO., 

3214 So. Halsted St.

4 kambarių stuoba — $1,500

šis namelis ant $250 loto, pri
rengta, $700 cash ir likusieji po 
$15 į mėn. priskaitant polukį.

OLIVER SALINGER & CO.,
628—First National Bank Bldg.

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
2 pragyvenimų po 4 kambarius. La
bai gražioj vietoj prie Gatės Parko. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
mažesnio namo, loto ar kokio 
biznio.

RUDOLPH J. KURT, Mgr.
1808 S. Ashland Avė.

kito Tel. Canal 4840

F. SZEMET, 
4217 Archer Avė.

43% Už JŪSŲ INDĖTUS PINIGUS
Turim pardavimui 2 Storus, pe

čiais šildomus — gera lokacija, —• 
vienas metas senumo. Rendos $1,444 
į metų. Kaina $9,500 priims gyvais 
pinigais $2,000 — Atneš, jums suvirš 
43 procentus už Įdėtus pinigus.

M. J. KIRAS CO.
3331 So. Halsted St.

PUIKIAUSI MAROUIET 
TE NAMAI, 30 PeDŲ>1 

LOTAI PIGIAI

VIENA $1,000 ĮMOKĖTI t
4 pragvvenimų mūrinis namas su 

visais įtaisymais, netoli lietuviškos 
bažnyčios.

C. J5. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St. 

Chicago, III.

$19,000.00 PELNO!
Aš turiu progą kur į trumpa lai

ku. be lokio riziko kns nors uždirbs 
$10,000.00. Reikia turėti apie $5.000 
oash. Kns norite pora, “garavę” la
bai gomį vietoj ir labai pigiai, tai 
kreipkitės tuojaus į

Campbell Avc., arti 60 gat.... $925.00
Rockwell St., 55-tos kampas $2,000.0(1 
Rockwel1 St., 61-os kampas $2,500.(M 
Faįrfield Avc., 90 gt. $2,700.00
California Avė. 30’, ............... $875.00
Francisco Avė. 30’, ............... $850.00
Sacramento Avė. 40’, ........... $1,306.00
63-čia bizniavi lotai ........... $2,500.00

PATRICK & MOREAU
2401 W. 63r<) St., S. W. kampas 

Western Avė., 2-bs lubos
Tel. Republic 0063 

Ofisas atdaras vakarais ir nedčlioms

NEGIRDĖTAS BARGENAS

NETOLI A IR ARCHER AVĖ.

3241 So. Halsted St. Antros lubos 
Telephone Boulevard 5066

Pardavimui 3 pagyvenimų cimento 
įlaksų naujas, namas po 5 ir 5 kam*- 
jarius: maudynės, elektra, visur ar- 
žuolo trimingai, viskas pagal nau
jausios mados, šalę tuščias lotas, na
mas nesenai baigtas statyt. Ant ant
rų lubų galima ir dabar kraustytis. 
Labai puiKi pagyvenimui vieta; arti 
namo mažas ežeriukas, medžiais ap
augęs aplink.
Argo ir vienas blokas 
Avė.
svarbi ir turi būt parduota į savaite 
laiko.
$1.500, o kitus rendoms palikti, 
siskubinkit, kns nirmas. tas laimes 

J. NAMON,
808 V/. 33rd PI. Arti Halsted 

Galima matyt nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vak.

PARDAVIMUI 2 aukštų mū
rinis narnai, du 'lotai, beizmentas 
gasas, pečiaus šiluma. Kaina 
$7,500. 2323 W. 35 PI., netoli 
Westem Blvd., Ist fl. rcar.

MORTGECIAI -PASKOLOS
Skoliname Pinigus Ant Ant
ro Mortgečiaus Už 6%
Galite išmokėti mėncsjrtfais mokes
čiais. Perkame bondsus notas ir 
kontraktus.

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

STOCKAI-SEROS
PERKAME ŠERUS

Atpilksime sekančių bendrovių Še
rus:

Liet. Atstatymo Bendrovės:
, M Mos B-vės,
^Naujienų B-vės, 
f^Tioneer Fire Ins.

Vaisios; o taipgi:
Metropolitan Banko,
Universal State Banko.
Atsiųskite pasiūlymus kiek norite 

savo Šerus.
K. S. JURGELONIS & CO., 

Stocks & Bonds
25 N. Dearborn St. 

už

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking. 

Braižymo .siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Speciales 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.

DIDŽIAUSIA
Mokykla Chicagoj

NEPRALEISKITE ŠITOS PROGOS!
2 augštų muro namas fumasu šil

domas po 4 i’’ 5 kambarius, elektra, 
maudynės ir kiti narnnkumai. Kai
na $6,500 vertas $8,000.

2 augštų muro namas 5 ir 5 kam
barių 5 matų senumo £U vėliausiais 
parankamais ir dviem automobiliams 
eraradžiųs. Savininkas eina į biznį 
kaina $7,800 vertas $9,500.

7 kambariu namelis su elektra, 
maudvno ir kitais parankumais. Kai
na $3,500.

Turime dai
lotų ant lene

iau visokiu namų 
iausių išmokėjimų.

tsilankvkite pas
J. N. ZEWERT & CO.,

) S. Kedzie Av., prie Archer A v.

ir

Namas randasi arti 
nuo Archer 

Pardavimo priežastis labai

Kaina tik $6,800.00. Įmokėt
Pa-

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ ME- 
dine eottatre. Piltas pamatas, lot^s 
50x125. Elektros šviesa, fumase ši
luma, garadžius; prieinama kaina, 
išlygos pagal sutarimą.

L. KETTEL, 
2227 LavvergneAvo. 
Phone Albany 3923

KAS TURITE NAMĄ
PA RDAVTMUI

Noriu pirkti namą vieno ar dvieių
nagvvenjnvų Brighton Parko ar kito Elektros šviesa, parsiduoda už $1,900,

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų me
dinis namas, ir 3 lotai prie namo.

apylinkė ie.
Kreipkitės laišku sakančiai į Nau

jienų ofisą num. 42.

mortgečio $600.
12024 So. Bishoff 'St 

West Pullman

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

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

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja .

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOU .
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake Str., ant 4 lubų.




