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Francuzaai užėmė dar 
3 Vokietijos miestus

Vokietija nesilaikys su Francija
Pasigriebė Reino porins

Leninas lieps komunistams mai 
z nyti savo taktiką

Francuzai pasigriebė dar 3 
’ Vokietijos miestus

Paėmė svarbius Reino uostus 
Kontroliuoja Reino upės 

kelią nuo Šveicarijos 
iki Holandijos.

Visus tris miestus fraseuzai 
užėmė daugiausia negrų karei
vių pagalba. Dvi mokyklos ta
po užimtos, kur bus pastatyti 
kareiviai. Negrai kareiviai atė
jo užimti mokyklas vos tik 
spėjus vaikams susirinkti į

■mįiiagi

Ar pasiseksiu" šį grobiką iškrapštyti? j Kongresas užsidarė Žudys spekuliatorius
Šios ^emes 
SMNlNKĄg 
E.su AG?

S0STIN
(VtLNUIG)

Dievo nėra!

Kipras Petrauskas žada 
atvykti Amerikon

6 žmonės nutroško nuo 
nuodingo gaso

WASHINGTON, kovo 4. — 
šiandie Vidurdieny užsidarė 
67-tas kongresas. Vakar po 
bandymų sutrukdyti priėmi
mą niekurių bilių, tapo priim
tas ūkių kreditų bilius ir pa
siųstas prezidento pasirašymui. 
Hardingas pasirašys jį šiandie. 
Senėtas taipjau priėmė pir
miau atstovų buto priimtą bi
lių sugrąžinti $4'5,v00,00() ver
tės vokiečiu nuosavybių, ku
rios buvo užgriebtos 
ro.

Šiandie kongresas 
10 v. ryte, bet lik 
rei ka i i n gų k o n gresi > 
mui formalumų.

Iki naujas kongresas susi
rinks rcgulianinian posėdin, jo
kio nepaprasto naujojo kong
reso posėdžio nebus šaukiama’, 
jei best atsirastų naujas, ^dar 
nenumatomas svi

LISBONA, k. 4. — Portugali
jos valdžia vakar paskelbė dek
retą, kuriuo maisto ir žaliųjų 
medžiagų spekuliatoriai ir pel- 
nagaudos bus aštriai baudžiami, 
o nekuriuose atsitikimuose bus 
baudžiami mirtimi.

Užgyrė paskolą

susrr 
atlik i

re i k a-

BERLINAS, kovo 2.— Reich- 
šbankas šiandie užgyrė projek-

I $50,000,(M)0 aukso 
įkėlimui Vokietijos

UŽMUŠĖ TRIS ŽMONES.
PHILADELPHIA', Pa.,' kovo 

2.— Turčius Henry G. Brook 
lapo areštuotas ir nepaleidžia
ma jj 
ma jį,

nė už kauciją Kaltina- 
kad jis važiuodamas 50 

j valandą greitumu už- 
tris žmones, kurie lipo

PARYŽIUS, kovo 4. — Fran 
cijos kareiviai vakar pasigrie
bė dar daugiau Vokietijos že
mių. Perėjo Reino upę, ji*1 
užėmė Darmstad, Mannheim 
ir Karlsruhe. Dabar jie kon-

Vokietija nedarys taikos 
su Francija

Almė 
kalbinimus 
vokiečiai.

Kartu su juo atvyksiąs ir 
Antanas Sodeika.

visokius Francijos už- 
taikintis, sako

miestuose 
klausi m u:

l)i-

d.

Itniją tarp Baselio, Šveicarijos 
ir Holandijos. Francuzai da
bar taipjau valdo susisiekimą 
tam Stuttgard ir viso Wurt-

Franeuzai 
užgriebti 

kad kon- 
geJežinke-

BERLINAS, kovo 4.. — Iže
lei gandų, kad tafrp Francijos 
ir Vokietijoj prasidėjo dery
bos apie Ruhr okupaciją, už
sienio reikalų ministerija išlei
do griežtą tam užginčijamą. Ji 
sako, kad Vokietija visai netu
ri mierio siūlyti Francija! tai
ką ir atmeta visokius Franci
jos užkalbinimus taikintis. Tie 
užkalbiinimnai esą daromi fran-V

zucų oficialinėj presoj.

todėl reikią žiūrėti, kaip kuo- 
veikiausiai sutvarkius naująją 
ekonominę politiką.
Nubalsuota:

Maskviškė komunistų “Ihav- 
da” vasario 17 d. leidiny pra
neša, kad Mogilevo gubernijoj 
Gomely ir kituose 
įvykę balsavimai

“Ar Dievas yra, ar nėra?” 
džiuma balsij nubalsuota, kad 
Dievo nesą. \
Munšaino žydėjimas Rusijoj.

Maskvoj susekta 3300 slap
tų degtinės dirbyklų. Degtinės 
varymu užsiimančių žmonių 
buvo 30 nuošimčių darbininkų, 
28 nuošimčiai bedarbiij ir 14 
nuošimčių tarnaičių.

Washingtonas vas. 28
(L. L B.) — Žiniomis iš Kau
no, šį pavasarį žada atvykti 
Amerikon Lietuvos Valstybės 
Qperos atstovai: Operos Direk
torius p. Sodęika, ilgus metus 
gyvenęs Amreikoje, ir Kipras 
Petrauskas, Lietuvos Operos 
organizatorius.

žmonės Žu- 
Kratzenberg, 

jų sūnūs, jų

Šiame kongrese socialistai ir
gi turėjo vieną atstovą Me- 
yer London iš New Yorko. 
Ateinančiame kongrese socia
listai irgi turės savo atstovą — 
Victor Berger iš Mihvaukee 
Bergeris jau pirmiau yra bu
vęs atstovų bute. Taipjau bu
vo <hi sykiu išrinktas senatai!, 
bet abu kartu atgaleiviai buvo 
jį pašalinę.

mušė
iš gatvekario. Jis bandė pa
bėgti, bet tapo pagautas už ke
lių blokų. Jis sakosi nesąs kal
tas, bet jo automobilio ratas 
pagadintas, ant jo automobi- 
liaus rasja skutus užmuštų mo
terųdrabužių ir sudafižyti 
lempų stiklai atitinka jo lem
pų stiklams.

Baus vokiečius
Kurie gelbės franeuzams.

Senatorei važiuos Rusijon

Cuno pienuoja naują karą 
prieš f rancuzus

5,000 
aerop-

dar la-miestų užėmimas 
sutvirtina Ruhr okupaci- 
uždaro visus kelius pre-

BERLINAS, kovo 4.— Fran
euzams užėmus dar tris Vo
kietijos miestus, kancleris Cu
no ant greitų j ų sušaukė kabi
neto susirinkimą apsvarstyti 
naujai susidariusią padėtį 
Ruhr ir Pareinio kovoje su 
franeuzais.

Kancleris kalbės nepapras
tame reichstago posėdyje ant
radieny ir paaiškins ką valdžia 
mano daryti kad pasitikus nau
jus Francijos puolimus ant 
Vokietijos.

Cuno pranešė Bavarijos pre- 
mierui, kad jLs negalės atvyk
ti į Munichą pirmadieny. Prū
sijos premieras Braun taipjau 
nebevažiuos į Cologne.

WASHIN<iTOSj, kovo 4. y 
Organizuojama yra senatorių 
ir atstovų buto narių grupe) 
kuri šią vasarą važiuos j 
siją, kaipo Rusijos vi 
svečiai. Pakvietimas esąs gau
tas pusiau oficialiniais keliais 
Važiuos apie pustuzinis sena
torių ir apie 2 ar 3 kongres- 
manai. Visos jų išlaidos bus 
apmokėtos Rusijos valdžios, 
taipjau busianti jiems suteik-

BERL1NAS, kovo 4. — Vo
kietijos valdžia paskelbė špio
nažo dekretą, paremtą nesenai 
pravestu reichstage aktu, kad, 
Viši vokiečiai okupuotoje teri- 

kurie šnipines <lel
aklžio^ 4rdiiciizy, ar šiaip kuo-nors gel
is gan- Sės okupantams, bus baudžia-

sus tyrnėjimus Rusijoje. Kelio
nė, tikimąsi, tęsis trejetą mė
nesių.

mi nuo 10 metų iki gyvai gal
vai kalėjimu arba užmokėti 
pusę biliono markių pabaudos, 
arba uždedant abi bausmes.

Dekretas sako, kad tie ge
ležinkeliečių i ir valdininkai, 
kurie sutiko pildyti fraiięrizų 
Įsakymus, bus tuojaus pašalinti 
iš vietos ir patraukti teisman.

CHICAGO. — Pereito šeš
tadienio naktį ’ ųamuose prie 
3226 E. 92 St., SpuHu^hi'cago, 
nutroško nuo nuodingiausio ži
nomo gaso — 
acid gas — šeši 
vusieji — Wm. 
70 m., jo pati,
duktė ir vyras ir pastarųjų sū
nūs.

Žuvusieji buvo ant antro 
augšto. Apačioje gi yra Vrdol- 
yak karėdama. Tasis pasikvie
tė National Hygienic Corp. iš
naikinti karčiamoj žiurkes ir 
vabalus. Korporacijos atstovas 
O. W. Hull atėjęs i 
čio į karčiamą užkląiFė 
plyšius ir duris i 
nuodingą gasą, kur’is gali už
mušti žmogų į 10 sekundų. 
Bet nebuvo užtaisytas plyšis 
ties vandens pervada, kuri ve- 

j viršų ir tuo plyšiu gasas 
įsigavo į antrą augštą ir numa
rino tuos žmones. Juos surado 
negyvus ryte atėjęs valstijos at
stovų buto narys Wm. W. Po- 
wers, kuris irgi ten gyveno. 1

Kitoj pusėj namo gyvento
jai iš^įgeilbėjo tuo, kad sėdėjo 
prie a
tį, nors) Auksinės žuvys nutroš
ko. Trečiame augšte nutroško 
kanarka, nors žmonės išliko 
gyvi.

NAUJAS CHICAGOS PAŠ
TO VIRŠININKAS.

Rusija eksportuoja grudus 98 žmonės užmušti

vidurnak- 
visus 

paleido tą

ro lango per visą nak-

CHICAGO, — Naujas laiki
nis Chicagos pašto viršininkas 
vakar užėmė savo vietą. Juo 
yra paštų insi>ektorius Grant 
B. Millcr. Senasis 'pašto virši
ninkas Lueder pasitraukė, ka
da j įs ta.]M) republikonų pasta
tytas kandidatu į mayorus. Mil- 
lęr bus tik laikinis pašto virši
ninkas iki nebus paskirtas tik
rasis viršininkas. Tokias pat 
pareigas laikinio pašto viršinin 
ko jis dabar ėjo Clevelande,

Du nužudyti elektros kėdėj.
COLl'MBUS, ()., k. 2— Du 

žmonės, Charles Arnold, 65 m., 
vienas iš seniausių nužudytų 
žmonių, ir negras Henry 
White, šiandie tapo nužudyti 
elektros kėdėj. Arnold užmušė 
vieną moterį apiplėšimo tiks
lu, o negras užmušė savo pa-

PASIMIRĖ KONGRESMANAS 
COCKRAN.

Isruhe yni svarbus Reino per
tai. Kąrlsruhe be to yra Ba
deno sostinė, o Darmstadt yra 
sostinė Hesse provincijos.

Eina gandų, kad 
rengiasi neužilgo 
taipjau Frankfort, 
troliavus ten varbią
lią kryžkelią. Tuo jie paimtų 
savo kontrolėn dar daugiau ei
nančių į Ruhr geležiinkeliii ir 
aiisilenktu su Anglijos okupa
cijos zonų Cologne.

Flrancuzų kareiviai, apsi
ginklavę kulkasvaidžiais, gink
luotais automobiliais ir tan
kais, įėjo į tuos miestus 9 vai. 
ryte., Užėmimas tij miestų bu
vo visai netikėtas ir nelauktas. 
Jokio pasipriešinimo jięms ne
buvo padaryta. Betgi keletas 
geležinkelių ir telegrafo su
paštu viršininkų tajx> areštuo
ta už atsisakymą pikiyti fran- 
euzų įsakymus. Jie bus atiduo
ti karo teismui. ,Užėmime tų 
miestų dalyvavo apie 
kareivių. Jie 'turėjo ir 
lanų..

Tų 
biau 
ją ir
kių siuntimui į Vokietiją Su 
užėmimu Darmstadt franeuzų 
kontrolėn patenka svarbiau
sios Vokietijos chemikalinės 
dirbtuvės. Čiįi/buvo išdirbamas 
veik visas pasarho kokainas, 
o laike karo čia duvo centras 
išdirbinio nuodingų gasų.

Pietinė Vokietija pavojuje.
BiERLINAS, kovo 4.— Fran

cuzai dabar kontroliuoja visą 
Reino upės kelią ir transporta- 
ciją huo Šveicarijos iki Holan
dijos. Jie taipjau kontroliuoja 
visus svarbiausius pietines Vo
kietijos gelcžinkdlius, taipjau 
visus vandens ir geležinkelių 
kelius, jungiančius Reiną su 
Dunojum. Vienu pavSimojimu 
francuzai perkėlė savo karą į 
Badeną ir Bavariją

Darmstadt geležinkelių dar
bininkai šiandie sustreikavo, 
franeuzams užėmus garvežių 
ir mašinų dirbtuvei. Jie sa
ko, kad jie streikuos tol, kol 
tęsis franeuzų okupacija.

Leninas lieps komunis 
tams mainyti savo 

taktiką

HAMBURG, k. 4. — Rusijos 
laivas Komunistas atplaukė į čia 
iš Petrogrado su 2,500 tonų ru
gių. Tai yra pirmas iš 8 laivų, 
kurie atveš iš Rusijos į Vokieti
ją 20,000 tonų grudų. Grudus 
gabena Vokieti j os-Rusi jos tran
sporto kompanija.

Anglijos laivas Vladimir at
plaukęs į Konstantinopolį. Jis 
gabenąs į čia iš Odesos 1,500 to
nų grudų. Rusijos valdžia, tu
rinti Odesoje 50,000 tonų grudų, 
kurie taipjau busią išgabenti Vo
kietijon.

CHICAGO. — Iki pereito sep- 
tintadienio automobiliai šieiųet 
užmušė Chicagoje 98 žmorfes; 
pernai gi tuo pačiu laiku buvo 
užmušta 102 žmonės. Tai yra 
pirmas atsitikimas per pas
taruosius 17 metų, kad skai
čius užmuštų automobiliais 
sumažėjo. Šiaip gi kasmet skai
čius užmuštųjų padidėdavo po

pultiRusijos pramonės baigia 
tvarka ira, bet musšainb 
gamyba žydi. Leninas susir
gęs.

BERLINAS, kovo 3 (“For- 
verts”). — Maskvos žiniomis, 
Leninas paskelbęs, kad nors 
jis ir sergąs, jis vistiktai da
lyvausiąs Rusų Komunistų par
tijos kongrese, kurs turės įvyk
ti šį mėnesį Maskvoj. Leninas 
sako, kad komunistų partija 
būtinai turinti mainyti savo 
taktiką, ir kongrese jis apie 
tai tik ir kalbėsiąs., Pramonė 
Rusijoj baigianti visai pulti, 
visas jos valdymo aparatas 
esąs katastroifisgoj padėty, o

KONFISKAVO SOCIALISTŲ 
LAIKRAŠTĮ.

Už tai, kad jis kritikavo kon
fiskavimą kito laikraščio.
VIENNA, kovo 4. — Arbei- 

ter Zeitung, Austrijos social
demokratų organas, vakar ta
po konfiskuotas už tai, kad jis 
kritikavo valdžią dėl konfis
kavimo Wiener Neustadt prie
do Gleichheit. į Pastarasis ra
gino savo skaitytojus laike gy
ventoj ij surašinėjimo neatsa
kinėti į klausimus apie tauty
bę ir kilmę. Austriją valdo 
krikščionys demokratai, pasi-

3 mirė nuo munšaino
CHICAGO. Pereitą šešta

dienį nuo munšaino pasimirė 
mažiausia trys žmonės, o vienas 
prisigėręs munšaino tapo pašau
tas, kada policija neįstengė jo 
suvaldyti. Be to spėjama, kad 
nuo munšaino mirė ir vienas lie
tuvis — Jonas šatkus, 58 m., 
gyvenęs prie 4512 S. Hermitage. 
Avė.

Leninas sveikstąs.
MASKVA, kovo b. - 

mieras Leninas pastaruoju lai
ku sunkiai sirgo, nors nieko 
apie tai nebuvo skelbįama. Ka
ro komisaras Rakovskis pa
skelbė, kad Leninas dabar 
sveikstąs ir už 3 ar 4 savąįčių1 
galės sugrįžti prie dnrbo., Le-

Pre-

vadinusieji krikščioniškais “so- ninas kalbės komunistų kong- 
rt—irtrts” — klerikalai. rese kovo 30 d.cialislais” — klerikalai.

t

15 RYKŠČIŲ IR KALĖJIMAS 
Už PAVOGIMĄ BLSKUČIO 

ANGLIŲ. Į 
AVILMINGTON, kovo 4

Už pavogimą 75c. vertes ang
lių, kuriuos jis paskui sugrą
žino, negras Burton Quailles 
gavo 15 rykščių viešoje plaki
mo aikštėje ir tapo nuteistas 
vieniems melams kalėjimai!. 
Visą tai atsitiko ne šimtmetis 
atgal, bet vakar. Kaip buvo 
įrodyta, Ųuailles buvo privers
tas vogti anglis, nes neturėjo 
kuo jų nusipirkti ir jeigu ne
būtų vogęs, butų turėjęs kęsti 
šaltį.

NAUJAS SAMOZVANCAS.
VARŠAVA, k. 4. — Policija 

šiandie paliuosavo pasivadinusį 
carevičiu, kuris buvo centru ru
sų monarchistų judėjimo Lenki
joje. Tas neva carevičius tapo 
areštuotas Galicijoj. Jis yra 
panašus į caro sūnų. Areštuo
tas prisipažino, kad jo tikrasis 
vardas yra Evgeni Ivanov ir kad 
jis yra pabėgėlis iš Rusijos.

PHIiLADELPHIA, Pa., kovo 
4.-~ Policija uždarė kalėjime 
vieną moterį ir visai apie ją 
užmiršo. Tiik už keturių dienų 
jeitenąntas nuėjo apžiūrėti ka
lėjimo \ ir tą moterį surado. 
Per visą laiką ji išbuvo neval
gius ir negerus.

SCANABA, Mich. k. 4. — 
Pjlė Evelyn Lyons stebina visus 

 

daktarus. Jau nuo 10 dienų ji 
tutylH laipsnių karščio. Tiek 
tik ipsnių gali rodyti daktarų 
tertfiometras, bet manoma, kad 
ji ^ar keliais laipsniais turi dau
giai) karščio. Ir vienok ji yra 
netik gyvą, bet ir tūli pilną są
monę, kuomet paprastai žmonės 
pradeda kliedėti prie 106 laips
nių karščio.WASHllNGTON, kovo 

Šiandie ūmai pasimirė 
apopleksijos atstovų buto na
rys k Boųrkė Cockran, jdemo- 
krat , iš New 'Yorko. Jis bu
vo 69 m. amžiaus ir dar perei
tą trečiadienį kalbėjo atstovų 
bute prieš farmų kreditų bilių. 
Jis buvo labai pasižymėjęs kal
bėtojas.

nuo

WRAS
šiandie — giedra; maža per

maina temperatūroje.
Saulė teka 6:20 v., leidžiasi 

5:44 v. Mėnuo teka 7:55 v. v.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su y etų va tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa
mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra 
jūsų giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvėje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiustas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do- (J 
leriai palaikys litus augštame kurse.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai. « .1

1739 So. Halsted St, Chicago, DL

E.su
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į Kas Dedas Lietuvoj
KRINČINAS (Biržų-Pas- 

valio apskr.).
O ■...........

Prieš pačius rinkimus čia 
t įsikūrė partijos kuopa. Per jos 

gyvavimo laiką yra sušaukti 
du susirinkimai' Pareina ir čia 
“Socialdemokratas”, kurį dar
bininkai noriai perka. “Juo
doji armija” čia yra gana 
skaitlinga. Rinkimų metu ji, 
vadovaujant zakrastijonui, bu
vo užpuolusi dumblais ir plyt-? 
galiais draugą J., kuris mitin
gavo soc.-dem. vardu. Pasikė
sinimas nepasisekė, nes minia 
pritarė kalbėtojui, ir davat
koms nerimaujant, viena net 
buvo minios apvoliota dum- 

, ble, 4
Rinkimams praėjus politi

nis gyvenimas kaip ir aprimo. 
Bet “šposų” čia kiekvieną die
ną atsitinka nemažai. Dirba 
juos valsčiaus taryba, palikda
ma dvarininkams po du cen-* 
tru viename dvare, taipo pat 
dirba juos ir Ažuolpa mušės 
dvaro savininkas (arba nuomi
ninkas, vilkai jį žino!) čečius- 
nuolatos apkaldamas savo dar
bininkus. Visame valsčiuje ne
rasit nei vieno sveiko tilto. Ke
lini -tokie, kad net sprandą nu
sisukti galima, mokyklos ne- 
aprupintos. O po visus kraštus 
girdisi vien tik girtuokliavi
mas ir peštynės. Kada tas pa
sibaigs? Laikas butų liautis ir 
spiestis apie partijos kudpą, 
įkurti profesinė sąjungą, pasi
rūpinti apie švietimą!

y^Girdžiama, *jog čia lįmigė- 
lių kuriama kaž koki tai “lab
darybės draugija”.! Bet kam 
ji tą “labdarybę” darys? 
ar pačiam kunigėliui ir jo 
štabui, ar juodajai armijai —- 
tą vienas Dievas težino...

[S.-d.] E. Pušinis.

Kaip lenkti gaujos 
plėšia žmones

(Iš neitralinės juostos)
Kučiūnai. — Sausio 2b d., 

rytą apie 7 vai, raitų gink
luotų lenkų gauja skaičiuje 13 
žmonių, puolė Sapiegiškių kai
mą esantį už 7 kijom. šiau
rės-rytuose nuo Kučiūnų mies
telio. įjoję kaiman pradėjo į 
visas puses šaudyti ir metė 
per langą Martyno Matulevi
čiaus namuosna granai n, kuri 
sprogdama suardė yrosnį, iš
daužė visus langus/ ir sužeidė 
ten buvusią morguią. Matyda
mi, kad jiems niekas iš nie
kur neatsiliepia, puolė į kai
mo gyventojų namus ir pra
dėjo ką tik pamatę. plėšti. 
Piešdami labai skubėjo, nes 
bijojo, kad artimųjų kaimų 

Į gyventojai, išgirdę šaudymą ir 
triukšmą, gali kas iš kur pa
sigriebęs šakę, kirvį ar baslį, 
subėję plėšikus apdaužyti. Iš
buvę neilgiau kaip 15 min., 
prisiplėšė <ki vežimų įvairių 
daiktų, pasiėmė šešis arklius 
ir išsivarė iš kaimo du pasto
tininkus, kuriuos mušdami ra
gino greičiau važiuoti.

Baisus buvo kaimo vaizdas, 
kuomet plėšikai jį apleido. Su
žeistų žmonių vaitojimas, grau
dus pergandintų’ moterų verk
smas, vaikų klyksmas, ir išvy
tų iš įvarti) gyvulių baubi
mas, viskas* susiliejo į vieną 
skardų garsą, kurs ilgai aidė
jo po plačias apylinkes...

Sugrįžę pastotininkai papa
sakojo, kad plėšikus jie nu
vežė į Ustronijos dvarelį, kur 
paleidžiant vienam jų ■—- .Mar
tynui Grigui — plėšikai pri

Panašių įsakymų nuo plėši
kų gaujos, kurios lizdas ran
dasi Varviškiuose, Sapiegiškių 
kaimo seniūnas daug gauna.

Kartą gyventojai plėšikų 
įgąsdinti užpuolimais ir kaimo 
padegimais, supylė 245 kilogr 
rugių, surinko 32 kilogr. mė
sos ir visą tą nuvežė plūšiy 
kams, manydami, kad pas 
juos daugiau nesilankys, bet 
karčiai apsivylė. Plėšikai 
vežta duokle nepasitenkino;
atvožusioms žmonėms pristatę 
prie krūtinių durtuvus reika
lavo, kad kitą kart jiems dau
giau maisto ir ginklų atvež
tų, nes kitaip kaimą sudegin
sią.

Gyventojai ilgus metus plėš
riųjų lenkų varginami, vis ken
tė, tikėdamiesi sulaukti San
tarvės teisėto jų likimo iš
sprendimo. Matydami paskuti
nių laikų įvykius, kurie už
gniaužė iki tol buvusią mažą 
v

kių kaimas, seni ir jauni — 
nutarė: dauginus plėšikams’ jo
kių duoklių neduoti, o užklu
pus tokiems!, stoti išvien vi
siems kovon savęs apsigyni
mui, ir kreiptis prie motutes 
Lietuvos, prašant ją užstoti 
savo sunūs, žiauraus likimo 
nulemtus begalinienis vargams 
ir nelaimėms kęsti.

(“Trimitas”) A. Vėjalis.

šviesų ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., 1 n c.

A. BARTKUS, Bros.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S.LFfiBIONASCO.

at- 
jie

PAD

809 W. 35th SI., Chicago 
, Boulevard 0611 ir 0774 
ROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai) \ 
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

UAUESTir
iYlTHEATRE**

A 
Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad., Sekmad. 

Šventėmis
22c. ir 45c.‘ (ir taksai) 

šeini/rateliams 
10c (išskiriant šeštad., 

sekmad. ir šventes.
$ Dideli komediniai aktai i 
* krut. paveikslai.
Kur gauni pilnų pinigų vertę.

*
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C0NTAGI0US
EVERYBODY is JOININGme 0WLS ■
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SAKALUPIS (Kybartų vals.)

Darbininkų padėtis. Valdiš
kas Sakalupio dvaras dabar 
nomojamas p. Baldamo ir kaip 
girdėti, bus jo nuomojamas ir 
toliaU'-To dvaro žemės tu, dar
bininke, nelauk: nors tai yra 
valdiškas dvaras, bet jo že
mės ref/rma neliečia.

Apskritai imant dvaro dar
bininkų padėtis geryn neina. 
Ūkininkų darbininkams sei
mas nors pavėluotai, bet vis 
tik išleido atlyginimo įstatymą 
už pereituosius 1922 metus. 
Dvarų darbininkams, tuo klau
simu nieko negirdėti. Jiems 
tenka gyventi po senovės: dirbk 
mėnesį, dirbk kitą, o paskui 
eik pas poną be kepures atly
ginimo prašyti. Gerai, jeigu 
rasi poną išsimiegojusį, tai pri
mes tau porą litų, jeigu gi 
ne, tai išgirsi atsakymą: “sei
mas nenutarė, tai kiek noriu, 
tiek ir duodu, jei neimi, tai
ir to negausi”.

Jurų Vilnis.
* >

‘Naujienos’
Gary, Ind.

Parsiduoda ant stand

Visi lietuviai pirkdami 
“Nau j ienas”, .naudokitės 
stands šios(f vietose:

ILL. SEELLMĮLL GATE 
AM. BRIDGE CČxGATE 
11 AVĖ. — BROAmVAY 
16 AVĖ. — BROADWAY 
11 AVĖ. — GRANT / 
Pirkdami ant stands gau
site “Naujienas” apie 11 
valandą iš ryto.

statę prie krutinės revolve
rius, nuavė nuo kojų batus ir 
nuvilko drabužius, saky4ami, 
kad kas mėnuo jie į tą vietą 
pristatinėtų plėšikams duoklę 
įvairiais produktais, o jei ne- 
išpildysią, lai visus grasino iš
šaudyti ir kaimą sudegti.

Pasiūlo 15 dienų Cash išpardavimų ži
nomų Widdicomb Fonografų nužemin

ta kaina nuo 30 iki 50 nuošimčių.
» Štai yra 4 geriausios vertės. 
Modelis No. 6.

Djduma»*48x22x24, raudono medžio 
arba riešutinio. Su albumu ir aūtoma- 
tišku sustabdymu. Didelis ir stiprus 
motoras. Paprasta kaina $225, dabar 
už $145.

Modelis No. 12. *<
Console arba stalo styliaus. Didu

mas 37x40x23. Raudono arba riešu
tinio medžio. Su albumu ir automa
tišku sustabdymu. Didelis ir stiprus 
motoras. Paprasta kaina $275, dabar 
užz $175.

Modelis No. 5.
Didumas 47x22x23. Raudono arba 

riešutinio medžio. Su albumu ir au
tomatišku sustabdymu. Didelis ir 
stiprus motoras. Paprasta kaina $115, 
dabar už $75.

Modelis No. 10.
Didumas 45x21x22. Raudono, gel

tono arba aržuolinio medžio. Dvigu
bi springsai. Tykus motoras. Auto
matiškai sustabdomas. Paprasta kui
ną $100, dabar už $67.50. /

Nepraleiskite šios progos ir pirkite 
Standard padarytų mašinų. Sutaupy
sit daug pinigų. Visos šios mašinos 
yra naujos. Yra garantuojamus 10-15 
metų. Yra duodami rekordai prie 
kiekvienos mašinos. Ateikite ir ap
žiūrėkite jas.

Shanks’ Music Store
3527 So. Halsted St.

i Chicago, Iii.
Atdaras kiekvienų vakarų. Orderiai 

iš kitų miestų tuojau yra išpildami. 
Mes užmokame persiuntimo lėšas i Su
vienytas Valstijas ir Kanadą.

J
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Ofiso Telefonas 1 YI> TJT A A 1A Busto Telefonas
Central 4104 171V. 11. 21. Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. 

7 West Madison St., kainb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.
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j patenkins pirkėjus. Dėlto jis jį 
laiko.
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Bordeno Evaporated Pienas yra du syk maistingesnis 
negu paprastas pienas. Turit vartot Bordeno Evapo- 
rated Pieną per pusę su vandeniu, jei vartosit kaipo 
paprastą pieną.
Jei turite savo receptą, kuris reikalauja Smetonos, vartoki t 
tiek pąt Bordeno Pieno, kiek reikia Smetonos.
Bordeno yra tyras ūkio pienas, sinetona nenugriebta. Jo mais
tingumas padaro jį tinkamu ir kavai ir kepimui. Jei norit iš
mokt, kaip kept ar virt su Bordeno Evaporated Pienu išpildy- 
kit kuponą paženklinant kokias pamokas norit, 
ir mes prisiųsim dovanai.

THE BORDEN COMPANY
Borden BIdg. New York

Krautuvninkas žino, kad Bordeno 
yra užtikrintas sveikas pienas, ku* 
ris 
ir i

* v Al1 vui ' ji 1 ĮhI fel 5 PI lai M j •'!

KUPONAS.
SALDAINIAI MĖSOS ' PUDINGAI
DUONA RAŠALAI PAJAI
ŽUVIS PYRAGAI SRIUBOS

VARDAS • ' ! x. 1

m ANTRAŠAS \ ■ - •

Lithuanian. 1

MM’ MJ

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted S’L
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarų, išskyrus utarninką 
ir ketvergų. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

Z"" ■ ' -................. ..
JOHN KUCHINSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St., artį Leavitt St.

Teleiįhone Cana(\2552 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egžaminavoja Abstraktus 
ir padirba / visokius Dokumentus, 
perkant arba * parduodant Lotds, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na'Pinigus, ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
• Rcom 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pifetų

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
\L==grr-------?=-i— - ■..... ...... ......  *

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie Str-Room 530
Tel.: Centfal 639bk v

Vak. 3223 S. Halsted St. Chkago 
Tel. Yards 4681

...............> ..... . 1 1
Tel, Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas 

Kambarys 306, Hom« Bank BIdg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 

Ofiso vai.: nuo 9 iki 0 ir nuo 
7 iki 9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monro e Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

ADOLPH E.
STASULANI 
ADVOKATAS 

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Commerce BIdg. 
133 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—4945

VAKARAIS 
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

- ---------

Herman P. Hanse 
ADVOKATAS 

609-610 Chamber of Comrrjerca 
133 W, Washington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

TeL Lafayette 4223 ' **1
Pliunbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
8228 W. 3Bth St., Chicago, UI.
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Į KORESPONDENCIJOS
T pudžio ir į publikų ir į artis

tus.

Pittsburgh, Pa.
Lietuvos Operos Artistų 

certas. — Klerikalų ir 
vikų boikotas.

Kon- 
bolše-

kon- 
lau- 
Pa-

choroVasario 24 d. Birutės 
rupesniu įvyko Lietuvos ope
ros artistų koncertas Liet. 
Mokslo D-jos svetainėje.

Išgirdęs, kad Kauno operos 
artistai aplankys ir musų su
rukusį Pittsburghę, tų vakarų 
nė į darbų nėjau, o nusitariau 
būtinai išgirsti Lietuvos artis
tus. Ne^įVėluodamas traukiu 
į koncertų pasirinkti: goresnę 
vietų — na, juk Lietuvos ar
tistai, nors ir surukusiame 
Pittsburghę yra laukiami, o 
jei pasivėluosiu, galiu negauti 
nė kėdės. Juk ne aš vienas no
riu išgirsti (Lietuvo® artistus, 
nori visi Pittsburgho lietuviai, 
pradedant nuo kataliko ir bai
giant bolševiku.. Koncertas 
garbinta prasidėsiąs kaip aš
tuntų valandų, bet aš jau apie 
septintų atvykau į svetainę. 
Radau ten tik rengėjus, publi
kos dar nieko nėra. Palaukus 
kiek, pradeda rinktis ir publi
kos, ale taip silpnai, taip po 
inaž.ai. Jau prisiartina ir aš
tunta valanda, o žmonių ma
žai. Rengėjai nesmagus, susi- į 
rupinę. Koncerto rengėjai ma-1 
nė, kad publikos netilps nė į 
svetainę, o artistai turbūt irgi

-r—

kantrumu ir laukia, kada ta 
uždanga pakils ir kada artistai 
pasirodys.

Jau ir po aštuonių, da 
certas nepradedama, vis 
kiama daugiau publikos,
klausus rengėjų, ko belaukia
ma, vienas jų aiškina, kad, 
girdi, artistai nenori nė dai
nuoti pustuščiai svetainei.

Pagalios koncertas prasideda.
Galų gale koncertas prasi

dėjo. Ant “steičiaus” pasirodė 
visi trys artistai ir pirmiau
siai pradeda “oi neverk, ma- 
tušėlė” — Naujalio. P. Olei- 
ka dainuoja, M. Leškevicius 
smuiku, o J. Byra pianu pa
lydi. Dainelė primena senus, 
labai senus laikus ir daro liūd
no ir kartu malonaus įspūdžio 
į klausytojus. Paskui J., Byra 
paskambino pianų salo, p. 
Olcika sudainavo kelias dainas, 
M. Leskevičius vėl smuiku so
lo. Paskui J. Byra sudainavo 
kelias dainas. Dainininkai ir 
smuikininkas publikai labai pa
tiko, patiko ir man ir norėjos 
klausytis ir klausytis.,

Antrų programo dalį visi 
trys artistai atliko žėdnas savo 
numerius ir publika negalėjo 

dainomis ir mu-
zika.'

kad buvo sukėlę 
Į triukšmų, kas padarė blogo įs-

Delko koncertas nebuvo 
sėkmingas.

Pasibaigus koncertui, nuta
riau pasiteiraut įvairių nuo
monių delko taip maža publi
kos atsilankė. Besi maišydamas 
tarp besiskirstančių žmonių 
pradėjau teirautis, štai keletas 
nuomonių. Ona Vensloviene 
pareiškė, kad “negera buvo 
paimta svetainė., šioje svetai
nėje dažnai esti rengiami to
kie koncertai, kur neverti kon
certų vardo, arba teatrai, kur 
lošėjai lošia nemokėdami ro
lių. Be to.nebuvo gerai išgar
sinta.” Vienos koncerto rengė
jų, birutietis J. Virbickas aiš
kino taip: pirma, gavėnios lai
kas; antra, boikotas iš klerika
lų puses ir iš bolševikų. Kle
rikalai nedovę ne plakatų da
lyti pas bažnyčių; trečia, dar 
Pittsburgho lietuviai nesu pri
augę dailei. Povilas Marmo- 
kas, senas pittsburgietis, ma
no, kad, gal gavėia, gal kas 
— rusinau.” Marė Karpinckai- 
te tikrino, kad “artistai buvo 
Labai gerai ir puikus, tik tikic- 
tai perbrangųs ir be to pats 
koncertas surengta šeštadienio 
vakarų, kuomet visi biznieriai 
turi dirbti.” Penis La(peika: 
“'Mano nuomone, klerikalai sa
vo pasekėjus buvo suagitavę 
'neiti dėlto, kad mat gavėnia, 
o bolševikai irgi agitavo sa
vuosius kad .neitų “buožių”

remti, o be to gal nebuvo nė 
išgarsinta gerai.”

Kiek aš pats esu patyręs, 
klerikalų ir bolševikų lyderiai 
sužiniję; kad koncertas nedaug 
publikos sutraukė, tai labai 
apsidžiaugė ir katutes suplojo. 
Mat sutartinai atliko boikotų. 
Klerikalai boikotavo, kam ne 
po jų globa buvo rengiama, o 
bolševikai koncerte — dailiuo
se ir muzikoj -r- matė “'buo
žių” baužų.

Kaip artistai buvo priimti.
Artistai nusiskundė, kad

daug vargo, kol iš stoties pa
sišaukė kų, kad parodytų jiems 
vietų kur apsistoti. Nors siuntę 
telegramų rengėjams ir telefo- 
navę, bet tik po poros valan
dų vos pavykę prisišaukti vi
sai svetimų žmogų, kurs jiems 
nurodęs vietų. —Reporteris.

“BE PIENO, NĖRA VYRO”.
Rašo C. Houston Goudiss.

Leidėjas The Forecast, Suvienytų 
Valstijų geriausio maisto magazino. 
Lektorius apie virškinimą, įsteigėjas 
The Forescast Virimo Mokyklos.

Jei jus sveriate 150 svarų, 90 sva
rų iš to yra vanduo. Likusi dalis apie 
60 svarų yra mineralai — geležis, li- 
me, fosforas, potassium, magnesium, 
sodium, sulphur, silica, fluorine ir tt.

Mineralai yra būtinai reikalingi 
žmogaus kunui dėl augimo ir palaiky
mo stiprume. Be jų mes negalėtu
mėm gyventi. Jei yra vieno ar dau
giau mažiau, reiškia silpnumą, ligą 
arba likimas invalidu.

Tik vienatinis maistas kuris turi 
visus tuos mineralus, tai yra pienas. 
Dar daugiau negu tas, jis suteikia 
mineralus tokioje formoje, kad vidu
riams yra labai lengva suvirškinti ir 
kraujas gauna jų be jokių didelių sun
kenybių.

Tyras, švarus pienas yra didžiausis 
turtas suteikiąs spėką teikiančius mi
neralus. Svarbiausias iš jų yra cal- 
cum-lime.

Lime yra pamatinis materijolas iš 
kurio kaulai ir dantįs pasidaro. Pasi- 
daraht tiems labai svarbiems dalims 
kūno, turi būt dar padedama su phos- 
photus magnesium, silica ir fluorine. 
Pienas taipgi suteikia ir tuos elemen
tus.

Permažai lime kasdieniniame valgy-' 
je pasidaro perminkšti kaulai ir per- 
silpni dantįs, kurie greitai pūva.

Suprantama, jus nėvisuomet galite 
gauti pieną dėl kurio galėtumėt būti 
tikras — ir kol jis nėra atsakantis ir

grynas, jis gali padaryti daugiau ble- 
dies negu gero, štai kodėl Borden’s 
Evaporated pienas yra būtinumas 
kiekvieniems namams.

Daugiau kaip per šešiasdešimts tris 
metus tas absoliučiai sanitariškas 
produktas mokslo ir gabumu užkaria
vo sau dirvą visoje šalyje ir nutsatė 
pamatą pieno tyrumui, kur nieks ne
gali susilyginti.j šiandien visur yra 
pripažintas kaipo vienas geriausių 
maistų užlaikymui sveikatos, stipru
mo ir žmogiškos vertes.

PINIGAI
• V-1S

Town of Lake
LIETUVON

Town of Lake lietuviams 
artimiausia ir patogiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Naujienų Skyrius, 1614 
W. 46-th Street.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted SU kampas 31 gat. 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akušeri

jos kolegi
ją; ilga!
praktika

vusi Pcnn- 
silvanijos 
hospitalč- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prie gim
dymo'. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose

moterims ir 
merginoms.

minti savo Skambiom dainom 
gausia didžiulio Pittsburgho 
lietuvių kolonijų. Bet — jau 
laikas pradėti koncertų, o sve
tainė vis dar pustuštė Ne
smagu* ' ii'ims ir vienų ir kitų. 
Pačioje neskaitlingoje publiko
je tarp dailės mylėtojų irgi ne- • 
pasitenkinimas, girdėt įvairių‘ 
kalbų tai ant rengėjų, tai ant 
ko kito dėl nepasisekimo. O 
kiti tik žiuri į “steičių” su ne-

Greitumas!
Ant AmerikoniškŲ Laivų

Frisiųsk žemiau padėtą kuponą dabar, jeigu ketini 
važiuoti j seną kraštą, arba jeigu nori parsitraukti gi
mines čion. Prisiusime knygutę, atspausdintą jūsų kal
boje dykai!

Sužinosi apie greitus Amerikoniškus laivus, kurie pa
siute geriausią vertę tavo doleriams. Parašyk dabar l

IŠ KALNO UŽMOKĖK
Jeigu mylimieji atvaįiuoja j šitą šalj parašyk dėl iš- 

kalno užmokėjimo žinių
Prisiųsk šitą Blanką

Pinigus Lietuvon
Siunčiame *

Doleriais ir Litais,
t /

Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ar patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.
na

INFORMACIJOS BLANKA
U. S. Shipping Board, Passenger Dept. 683 A 8 

45 Broadw»y, New York City
Malonėki te man prisiųsti, be privalumų, S. V. Valdžios 
knygutę apie kelionės faktus, ir informacijas apie S. 
V. Valdžios laivus į Europą.
Mano vardas ...............................
Gatvės numeris ........................
Miestas Valst.

United States Lines
45 Broadway New York City

S. D^arborn St.. Chicago, III. 75 State St., Boston, Mass.
155 Congress Detroit, Mich.

Valdo veikimus

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago^

Turtas virš $7,000,000.00.

f

CU NARD
Ltetavee Valdžios Privilegija. 

2,31» IJBTUVIV 
gali atvažiuoti į Ameriką prade
dant ateinantį liepos mėnesį. Cu- 
nard patarnavimas yra greičiau
sias tavo giminėms atvažiuoti i 
Ameriką. Žmonės turėdami Cunara 
biMatus gali ant syk išvažiuoti, nes 
Gunaro! laivas plaukia iŠ Europos 
beveik kasdieną Išvažiuojančius iš 
IJetows per Cunard Uniją lydi 
kompanijos Lietuvys atstovas, ku
ris palengvina visus išeivio vargus. 
Už patarnavimą nėra ekstra kaštų.

Cunardo Piniginės Perlaidos iš
mokama Uetuvoj greitai, yra 
saugios, patikimos.

_ Bei tolesnių infonnacijų kreipki
tės pne laivų kompanijos agento 
savo mieste, arba 
prio arčiausio.

CUNARD LINE
14t N. Dearbom St., Chicago, III.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus modeminius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa
tentų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.150 iki $42.50. Ir viršutiniai pava

lą. Kariniai kautai po $22.50^ iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti velvkpms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13.50. $18^50, $22.50, $27.50, $32.50, 
$87.50 ir $42160. Pavasariniai riršu- 

* tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
©verkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

S. GORDON, 
1401 S. Halsted St ir 739 W. 14th St», 

tik biskį i rytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedaliomis

LIETUVOJ TRISPALVE VĖLIAVA •
Kiekviename name privalo būti Uetuvos Vėliava, o ypač 

laike Vasario 16, šiais metais, nes tą dieną sukanka jubilėjus 5 
metų nuo atgaivinimo Uetuvai neprigulmybės.

Reikalaukit Vėliavų
Lietuvos Vėliavų Turime Ketreriopų

Vilnonę, 6 pėdų dydžio ..........................................................
Gražaus audeklo, 6 pėdų dydžio ..... .............................
Mažos su koteliais, 8 colių dydžio po ..................-.............
5 ir pusės colių dydžio su kotukąis po ............................

“VIENYBĖS” BENDROVĖJE
Taigi paskubėkite su užsakymais
Siųsdami užsakymus prisiųskite drauge ir pinigus, tas 

greitins garimą vėliavos.
Perkupčiams duodame didelį nuošimtį ir apmokanti persiun

timo lėšas. Pasinaudokite proga, o tą padarysite paskubėdami 
su užsakymais. ,

— Adresuokite —

Vienybė
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

$C,00 
$3.75 
.. 25c 
.. 15c

pa-

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizitvimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PA1ALPO3 SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 j savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

A. Ripkevičia, “Naujieną” Atstovas, su pasažieriais prieš iške
liausiant Amerikon.

United States Unijos vy
riausiu atstovu Lietuvoje ir 
kurs taip-jau pasiliks Nau
jienų atstovu Lietuvoje ke
lionės reikaluose, šiame pa
veikslėlyje A. Ripkevičia 
stovi priešakyje (paženklin-

Ant šio paveikslėlio yra 
nutariikti pasažieriai, kurie 
atvažiavo iš Lietuvos Ame
rikon su Naujienų atstovu 
A. Ripkevičia. Paveikslėlis 
nutrauktas prie ofiso Kas
tanto Norkaus, kurs yra

tas baltu kryžiuku). Atvy
kus Ripkevičiai iš Lietuvos, 
Naujienų ofisas dabar vi
suomet pilnas žmonių, no
rinčių atsikviesti savo gimi
nes iš Lietuvos.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai' '

DR. A. J. BERTA*
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki $ v. v. 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 Se. Union Avė. 
Tel. Yards 1699

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietasis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso raL: 9 iki 12 pistų; 7 iki 8 ▼. 
3250 Be. Halsted St., Chisayo, 111.

Telephone Yards £>834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rerideacija 3114 W. 42«d St.

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

OB. A. MONTVffl
Lietuvis Gydytojus ir .Chirurgas 

36 E, Wwhingtun St.
Valandęs: nuo 10 ild 12 ryto 

Telephone Central 8362 
1824 W«bansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tol. Kedzis 7716

3325 So. Halsted St., Chicago,. III.

Tęlafcnaa Bautoyard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dantistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

A. L. DAVIDONISj M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai.

nuo 5:30 iki 7:30 vakare,
2816 So. Michigan Avė.

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. piet.

ryto; 
ir

DR. M. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų HL cl* • Ijftf0263

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
5 iki 7 vak.

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxld ir

Oxygen (“gesaa”) 
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 So. Halsted SU Chisage, III.

V........................ I !■■■

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos: 11 Iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare 

Nedaliomis nuo 9 ikix12 ryto 
1821 So. Halsted SL, 

Kampas 18 ir Halsted St.
—11 ■ 1 1 M,wM

dr. p. Žilvitis 
Gydytojas ir Chirurgas 
3248 South Halsted St
Tel Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfąx 5574
Chicago

^DR. HERZMAN-^1
—IS RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
j’ausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 luboa 

Chicago, Illinois.
Specialistas džipvos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

dos ryte iki 1 vai. po piet. 
C Telefonas Drexel 2880

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

£M. WAITKI£WICZ
(Banienė)

Akušerka

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 uratų pa
sekmingo prak- 

1 Ūkavimo turiu 
latyrimG. Pasek- 
ningai patarnau- 

iPMu prie gimdymo 
Z j Kiekviename at

sitikime teikiu 
ypatišką prižiū
rėjimą. Duodu 
patarimus 
terims ir 
noma veltui.

iš
teikiu

mo-
mergi-

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
DOWIAT^-SASS

5208 W. Harrison St.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriilaj, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis lt—12 dienų. 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Dr. A. IL BLUMF.NTHAL

S. AaUrad Ava 
Kaupu 47-tu tat.
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Orderiu, kartu su užsakymu.

Kova su 
karu.

Praėjusis pasaulio karas 
iškėlė tokių aštrių nesutiki
mų socialistų internaciona
le, kad jisai suskilo ir iki šiol 
dar nėra susivienijęs. Tik
tai gegužės mėnesio 21 d. 
ketina įvykti viso pasaulio 
socialistų kongresas, kur, 
reikia tikėtis, internaciona
las bus atsteigtas.

Vienok da ir dabar dau
gelis socialistų mano, kad ta 
tarptautinė organizacija ga
lį vėl pakrikti, kuomet kils 
gaujas karas. Apie inter
nacionalo ateitį nebūtų abe- 

\ y jonių, jeigu butų surasta, 
kaip turi elgtis visų šalių so
cialistai, karui iškilus. Vi
sos tarptautinės darbininkų 
partijų ir profesinių »sąjun
gų konferencijos, įvykusios 
per keletą paskutinių metų, 
atidžiai svarstė' šitą klausi- j 
mą. ■ ' '

Musų skaitytojai jau žino, 
kad tose konferencijose pa
ėmė viršų ta nuomonė, jogei 
Vienintelis tikras būdas pa
šalinti nąujo karo pavojų 
esąs visuotinas darbininkų 
streikas tose šalyse, tarp 'ku
rių įvyksta susikirtimas. Ši
tą nuomonę priėmė ir taikos 
kongresas, posėdžiavęs nuo 
10 iki 15 d. gruodžio mėnesio 
pereitų metų Haagoje.

Toks kongreso nusistaty
mas, be abejo, yra geras 
ženklas pasaulio darbinin
kų judėjimu}. Jisai liudija, 
kad militarizmas ir šoviniz
mas, siautę pasaulyje beveik 
per dešimtį metų, neįstengė 
sulaužyt darbininkų klasės 
pasiryžimą kovot su karu. 
Tokiam kongreso nusistaty
mui neturi ką rimto užmesti 
net ir komunistiški rėksniai, 
kurie nesiliauja keikę socia
listus “išdavikais”. Jie sa
ko tiktai, kad, nors tas nu
tarimas visuotinu streiku 
kovot ^rieš karo pavojų yra 
ir geras, bet socialistai nesi
laikys jo, kuomet ateis ka
ras.

Bet tai yra menkos vertės 
priekaištas. /Įtarti socialis
tus ir profesinėse sąjungose 
susiorganizavusius darbi
ninkus, kad jie neturį tikro 
noro pašalinti karo pavojų,

—m, ■... .......

ris kiltų . įuer kaltę kurios 
! nors atsilikusios šalies val
džios, atmetančios arbitra- 
ciją. Bet ir atsilikusioms ša^ 
lims, kurių valdžias darbi
ninkai negali prispirti eit į 
trečiųjų teismą, butiį^tuo- 
met sunku vesti karą, nes 
jos neįstengia daug pasiga
minti naujųjų karo medžia
gų. Darbininkų streikas 
pramoningose šalyse galėtų 
sulaikyt amunicijos prista
tymą toms valdžioms.

Ateinantis visuotinas so
cialistų kongresas Hambur-

[nėra jokio pamato, nes ka
ras juk neneša jiems nei 
mažiausios naudos, o pra
gaišties neša tiek ir tiek. Ga
lima rimtai kalbėt tiktai 
apie tai, ar socialistų ir 
darbininkų organizacijos 
įstengs pravesti gyvenime 
tą griežtą nutarimą sulig 
kovos būdų prieš karo pavo
jų, ar ne. Bet šitas klausi
mas pareina ant to, kiek sti
pri bus ta organizacija, ku
riai reikės tas nutarimas vy- i 
kinti.* Silpnai organi/dčijai 
ir geriausi nutarimųyra 
neįvykiilami. Reiškia, kad
užtikrinus to nutarimo įvy- Į derinti tas dvi priemon 
kinimą, reikia rūpintis pa
daryt darbininkų organiza
cijas kaip galint stipresnė
mis.

Bet ta nuomonė, kad karo 
pavojų galima pašalinti vi
suotinu streiku, turi kitą 
ydą, kurios nepastebi nei 
bolševikiška, nei buržuazinė 
kritika. Klausimas visuoti
no streiko, kaipo įrankio ko
vai su karo pavpjum, buvo 
plačiai svarstom 
tų spaudoje ir kongresuose 
pirm 1914 m., ir buvo atras
ta, kad tas įrankis nevisuo- 
met gali būt tinkamas. Kad 
streikas galėtų sulaikyt ka
rą, jisai turi būt vienodu 
smarkumu pravestas abiejo
se susivaidijusiose pusėse, o 

| jeigu to nėra, tai jisai gali 
Atnešti pasekmių, visai prie- 

| šingų tam, 
karo priešai, 
kyšime, strei 
skelbtas tokiam 
kime, kur valstybė, tu
rinti galingą armiją, bet 
silpną darbininkų judėjimą, 
užpuls demokratinę šalį, tu
rinčią stiprias darbininkų 
organizacijas, — tai kas iš 
to išeis? Išeis tas, kad de
mokratinę šalį streikas su- 
paraližiuos ir militaristinė 
valstybė, kurioje streikas 
neturės pasisekimo, tiktai 
lengviaus sutremps ją. Vie
toje karo pašalinimo bus pa
siekta karingosios valstybės 
sustiprinimo.

Šitie argumentai prieš 
streiką, kaipo kovai su karo 
pavojum, nenustojo savo 
svarbos ir šiandie, kadangi 
ir dabar da yra didelio skir
tumo tarpe atskirų šalių kai 
dėl jų demokratingumo ir 
darbininkų judėjimo išsivy
stymo laipsnio. Kame gi 
tad išsigelbėjimas nuo tos 
baisios žmonijos nelaimės?

Garsusis Vokietijos socia
listas Kari Kautsky viename 
savo straipsnyje nurodo, 
k^d kovai su karu šalę vi
suotinojo streiko turi būt 
statomas reikalavimas pri
valomos arbitraci jos tarp tau 
tinių konfliktų sprendimui. 
Jisai sako, kad šitą mintį 
yra išreiškęs jau nabašnin- 
kas Jean Jaures 1907 m.

Jeigu socialistų ir darbi
ninkų organizacijos visame 
pasaulyje griežtai nusistaty
tų reikalaut, kad valdžios 
visus savo ginčus, kurių jos 
neįstengia išrišti derybų ke
liu, turi pavesti trečiųjų tei
smui išspręsti, ir jeigu jos 
prieš valdžias, kurios atsi
sako eiti į trečiųjų teismą, 
butų papiryžusios kovot vi
suotinu streiku, tai agresy
viu karo butų galima išveng
ti visose šalyse, kur darbi
ninkų judėjimas yra stiprus. 
Tose šalyse paliktų vietos 
tuomet tiktai apsigynimo 
karui, t. y. tokiam karui, ku-|

visuotiną streiką ir tarptau
tinius trečiųjų teismus — 
sėkmingai kovai j\i karo pa
vojum. /

Apžvalga
......................................................................

JUNGTINĖS VALSTIJOS IŠ
LEIDO $850,000,000 EURO

POS ŠELPIMUI.
ocialis-

ko geidžia 
Jeigu, sa- 

ąs bus pa- 
atsiti-

Nuo karo pabaigos Ameri
kos žmonės sudėjo $850,000,- 
000 Europos žmonių šelpimui. 
Tie pinigai ėjo šelpimui 23 
Europos šalių.

Amerikos žydai surinko 
$58,000,000 nuo karo nuker
tėjusiems žmonėms šelptis $50,- 
000,000 jau liko suvartota šel
pimui.

Rusijos baduoliams Ameri
kos žmonės sudėjo $50,000,- 
000 ir be to dar pasiuntė $10,- 
000,000 vertės maisto. Žydai 
Rusijos žmonėms pasiuntė $13,- 
000,(KM). Didelė tų pinigų did
žiuma ėjo įvairių tanių ir ti
kėjimų žmonių šelpimui.

Tokį apskaičiavimą 
Amerikos žydų šelpimo 
teto vlce-ipiirmininkas, 
W. Rosenberg.

padarė 
komi- 
James

NAUJAS ŠMUGELIS.

Darbo departamento sekre
torius, Davis, išleido įsakymų, 
kad butų ištirta neteisėto at
eivių įvežimo klausimas. Jisai 
sako, kad beveik per kiekvie
nų portą "šmugelio keliu yra 
įvežama daugybė imigrantų. 
Taip dalykams esant, imigra
cijos įstatymas netenka jokios 
prasmės.

Padėtis esanti taip rimta, 
jog Davis radę reikalinga1 at
kreipti į tai prezidento ir ka
bineto domesį.

Imigrantų gabenimo šmu
geliu užsiimančios laivų kom
panijos. Tai daroma labai pa
prastu budu: imigrantai pri- 
skaitoma prie laivo darbinin
kų ir laivo vyriausybės išduo
tais pasais jie gali be jokių

Darbo departamentas jau 
paliepė deportuoti 80 tuo bil
du įvažiavusiu žmonių iš Penn- 
sylvanijos valstijos. O greitu 
laiku busią deportuota dar 
šimtas. Visi tie žmonės dir
bo geležinkelių kompanijoms. 
Sekretorius Davis nori priver
sti, kad deportavimo lėšas pa
dengtų laivų kompanijos. Be 
to, jis pritaria patvarkymui, 
kad ateivių gabenimo šmuge
liu užsiimantys asmenys butų 
baudžiami $1,000 ir 
metam kalėjimo.

dviem

MOKINIŲ KONTROLIUO
JAMA MOKYKLA.

Laikraštyje “The New iStu- 
dent” paduodama labai įdomių 
žinių apie vienų Brooklyno mo
kyklų, Co-operative Education- 
al Institute of Brooklyn., Apie 
tai, kodėl ir kaip ta mokykla 
susikūrė, ten štai kas rašoma:

“1919 m. birželio men. 
, vietos prirengiamojoje mo

kykloje sąlygos pasidarė to
kios, kad mokiniai paskel
bė streikų prieš . autokrati
nę. ir pelnagaudišką moky
klos principalo arba savi-

! fiABJIENOS, Chicago, DL

•įlinko politikę. Jis lupo ne
įmanomai aukštus mokes
nius už mokslą ir išleidinė- 
jo nepakenčiamus patvarky
mus. Mokytojai buvo blogi, 
nes už tokią algą gerų ne
buvo galima gauti. Klases 
buvo! prikimštos. Mokyklos 
programas nepatenkino ino-

Ką rašo Amerikos laikraš 
šiai apie Lietuvą?

[LIB] Kai kurios lietuvių 
kolonijos pasirūpino paskelbti 
vietiniuose dienraščiuose žinių 
apie 16-to vasario apvaikščio
jamą.

Worcesterio laikraščiai pra
neša apie „lietuvių pamaldas 
bažnyčioje tą dieną ir apie 
dvejas prakalbas bažnyčios 
svetainėje ir A. O. II. svetai
nėje.

Amsterdamo lietuviai sudė
ję $6,000.00 Vilniaus Fondam 
Montellos lietuviai gražiai pa
minėję Lietuvos Nepriklauso
mybę ir sudėję aukų Klaipė
dos ^nukentėjusiams.

Rochestęrio lietuviai taip 
pat gražiai pasirodę. Turėję 
kalbėtojų net iš Chicagos.

Ypatingai gražiai pasirodė 
New Haven’o KdtuviaL Vieti
nis dienraštis “Register“ ap
rašęs iškilmę ir ' jos istorihę 
priežastį, šiaip baigia aprašy
mą: ‘Lietuvos Konstitucija bu
vo sudaryta I sulig pavyzdžiu 
musų (t. y. Amerikos) Kon
stitucijos ir duoda laisvės ir 
lygių teisių visiems. Vyriau
sybė įvedė pinigus, panašius į 
musų, jų litas a ta tinka musų 
dešimtukui. Faktinai jaunoji 
respublika plėtojasi lybiai tais 
pačiais keliais, kaip ir musų, 
nusijauzdama, kad musų pa
vyzdys vis dėlto yra sekti
nas“.

•Presbitorijonų kunigas J. I. 
Good daugelyje dienraščių pa
dėjo ilgų straipsnį, nurodanti, 
jog Europos protcstonai nepa
jėgia savo dvasinių reikalų ap
rūpinti ir kad jie laukia pi- 
nigĮin^s ir kitokios paramos 
iš Amerikos protestonų. Tar
pe šalių, kurioms Amerikos 
protestonų pagelba esanti bū
tinai reikalinga, minima ir 
Lietuva, kurioje 40,000 lietu
vių protestonų turį tik 4 dva
siškius.

Tokį klau
sta to “New York per
rašydamas apie Ateivy- 

tvarkymo įstatymų, kurį 
vadina “Įstatymu pragy-

“Penki bilijonai statymui, o 
kur darbininkai?
simą 
aid“, 
bes 
jisai
venimui pabranginti“. Kaip 
žinoma, Kongresai! yra įneš
tas naujas įstatymo sumany
mas ir per komisijas jau per
ėjęs, sulig kurio ateivių nuo
šimtis butų numažintas nuo 3 
iki 2-jų ir tai butų skaitoma 
ne pagal 1910-tų metų cen!- 
zo, bet pagal 1890-tų Ta at
maina, jeigu įvykių, lietuvius 
šiaip paliestų: “Dabartinis įsta
tymas leidžia įvažiuoti 2,310 
lietuvių per metus. Sumanyta- 
sai įstatymas beleistų įvažiuo
ti tik 213 per metus.. 1914-ais 
metais 21,000 lietuvių čia įva
žiavo“.

Įdomios žinios.
Specijaliu kabeliu atėjusios 

iš Londono į “Christian Science 
Monitor“ yas. 13 d, Iš tos ži
nios patyriame, kad Lietuva, 
nesitikėdama sulaukti teisingo 
sprendimo iš Tautų Sąjungos, 
o vėlgi vengdama dabar karo 
su •Lenkija, • • • ■ •su Lenkija, ko, matyt, Len
kija nori — kreipėsi į Tarp
tautinį Teismą Haagon. žinia 
šiaip skamba: “Nuolatinis 
Tąrptaųtipis •, j Taikos Teismas 
Haagoje buvo Lietuvos papra
šytas suteikti patariamąją opi
niją dėl pasiūlyto padalinimo 
neutralės zonos, įsteigtos Tau- 
ų (Sąjungos tarp Lenkijos ir 

Lietuvos, į>o to kada pirmoji 
užgriebę Vilnių 1920 m. spa
lių mėn.

Pereitą menesį Sąjungos Ta
ryba priėmė raportą p. Sau- 
ra, Ispanų Generalio Konsulo 
Bruselyje, rekomenduojantį 
neutralę juostą pakeisti provi
zorine sienos linija. Lenkija 
pasiulijimą priėmė, bet Lietu
va jį atmetė.,

Lietuva dabar prašo 
linio Teismo išspręsti, 
ryba turi teisės keisti 
lę zoną, ir jeigu 
tas keitimas gali 
mas, jeigu viena 
priima.

Šiaip ar taip 
lėčiau to lietuvių
mė lur būt bus ta, kad lenkų 
žengimas į neutralę juostą, 
kurio pirmiau galima buVo 
laukti bile dieną ir kuris tur
būt butų pagreitinęs dviejų 
tautų susirėmimą — kad ji
sai bus Atidėtas”. I \

\ '__ _

Pasau- 
ar Ta
neli t ra
tai ar 

vykina-
taip, 
būti
pusė jo ne-

vietoj 
rašo: 

su t i-

tas nukryps, 
žygio pasek-,

Skaitytojų Balsai
----------------- -------------

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.] >

FANATIZMAS IR 
KOMUNISTAI.

iš

kovoja

Fanatizmas yra vienas 
bjauriausių ždioniijos ydų. Vi
si apšviestesni ir laisvesni žmo
nės smerkia ir kovoja su tam
siu religiniu ir prietaringu 
žmonių fanatizmu, bet stebė
tina, kad yra extra radikalų, 
kurie priešingų jiems minčių 
ir įsitikinimų žmonių neap
kenčia su tokiu pat fanatizmu, 
kaip ir tamsus religiniai fa
natikai. 1 #

Kažkoks Mislinčius “Darbi
ninkių Balso“ 2 num. rašo, 
kad Rusijos komunistai vedą 
smarkią kovą su religiniais 
prietarais..

Kokiais gi budais
prieš religinius prietarus “lais 
vi“ Rusijos komunistai Ogi 
štai kaip. Kada per pereitas 
Kalėdas tikintieji susirinkę 
meldėsi ir vaikščiojo su pro
cesijom, lai pavartojo taip va
dinamą tiesioginį veikimą. Su
rengė antį-religines demonst
racijas: nešdami improvizuo
tus dievų ir šventųjų paveiks
lus pliovojo ir tyčiojos iš tų 
“dievų“ ir tikinčiųjų žmonių. 
Ant galo, parodymui tamsiems 
žmonėms, kad jokių dievų . ir 
šventųjų nėra, tuos improvi
zuotus šventųjų paveikslus su
metė ant laužo ir sudegino, 
šokdami aplink ugnį indijoniš- 
ką šokį. Tai matot, kaip trum
pai ir aiškiai “laisvi“ komunis
tai įrodė tikintiesiems, jog 
Dievo nėra. Sudegino jį ant 
laužo ir atliktas kriukis.*

Galima būt priešu visokio 
tikėjimo ir religijos, galima 
juos kritikuoti, bet tiesioginis 
įsimaiš 
jos, 
soks tyčiojimasis ir išjuoki
mas apsišvietusi am ir protau
jančiam žmogui turi būt taip 
pat biaurus, kaip ir pasielgi
mas tamsiausių religinių fa
natikų, kurie lenda ir trukdo 
reikalus kitaip manančių ir ti
kinčių žmonių.

Tokie 
“laisvų” 
smerktini 
pasielgimai reialkctini'ų rteligiš- 
kų fanatikų, kurie vartoja vi
sokių priemonių kovai su be
dieviais. Kuo žmogus laisves
nis, tuo labiau jis pagerbs re
ligiją ir įsitikinimus kitų žmo
nių, nors jis su jų nuomonėm 
ir tikėjimu visai nesutiktų.

Toliau tas “laisvas“ Mislin
čius rašo, kad tūli religiniai fa
natikai žegnojos žiūrėdami į 
tokį dievų išniekinimą, bet, 
sako, tai nieko nereiškia. Nes, 
girdi, kada tie fanatikai išgirs 
kelias prieš tikybinias prakal
bas ir pamatys kelias tokias 
demonstracijas, tai, sako,' ir 
jie pradės kitaip manyti apie 
savo dienų švinlumą.

Kažin ką tie “laisvi“ komu
nistai sakytų, jei tamsus reli
giniai fanatikai pasielgtų taip, 
kai]) jie elgiasi? Pavyzdžiui, 
kada komunistai parodiioja su

raudonom vėliavom, garbinda
mi Leniną ir Trockį, juos pasi
tiktų demonstracija tų religi
nių fanatikų su karikatūriškais 
paveikslais Lenino, Trockio ir 
kitų komunistų dievaičių, pra
dėtų plūsti Lepiną ir Trockį ir 
įrodymui, kad jie yra niekai, 
sudegintų ant laužo. Kažin, 
kaip tas patiktų tiems “lais
viems“ komunistams?

Kitoj savo straipsnio 
tas gudrus Mislinčius 
“Mums nereikia kovoti
kybą mockinėm pliovonėm ar 
velnių pardavinėjimu, tokia 
“kova“ tiktai sukiršina tikin
čius žmones, ji visai nenaudin
ga, nes ji nieko neišaiškina.“

Bet kodeLgi tas pats Mislin
čius truputį žemiau giria ir 
pritaria didesnėm negu mocki
nėm pliovaliem ir kiršinimui 
tikinčių žmonių Argi gali būt 
didesnių pliovonių ir kiršinimo 
tikinčių žmonių, kaip tyčioji- 
mos ir išjuokimas jų pamaldų, 
deginimas jų dievų, į kuriuos 
jie tiki? Mislinčius džiaugiasi 
ir pritaria tam, nes, mat, taip 
daro “laisvi” komunistai.,

Norint paliuosuoti tikinčius 
žmones nuo religinio fanatiz
mo reikia juos laipsniškai mo
kyti ir šviesti, nurodinėt jiems 
jų dvasiškų vadovų vardan re
ligijos daromus išnaudojimus, 
parodyti, kad jų dvasiški va
dovai vien tik savo ypatiškai 
naudai stengias palaikyti* juos 
religiškuos prietaruos ir fa
natizme. O kada žmones bus 
apsišvietę, tai tikėjimas ir re
ligija bus jų asmeniškas .sąži
nės dalykas. z

Bet deginant dievų paveiks
lus ir prisakymais versti žmo
nes netikėti, tai yra toks pat 
fanatizmas, kaip ir tų, kurie 
prievarta verčia tikėti.

'Poliau Mislinčius rašo, kad 
religija nėra religija, bet tikė
jimas. Tai todėl, kad žmogus 
ne koįžnas sau išsvajojo religi
ją, bet kiti jam įkalbėjo, todėl 
tas ir nėra jo asmeniškas daly
kas.

as į reikalus rcligi- 
tilęėjimo ir sąžinės, Vi

jimasis

cxlra 
yra taip

pasielgimai 
radikalų

ir žalingi, kaip ir

Religija arba garbinimas 
dievo ar dievų, nežiūrint ar ji 
bus kam kieno įkalbėta, ar pa
ties išsvajota, bi tik ne prie
varta, tai ji ir yra žmogaus as
meniškas dalykas. Nors Mis
linčius ir neišsvajojo pats sau 
komunizmo, bet tiki į tą ką Le
ninas su Trockiu jam sako, aš 
vistik manau, kad tai yra jo 
asmeniškas dalykas, o ne vi
suomeniškas, tikėti ar netikėti 
į Lenino komunizmą..

Mislinčius sako, kad žmo
gus tikįs į dievą dėl to, <kad 
jam motina pasakė, jog die
vas yra ir todėl dievas nėra jo 
vaidentuvės vaišius. O kada 
komunistai sudegins “dievus“ 
ant laužo ir prievarta lieps 
žmonėms tikėti, jog dievo nė
ra, 'tai Mislinčius mano, kad tai 
bus žmonių vaidentuvės vai
sius. Kas nori kilus liuosuoti 
nuo fanatizmo, tas turi pats 
pirma nuo jo pasiliuosuoti. 
l^et komunistai patys būdami 
fanatikais, daugiausia rėkia 
apie kitų fanatizmą.

Argi galt birt didesnis fana
tizmas, kaip ardymas prakal
bų ir koliojimas tų žmonių, 
kurie kitaip protauja negu tie 
“laisvi“ komunistai? Kad ir 
čia, Amerikoj, kada socialis

tai surengia prakalbas, tai ko
munistai suėję riksmu ir ki
tokiais budais stengias jas iš
ardyti, o kada rengėjai neno
rėdami, kad jų prakalbos bu* 
tų išardytos, pašaukia polici

ją, kad numalšintų triukšma
darius, tada tie “laisvį“ komu
nistai keikia tuos žmones už 
tai, kad neleido jiems išar

dyti savo prakalbų. Patys su
ėję sukelia triukšmą, išprovo
kuoja, o paskui keikia šiau
riausiais žodžiais tuos žmones, 
kurie kitaip protauja ir mą
sto negu jie.

Ant galo Mislinčius skund
žias, kad dauguma iš jų “su
sipratusių“ draugų “ryja kep
tus dievus“., Stebėtina, kad ko
munistai žinodami tokias ge
ras priemones panaikinimui 
dievų, nepasielgia taip, kaip 
jų draugai Rusijoj. Sudegintų
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tuoš dievus ant laužo ir jų 
“fcusipratusiem” draugėm ne
būtų ką “ryti“. — Sparva.

Įvairenybės
Didžiausia meteoras.

Meteorais vadinama puolan
čios žemėn iš dangaus bery- 
bių akmens arba geležies ma
sės, kurių puolimo greitumas 
apskaitomas 10—15 mylių per 
sekundą. Puolimo energija per
sikeičia į šilumą, kurios pa
kanka sutarpinimui išorinių 
meteoro sluogsnių. Iki šiol iš
kritusių meteorų didumas bu
vo nuo kelių šimtų kilogramų 
iki smulkiausių skeveldrų. Vi
suose nukritusiuose meteoruo- . 
se buvo atrandama tų chemiš
kų elementų, kurie yra žino
mi ir ant žemės., Apie meteorų 
kilmę labai daug yra nuomo
nių, bot tvirčiau nustatyta, tai 
kosmiškas jų paėjimas.

Taip, praeitų metų gruod
žio men. 10 d. vakare, Rusi
joj, Caricino —*^ies Volgos upe 
— apylinkėje įvyko nepapras
tas ir retas apsireiškimas: dan
gus tarp Vladimirovkos kaimo 
ir Gorevo (dabar jau Lenki
ško) miestelio urnai nušvito 
dideliu pažaru. Kelioms minu
tėms prąslinkus, su dideliu už
imu nukrito ant žemės ties Sai- 
chano stotim didžiausis mete
oras. Tam meteorui bekriri- 
tant pasigirdo dideliausis tren
ksmas, panašus keletos kanuo- 
lių sularįinam šoviniui. Delei 
to trenksmo išbyrėjo daugelis 
langų Vlaidimirovkos kaime. 
Per keletą valandų, net ir to
lokai nuo nukritusio meteoro, 
jaučiama buvo didelis karštis. 
Nukritusis meteoras savo di
dumu viršija iki šiol karius 
nors nukritusius meteorus. Tai 
yra tamsiai pilkas akmuo, tu
rįs daugiau 21 .metro ilgio ir 
8(4 metrus pločio. Jis gali 
sverti apie 3 mil. 276 takšt, 
kilogramų (200,000 padų). 
Krisdamas jis giliai sulindo že
mėn, tik 8j/2 (metrų jo kyšo 
iš žemės. V

Iškabų numurzinimo 
pasekmės.

Kaunas. [Musų koresp.] Iš
kirstieji 4 vasario tulęs karš
tų patriotų grupės šposai 
iškabų nuniurzinimas — kau
niečių tarpe sukėlė didelio 
triukšmo., Del to įvykio visur 
girdėt apie tai visokių vieni 
antriems priešingų išsireiški
mų. Vieni tą karštuolių ne
lemtą žygį pasmerkia (tokių 
dauguma), kiti tokiais darbais 
gc'rčjajsi ir apgailestauja kad 
dėl nežinojimo neturėję laimės 
dalyvaut toje garsioje teplio
rių kompanijoj.

Laikraščiuose rašoma apie 
(ą numurzininią sieksniniai 
straipsniai, daugiausia smer
kiantys už tokį neaipgalydtą 
žygį. Yjiatingai prof. Voldema
ras “Krašto Balse” ilgam straip- 
snyje grieštai pasmerkė iška
bų num urzin tojus.'

Kauno Miesto Tarybą nu- 
prausimui su juodintų iškabų iš 
savo kasos paskyrusi 5000 li
tų, delko girdėti balsų, kad 
tai esą be reikalo ji parod
žius savo didelį duosnumą.

Nukentėjusieji žydai su len
kais be abejonės turės progos 
skųslics civilizuotam pasau
liui, kad juos lietuviai kaipo 
tautų mažumas persekioja ir 
šauksis galingųjų užtarimo 
(ypatingai lenkai)., Juk turbut 
tik dėlto kaikurie jų fotogra
fuoja suteptąsias gatvių iška
bas, kad paskui parodžius jas 
užsienio spaudoje.

— Pet. Klimka.

Chicagos redaktorius tyrinės 
ateivių klausimą.

Darbo <lcpartamcnto sekre
torius, James J. Davis, paskyrė 
laikraščio “L’Italia” redakto
rių, Oscar Durante, tyrimui 
Chicagoje sąlygų, kuriomis gy
vena ateiviai.
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Ras sa Birute Naujienų Koncerte CHICAGOS
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:: ŽINIOS ::

A. P. KVEDERAS Solistas-Artistas ir Birutės Choro vedėjas
“Birutėje” dabar su jos naujuoju mokytoju ir mosikuotoji 

apsireiškė daug jauno gyvumo, daug išbujojusio skurdumo, su 
taikos ir su ateinančiu pavasariu linksmo šėlimo. Rods, visa lie 
tuviškos Chicagos mergiška gražybė — su meile klykiančiais bal 
sais — ir didžiuma vyriškos spėkos — su pergalės geismu bau 
biančiais balsais — datjar susispietė į Birutę ir padarė iš jos ža 
vejančią jaunimo draugiją ir labai gražų harmonijos balsinį vrn 
niką su įpintomis į jį įvairių didybių žvaigždėmis! “Birutės1 
dainos be abejo mus žavės didžiajame Chicagos lietuvių meti 
niame koncerte — Naujienų Koncerte — Kovo 18 dieną Ashlam 
Auditorijoj, kampas Vau Buren ir Ashland gatvių.

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai,' greitai 

t ir už pigiausią kainą.
Taip-jau jeigu kas turi vedi

mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiemą savo daly
ko žinovams. \

NAUJIENOS
Teisių Skyrius •

1739 So. Halsted St.' 
Chicago, III.

“Stebuklingi Namai"
Chicagoje apsireiškė naujas 

“stebuklas”, kurio žiūrėti ei
na šimtai žmonių. | 

Praeitą penktadienį šimtai 
žmonių ėjo žiūrėti naujai “apsi- 
jovijusių” stebuklų.. Stebuklų , 
vieta — 6724 Justine S t.

Tai mažas namelis, kuris ptri- 
klauso Timothy J. Daly. Metai $ 
su viršum aukštutiniame kam
baryje mirė jo duktė, Lilian.
Prieš mirtį ji pareiškė savo mo- ' 
tinai, kad matantį ant sienas 
Saldžiausios širdies paveikslą. ,

Po to, kai Lillian numirė, jos 
tėvai ir giminės ėmė kalbėti sa- 

J vo pažįstamiems, kad ir matą 
ant sienos' to paveikslo ženklus. 
Kalbos apie tai pasklido tarp šv. 
Brendono parapijos narių.

Daugelis parapijonų atlankė 
namus ir ėmė tvirtinti, kad jie 
ištikrųjų matę ant sienos stebu
klingą paveikslą. Kiti vėl sakė, > 
kad jiems reikėjo bent kelis kar
tus atlankyti namus pirm negu: 
jie galėjo “stebuklą” įžiūrėti. Į 

i Daly sako, kad kaikurie jo 
* kaimynų sirgo, bet kuomet jie 

atvyko į mirusios dukters kam
barį ir atsiklaupę ant kelių pasb 
meldė prieš menamą paveikslą, 
— jie tuoj pasveikę.

Pasakojimai apie tuos stebuk- L 
lingus pasveikimus labai prapli- 

’ to. žmones virtinėmis ėmė lan
kyti “stebuklingus namus”. Pa- 

" galios, tatai labai įkyrėjo namų 
1 savininkui ir jis atsisakė beįsi- 

leisti “pilgrimus.” Bet pereitą « 
penktadienį jis atmainė savo 
nuosprendį ir pareiškė, kad kiek
vieno mėnesio pirmą penktadie
nį durys busiančios “pilgri- 
mams” atidarytos.- Pasinaudo
dami tąja privilegija, penktadie
nį daug paliegėlių ir Šiaip ser
gančių žmonių ėmė grūstis į na
mus. Kai kurie jų sako, jog jie 
apturėję nemažo palengvinimo. 
Tarp lankytojų buvo nemažai ir 
protestonų, kurie taipgi sakosi 
įžiūrėję ką tai sienoje.
Buvo nueįę keli katalikų kimi 

gai. Bet įie atsisakė duoti ko
kio nors paaiškinimo dėl to “ste
buklingo” reiškinio. į

Visa tai rodo, jog žmonių ner
vai ištikrųjų yra labai suirę. Se
nis Frend tiesą sako: nervingu
mas sudaro žmonijai didelio pa
vojaus.

GERINS CHICAGOJE KOMU
NIKACIJĄ. >

Spėjama, kad 1940 m. Chica- 
ga turėsianti apie 4,000,000,000 
gyventojų. Tokiam gyventojų 
skaičiui esanti transportacijos 
klausimas pasidarys ytin rim
tas. Jau ir dabar žmonėms pri
sieina “kraują gadinti” belau
kiant karą. Bet blogiausias da
lykas yra tas, kad vidurmiestyje 
karų susikimšimas yra toks di
delis, jog ir eiti ir važiuoti yra 
sunku. Bet kaip tą blogumą pa
šalinti? i

! Tatai bus galima pagerinti tik 
tada, kai bus išvesti požeminiai 

I keliai. Miesto klube tokį suma
nymą ir įnešė, Samuel Insull, 
elektros ir gaso kompanijos pra- 
zidentas. Jis sako, kad bėgiu 
trijų metų Chicaga galėtų turė
ti puikią požeminių kelių siste
mą. Kįiubo nariai tuo planu esą 
susiinteresavę ir busią daroma 
pastangų pravesti jį gyVeniman.

Jau Galit Atsikviesti 
Savo Gimines

iš Lietuvos
Sunkumai Apgalėti! 
Rūpesčiai Prašalinti!

NAUJIENOS jau pratiesė tiefeu kelią, iš Lie
tuvos Amerikon Jūsų giminėms ir pažįsta
miems. Jeigu negalėjot iki šiol atsikviest 

savo giminiu iš Lietuvos, tai 'dabar galėsite jau 
be sunkenybių ir dideliu rūpesčiu.

Naujienų atstovas Antanas Ripkevičius, iš-
« • * ‘I —buvęs Lietuvoje porą mėnesių, teA taip pasek

mingai sutaisė dalykus, kad dabar per Naujie
nas, galiipa sakyti, galės atvažiuoti Amerikon , 
kiekvienas, kuri tik Naujienos apsiims atgaben
ti iš Lietuvos.

Važiuojančiam iš Lietuvos žmogui Naujie
nos per savo atstovus ar ingaliotiniuh« parūpins 
visą, kas tik reikia, ir prašalins visas kliūtis, ku- 

, rip pats žmogus negalėtu prašalinti, ir tokiu bu- 
du kiekvienas sučėdys daugybę pinigu, kuriuos 
iki šiol reikėdavo be reikalo išleisti.

už nedidelę mokestį virš laivakortės kainos 
ir geležinkelio tikėto, Naujienos aprūpins kiek
vieną žingsnį keliaujančiam žmogui riuo išsiė- 
mimo pasporto iki atvažiavimo Chicagon ar ki
tan kuriu Amerikos miestan. Keliaujančiam 
žmogui bus veltui išimtas Kaune pasportas, kas 
sųčėdys jam daug klapato'ir bėgiojimo nuo Kai- z . 
fošiaus prie Ainošiaus, bus gauta Amerikos vi
za, Vokietijos viza, daktaro apžiūrėjimas, kvotos 
numeris arba leidimas išvažiuoti, bus užmokėti 
Lietuvos karės taksai, bus duota nakvynė Kau-

\ ne, bus pervežtas ir prižiūrėtas pagažas, taipgi 
apdraustas ir ajisaiig'otas nuo kratų, ant galo 
išvažiuojant iš Lietuvos bus duotais palydovas, 
kurs palydės važiuojantį iki laivo ir pridabos, - 
kad važiuojantis nebūty be reikalo sulaikytas ir 
kad tikrai išplauktu Amerikon. Jeigu atvažia
vus Amerikon, pasidarytu kokiu kliūčių ant EIlis 
Island, tai ir čia Naujienos pagelbės pergalėti 
kliūtis. ‘

Vienatinis geriausias būdas atsikviesti savo 
gimines iš Lietuvos į Amerką — dabar yra per 
Naujienas ir Naujienų sutvarkytą keliautoju ap
rūpinimą ir Apsaugą.

Jeigu turite kokiu sunkumu su giminiu at- 
sikvietimu iš Lietuvos, tuojaus kreipkitės į Nau
jienas -p- čia jus gausite tinkamą pagelbą kožna- 
me atsitikime.

Paveskite savo rūpesčius apie giminiu atsi- 
kvietimą Naujienoms.

Dabar jau galite drąsiai kviestis savo gimi
nes iš Lietuvos. Nes sunkumai tapo apgalėti ir 
rūpesčiai bus prašalinti.

KVIESKITĖS SAVO GIMINES IŠ LIETU-

į. Neapleis, 
kliūti, tao-

JUS
Yra jums 

kitę jų. Jeiuru 
met ateik pas

DR.
Lietuvis1 akių dakt&ras (Optometrist)

3315 So. Halated St., Chic.ro? UL
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 9 

Nedaliomis nuc 10 iki 1. Tel. Yards 0682

----- ė---------------
20 metų prityrimo
Akinių pritaisymo mene

Simptomai pareiškiu 
akių ligas 

Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos ? 
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva? •
Ar matote kaip ir plukančiua tai

kus?
Ar atmintis po truputį mažėja? ( 
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar vra balta dėmė ant vokų ?
Ar turit katarakta?
Ar turit žvairas akis?

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

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

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapath

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Tel. BIvd.,0313. Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

k—........—......... i i i ■„/

Dr. Anelė KaushiUas D. C.
CH1ROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmų, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2t59 W. 21 St., -kampas Leavitt St.

Telefonas Roosevelt 8135
Valandos: 1:00 iki 9 p. m. NedėlIoJ 

9 iki 12 a. m.

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.
Ketvirtad. ir septintad. 9 iki 1

Dr. Felix A. Manelis
NAPRAPATHAS 

Diagnoza pagal sutarimų
3247 Emerald Avė., Chicago. III.

Tel, Yards 1138

8TANLEY P.
MAŽEIKA

RABORIUS IR 
Balsamuotojas
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMACY
Yra naujai uždėta lietuvių

< vaistinyčia
(Aptiekę)

Kurioje gausite tik geriausias 
gyduoles

3327 So. Halsted St.. Chicago.
Phone Boulevard 0696

JEIGU JUS SERGATE 
Nevartokite pilių ir patentuotų medicinų. Jus gal būt 

gydote ne tą lig^ 
PASITARKITE SU SPECIALISTU! 
RIMA GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ 
Ulcer;. .

inkstų ii* pusi

URIS TURI PATY- 
^IRONIŠKŲ LIGŲ, 

pasididinusios vein», silpnumas, nervingumas, šlapumas nuo 
gali birt, kad tai paeina nuo nuodų kūne.

Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingos diagnozes. Tikras ištyri
mas šlapumo ir kraujo turi būt padarytas su X7ray metodu, radiumu, 
serumu ir elektriku. Specialis gydymas vyrų ir moterų privatiškų 

ligų. Taipgi gydau
Akis, ausis, nosį ir gerklę.

DR. J. VAN PAING,
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phone Yards 1119 

Valandos nuo 10 iki 1 ir nuo 7 iki 9.

MERGINĄ APIPLĖŠ® JOS 
. NUMYLĖTINIS.

Sekmadienyje policijos stoty
je Josophine Lobello, 15 metų 
amžiaus mergina, kuri gyvena 
1110 Milton avė., papasakojo po
licijai, kad ji likusi apiplėšta sa
vo numylėtinio, Joseph Tullio. 
T ui lio išvežęs ją pasivažinėti au
tomobiliu, ir kai jie privažiavę 
ežerą, jis smogęs su geležim jai 
į galvą, atėmęs $340 ir, vežiko 
padedamas, įmetęs ją ežeran. 
Tačiau- jai pasisekę išplaukti.

VOS PER NAUJIENAS.

LAIVAKORČIŲ SKYRIUI 

1739g. Halsted St. 

, CHICAGO.

iHSKR’
(Seka ant G-to pusi.)

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per.didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau. 1

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos naudingas ir teisingas 
patarnavimas. ♦

A. A, PAKŠYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

Chic.ro


—

NAUJIENOS, Chicago, UI Pirmadienis, Kovas 5, 192
Chicagos Žinios

O

(Seka nuo 5-to pusi.)

Bet nuo šalto vandens ir gauto 
smūgio ji apkvaišusi ir nebeži
nojusi kur eiti. Policijon ją nu
vedė vienas gatvekarių darbinin
kas.

Policija ieško Tullio ų* jo sėb
ro, kuris padėjo jam apiplėšti 
merginą. LoBello sako, kad jos 
Joseph niekuomet jai nepranešė 
kur jis gyvenąs.

HEFFERMAN IR CRAMER 
NUTEISTI MIRČIAI.

Kucinskis, St. 
Kreivis, Bruno 
Kreivis, Ludvikas 
Bukauskas, Jurgis 
iLipčris, Stanislovas 
Marcinkus, Aleksa n d ra s 
Miką, <Leon 
Nokša, Vincent 
Petkus, Jonas 
Petrauskas, Juozapas 
Oleka, Petras 
Petrulis, Jonas 
Puceta, Jos. 
Rakašaitė, Eleanor 
Ramonaviče, Simon 
Bangelis, Augustas 
Schultz, Charles 
Simonavičius, Stanislovas

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKĮJ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
Šiuonvi pranešame Am. Liet. Rūbų 

Išdirbimo Bendrovės “Rūbas” dalinin- 
kams(-kėms) ir bendradarbiams, jog 
sugrįžo iš Lietuvoj vice-pirmininkas 
K. Mačiukas, kuris parvežė B-vės fab
rikų paveikslus ir kitus svambius do
kumentus. Taipgi atplaukia Ameri
kon laivu George Washington bendro
vės pirmininkas J. Gudžiūnas. Su vi
sais reikalais kreipkitės į bendrovės 
raštynę, 809 W. 35th St., Chicago, III.

Valdyba.

L. D. L. I). kuopų domei. — L. D. 
L. D. Chicagos Rajono konferencija 
įvyks kovo 11 d.. 11 vai. ryto. “Nau
jienų” name, 1739 So. Halsted gat
vės. Visos Chicagos ir apylinkės L. 
D. L. D. kuopos privalo sušaukti su
sirinkimus ir išrinkti delegatus kon
ferencijom A. Dvylis, sek r.

MOTERŲ VYRŲ
REIKIA merginų core dirbėjų 

patyrusių j bresinę faundrę. La
bai gera mokestis. Trumpos dar
bo valandos. Ateikite pasirengu
sios į darbą Sloan Valve Co., 
43Q0 W. Lake St.

REIKIA prie
Geležies ornamentų

Danbininikų
Atsišaukite.,

3545 Shields Avė.

PARSIDUODA krautuvė saldainių, 
cigai-ų, cigaretų ir kitokių daiktų; 
parduosiu už vvholesale kainą pagal 
aprokavimą. Laisnis dėl cigaretų 
yra užmokėta ant 23 metų, biznis ge
ras, priežastis pardavimo liga.

Atsišaukite
975 W. 19th St.

VVilliam Cramer ir “Lairy” 
I^efferman krimnaliniame teis
me liko nuteisti pakorimui. Kiek 
laiko atgal juodu nužudė Jo- 
sbph Lanusą, turtingą verteivą.

Otto Christensen, kuris irgi 
dalyvavo toje žmc^gžiidystėje, 
pasmerktas visam amžiui kalėji- 
man.

Skukauskas, Kazimer 
Stanionis, Pr.
Vala, Juozas
Venckus, Jurgis 
Yakubauskas, Joseph 
Žillis, Jos,

Roselando Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės šėrininkų mėnesinis su- 
sirinkim-as įvyks pirmadienyj kovo 5 
d., K. Strumilo svet., 158 E. 107 str., 
8 vai. vak. VisP šėrininkai malonė
sit atsilankyti. T

— Sekr. K. Gavėųas.

Reikia —
MOTERŲ ir merginų 16 

metų amžiaus ir senesnių, len
gvam dirbtuvės darbui. Alga 
bus didinama. Ateikite pasi
rengusios darban.
AMERICAN CAN COMPANY

3951 So. Canal St.,

REIKIA darbininkų Ware- 
house trukerių, 45c. į valandą. 

2750 W. 35-th St.

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatvės, naujausios mados 
apereiting room. Puiki prga dėl 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti į trumpą laiką, priežastis 
pardavimo liga. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 3210 -So. Halsted St. 
No. 5.

PRANAŠAUJA CHICAGAI 
AUDRĄ.

Lieluviy Bylos Chicagos 
Teismuose

Dr-stės Palaimintos Lietuvos mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadienyj 
kovo 11 d., draugo J. Malinausko sve- 
tainnėje 1 vai. po pietų. Draugai at
siveskite su savim ir naujų narių, nes 
dabar yra gera proga įstoti draugys
tėj kadangi įstojimas liko sumažin
tas; — Rast.

REIKIA 100 lempų užlaidų 
dirbėjų. 1 Geriausi alga. Šviesi 
dirbtuvė. Nuolat darbas. Atsi
šaukite tuojau.
Perfection La m p S'hade Co.

1509 Mihvaukee Avė. 3 11.

REIKIA molderiu, darbininkų ir 
grinderių į bresinę fandrę, trumpos 
darbo valandos, gera alga, nuolat 
darbas.

Atsišaukite
SLOAN VALVE CO.,

> 4300 W. Lake St.

REIKIA SALESMANŲ turi mokėti 
rašyti ir kiek nors kalbėti angliškai. 
Labai gera proga padaryti pinigų, tai 
nėra Real Estate. Galite daugiau 
dažinoti vakarais nuo 6 lig 9 vakare.

GEORGE KACIIEM,
1531 Fry St.,

. Chicago, 111.

SALIUNAS GERIAU KAIP 
AUKSO MAINOS

Pirkit už labai žemą kainą, prie
žastį pardavimo patirsite ant 
vietos. Kas pirmutinis, tas lai
mės. 3428 So. Halsted St.

\ FARMOS1 FARMOS!
Gerbiamieji Lietuviai norinti apsi

gyventi ant gerų žemių ir tarpe savo 
tautos žmonių kur jau yra suvirš 
400 lietuvių apsipirkę farmas. Čia 
apsigyvenę jausitės kaip Lietuvoj.

Aš, kaipo seniausias ūkininkas šios 
apielinkeS, žinau šį kraštą gerai. To
dėl galiu suteikti geriausių patarimų 
kas link farmų pirkimo. Daug lietu
vių pirko farmas per mane. Jau 9 
metai \ kaip patarnauju lietuviams 
farmų pirkime. Todėl ir šįmet surin
kau 63 farmas dėl pardavimo. Dau
gelis farmų parsiduoda su gyvuliais, 
padargais ir apsėtais laukais, farmos 
parsiduoda ant lengvų išmokėjimų.

Šįmet farmos yra didelei nupigę. 
Todėl nesiduokit miestų agentams 
save apsigauti. • Bet kreipkitės prie 
manės, o aš suteiksiu draugišką pa
tarnavimą. Reikalaukit farmų surašo.

JOHN A. ŽEMAITIS,
R. 1, Box 17, Fountain, Mich.

Oro spėjikai sako, kad šįryt 
Chicagą pasieksianti šalčio ban
gą ir sniego audra. Ta šalčio ir 
audros banga einanti iš Missouri 
valstijos, šeštadienyje Missouri 
valstijoje siautė nepaprastai 
smarki viesulą (ciklonas). Esa
ma sugriautų namų ir sužeistų 
žmonių.

GANA VVALSKA McCORMICK 
DAINUOSIANTI RUSŲ 

OPEROJE.
žinomo Chicagos milionie- 

riaus McCormicko žmona, Gali
na VValska, gal šią savaitę dai
nuos Rusų operoje.

ATRADO ŽMOGAUS 
RANKĄ.

Prie 2310 West Roosevelt Rd. 
liko atrasta žmogaus ranka. Po
licija sako, kad ranka buvusi 
kirviu nukirsta.

VES KOVĄ SU PRIGAVIKAIS.
Graviruotojų asociacija pra

nešė skelbimo klubams, kad ji 
pradėsianti imti nagan falšyvų 
iėbelių dirbėjus. Tie prigavikai 
dirbą Iėbelių visokiems 
riams ir darą didelį biznį.

like-

ĮTA.-BANKO DARBININKAS
RIAMAS $6,800 PASISA

VINIMU.
Policija areštavo Continental 

and Commercial Trust and Sav- 
ings banko knykvedį, Ferdinąnd 
A. Guentherį. Guenther įtaria
mas pasisavinimu iš banko 
$6,800. % <

RANDASI NAUJIENŲ OFISE 
LAIŠKAI Iš IJETUVOS.

Ascilla, J.
Apkiciuci, Antanui
BasJLis, Jos.
Beliaskas, Jos.
Belinskas, J,
Bražauskas, Josephine
Dermon, Frank
Erkmanas, Simonas
Griunas, Jonas

Grigo divorso byla No 384317 šau
kiama pas teisėją Ch. A. McDonald.

Kazdailis prieš Kazdailis byla No B 
78216 eina pas teisėją G. F. Rush.

Novikaitis prieš Novikaitis byla No 
B 89028 pas teisėją II. M.* Friend 
atidėta kovo 15 d.

Szukievicz prieš Bakauskas byla 
92464,—atmokėtas judgmentas.

Puschus prieš Zachrič byla No 
927636,—atmokėtas judgmentas. x

Marcinkevičius prieš Zachrič, byla 
No 917950, — atmokėtas judgmentas.

Stankus prieš Paukovski byla No 
848044, Munic. teis., pas teisėją 
Bugee atidėta Kovo 7 d.

Reikas prieš Barnoką byla 457409 
Munic. teis, pas teisėją Eberhardt 
atidėta balandžio 2 d.

Jankauskis prieš Sevanis byla No 
882710, Munic. teisme, pas teisėją 
Eberhardt atidėta kovo 3 d.

Dapus prieš Mackevičių byla 
1014079 Munic. teisme pas teisėją 
Eberhardt atidėta kovo 20 <1.

Bukauskas prieš Mackevičių byla 
No 1014079 Munic. teisme, pas teisėją ) 
Eberhardt atidėta kovo 20 d.

Adomaitis prieš Givens byla No 
10137224, Munic. teisme, Rcom 913 
atidžta iki gegužės 25 d.

Wayda prieš laodakis byla No 
371928, pas teisėją Pam.

K a įsokiene prieš Ka.r’soJcfj. Hyla KTo j 
B. 873D2 pas teiHejįj. Ira. Ryner, iš- I 
duotas attachment orderis. į

Jakimas prieš Jakimas byla No 
B 94618 pas teisėją Ira Ryner, išmes- I 
ta. i

Kovo 6 d. 12 vai. parsiduos už sko- ] 
las ant licitacijos automobilius adre-1 
su: 4291 Archer avė., byla Jno Jokan- I 
tas prieš L. Nizinski.

Orlovsky prieš Grušauskas byla No I 
101698, Municip. teisme pas teisėją I 
Adams. i

Bagdonas prieš Roleth, byla No 
993918, Municip. teisme pas teisėją 
Adams. '
Bukauskas prieš Machewich, byla No I 
1014079. Municip. teisme pas teisėją | 
Eberhardt. i

Jankauskis prieš Sevanis, byla No I 
882710, Municp. teisme pas teisėją 
Eberhardt. Į

Reikas prieš Bameika, byla No I 
<157409, Municip. teisnve pas teisėją | 
Eberhardt. —•

Erings Prieš Westem Packing Co.. Į 
bla No. 990676, Municip. teisme pas Į 
teisėją Reed. ,

Prieš Valaską išduotas judgmentas Į 
sumai $1020.46., kurs turi būti paim-1 
tas iš jo intereso žinių komnaniioi Į 
(Lith. Prtg. & Pub. Co.); byla No 
R60659 nas teisėja Eberhardt. į 
š.a- čtėiesSrs ataoihrdl aoihnrdlu oini |

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Jakštas, Ignas 
Janonis, J. 
Kaitis, P. M, 
Kaune t i s, John
Kazlauskas, Joseph 
Kernagis, Walter

PETRAS GRIGALIŪNAS’

Lietuvių sviete:
KAS: — Naujienos, Naujienietės ir 

Naujieniečiai.
KĄ: — Didelį, gražiausią metinįiNau- 

jienų koncertą ir Balių ir šokius.
KUR: — Didėjėj Ashland Auditorijoj, 

kampas Van Buren ir Ashand gat
vių. Chicagos mieste.

KAIP: — Stropiai, su visu atsidėjimu, 
nuodugniai, iškilmingai, širdingai, 
maloniai, linksmai, puikiai, su di
džiausiu užganėdinimu, su triukš
mu, su meile, su švelnumu, draugi
škumu ir tikrais šventės jausmais.

KADA: — Neužilgo, neužilgo, dar 
tik už nedėlėlės už kitos: — nedė
lios dieną, kovo mėnesio aštuonio
liktą (18) šiais metais 1923čiais, tą 
dieną vakarop.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės direktorių ir draugijų atstovų 
mėnesinis susirinkimas įvyks pirma
dienį, kovo 5, 7:30 vai. vak. Keistučio 
Spulkos name, 840 W. 33rd. Visi 
direktoriai ir draugijų atstovai malo
nėsite laiku atvykti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

— Rašt. Kazimieras J. Demereckis.

Kriaučių Kliubas Sav. Pašalpos lai
kys mėnesinį susirinkimą trečiadienį, 
kovo 7, 7:30 v. v. Viešoje Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Avė. Bus ima
ma nvera tų narių, kuriems pripuola 
gauti žiedas. Visi nariai kviečiami 
susirinkti. Sekr. K. Rugis.

North Side L. D. L. D. 88 kp. susi
rinkimas įvyks šiandie kovo 5 d.. 8 
vai. vakare. L’uosybės svet., 1822 
Wabansia Avė. Visi nariai ir norinti 
būti L. D. L. D. nariais' malonėkit^Tt1" 
sirinkt. Rus rinkimas delegatų į Chi- 
"agos L. D. L. I). rajono konferenciją, 
kuri įvyks kovo 11 d.,

A. Vilis, sekr.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU savo pusseserės Liudvi- 

sės Svirušaites po vyru Molienė, paei- 
na Lienkalnio kaimo, Navaricnų 'vals
čiaus, Telšių apskričio, bukit malonus 
atsišaukti, nes girdėjau kad gyvena 
Chicagoį.

PĖTRONELfi RUSIKAITfi
3416 So. Lowe Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
-----------------t- 

STOGDENGYSTĖ
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
:r garantuojamas už $4. Automobilių 
'•roku patarnavimas Chicagoj ir apie- 
'inkėj. Įstaiga 34 metu senumo. Di- 
Ižiausia ir geriausia stogų dengimo 

’staiga Chicagoj. Tik patyrė unijos 
darbininkai samdomi. J. J.\DUNNE 
r?OOFING CO.. 3411-13 Ogden Avė., 
'’hone Lawndale 0114.

JIESKD KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys dėl nau

jai vedusios poros. Kambarys turi 
būt apšildomas, elektros šviesa su ki
tais parankamais. Geistina butų apie 
Brighton Park. Aušros Knygynas, 
1614 W. 46 St. Phone Boulevard 0672 
Bok No. 10.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Reikia
.................

moterų ir merginų 
dirbtuves darbui. Dar-

Baltų 
lengvam 
bas nuo štukų. Gera alga. Dar
bas nuolat visą metą. Geros 
darbo aplinkybės. Telefonuokit 
mums kas link algų, transpor- 
tacijos ir tt. 1 *
LIBBY, McNEILL & LIBBy

Blue Island, III.
Phone Blue Island 620

REIKIA moterų naktiniam, 
darbui, Turi kalbėti ir supras
ti angliškai. Prie lengvų ben- 
čiaus darbų I

Belden Mfg. Co.,
4625 W. Vau Buren St.

REIKIA darbininkų. Gera al
ga, nuolat darbas musų dirbtu
vėj. Dienomis arba naktimis. 
Ateikite pasirengę darban. Wes- 
tern Felt Works, 4115 Ogden 
Avė.

PARDAVIMUI bučemė ir grosemė, 
lietuvių ir lenkų apgyventa vieta biz
nis išdirbtas per 9 metus, parduosiu 
pigiai, nes iš priežasties ligos priver
stas apelisti biznį. Jei kas norės ga
li pirkti su napni.

Kreipkitės:
4602 S. Rockvvell St.

MERGAIČIŲ
t ir

JAUNŲ MOTERŲ

Prie 
bgjjčio 
ar 
masinu darbo

REIKIA VYRŲ abelnam dar
bui; pastovus darbas. Kreipki
tės.

Great Northern Chair Co.
2500 Ogden Avė.

. PARDAVIMUI bučemč ir 
grocernė, puse arba visa, tirš
tai apgyventa vieta. Biznis ge
rai išdirbtas, pelningas; 
bariai gyvenimui, garu 
ma, lysas ant 4 metų,

Mes esame priversti paauko
ti 360 akrą su viršum geros 
žemės, kuri randasi tarp tirš
tai apgyventą miestelių MichiĄ 
gan valstijoje, ne kelmynės ir< 
ne pelkjžs. Tikroji vertė šios že
mės yra $7000.00. Greitai par
dundami, mes parduosim už 
$3600.00 visą, ar išdalinsiu! ir 
pardavinėsim dalimis ant iš
mokėjimo.

TUOS VOPATEK 
3058 So. Trumbull Avė.

Reikia
I DIRBTUVĖS
DARBININKŲ.

Naktimis arba dienomis

PAPRASTŲ 
Pagelbi ninku 

prie trokų ir mašiną. Didžiu
ma darbą yra nuo štukią; paty
rimo neręikia; darbas dieną ar 
naktį. Ateikit gatavas dar-

Patyrimas nereikalingas | ^an
Reikia kad mokėtunietSiukal- ACME STEEL GOODS CO. 

bet angliškai. Mes išmokinsime 2840 Aicher Avė. 
darbo ir mokosūno kol mokin- I 
sitčs.WESTERN ELECTRIC CO. 

Ine.
48-ta (Cicero) Avė., prie

24-to str.

REIKIA darbininkų. Nuo
lat darbas, 10 vai. darbo į die
ną, 45c. į valandą.

AMERICAN LINSEED CO.
2200 Lumber Št.,

TKam- 
šildo- 
renda 
Prie

žastis pardavimo, išvažiuoju į 
kitą miestą. 10701 S. State S t

PARDAVIMUI namams įren
gimų ir malevų krautuve., La
bai pigiai. Geroj apielinkėj.

3809 Archer Avė.

AUKSINĖ PROGA
Ypatai kuri supranta bučernės ir gro- 
semės biznį. Parsiduoda už prieina
mą himą gerai išdirbtas biznis, bu
černės ir grosemės rakandai pirmos 
eilės i n gera vieta ant 68 gatvės. Ne
praleiskit progos, kreipkitės pas savi
ninką, S. F. Precina. 2853 W. 63rd St. 
Phone Prospect 2280.

GROSERNE 
PIGIAI.PAUL IIOLEVIERA

831 W. 14 St.

REIKIA bučerio darbininko. 
Pastovus, darbas.

Atsišaukit: 
KLEM. JASUTIS 
2958 Lowe Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir 
smulkių daiktų krautuvė. Ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas. 
Parduosiu pigiai. Atsišaukite.

3700 Emerald Avė.

PARSIDUODA NAUJAS MURI- 
nis 4 pagyvenimų po 1 kambarius 
namas. Southside i vakarus nuo 
Halsted. Prekė $16,500; $6,500 įmo
kėti tuoj, likusieji ant lengvų iš
mokėjimų. Namas su visais nau
jausios mados įrengimais.

3411 So. Leavitt St. 1 lubos

PARDAVIMUI namas su 15 
kambarių, viešbučiu, restaura- 
nu ir kambariai dėl gyvenimo. 
Parduosiu pigiai, nes apleidžiu 
Chicagą. Atsišaukite.
‘4168 Blue Island avė. Chicago

PARDAVIMUI biznis ir namas su 
Šešiais kambariais pagyvenimui. Bu- 
čemė ir prosemė gera vieta, apgy
venta švedų Lietuvių ir V<' 
Apšildomas karštu vandenių/, 
mantas ir garažus. / /

Atsišaukite
5601 S. Lincoln St. 

Chicago, III.
DIiDĘOS BAiRGrENASl

Pardatimui namas 6 fialų, 
po 5 ką^barius, mūrinis, ant 
2 lotą. Vhnos, elektrai Hon
dos atneša ^nenešiui $162. Kai
na $15,000. 3136 S. Emerald

Lietuvių ir ^Vokiečiui 
itu vandenių/, oeis-

t

Persiskyrė su šiuo pasauliu Ko- 
vo-March 2 dieną 1923 m. 8:30 
vai. vakare. Paeina iš Pane
vėžio apskričio, kaimo Dudonių, 
turėjo 36 metus, buvo nevedes. 
Paliko dideliame nubudime tė
vus ir brolį Lietuvoj. Kūnas 
randasi 2252 .W. 22 St. Kūnas 
bus nuvežtas į Aušros Vartų 
bažnyčią, o iš ten į šv. Kazimie- 

įvyks 
1923

I kurį tai garsingą didį parengimą 
yra širdingai kviečiami visi Naujienų 
draugai, prieteliai, bičiuoliai, vyrai ir 
moterįs. nei vieno neaplenkiant.

Naujienų Kviesliai.

Reikia -
Moterų finišerkų ir operator- 

kų prie vaikų kautų., dera al
ga. Nuolat darbas.
329 W. Monroe St. 8-th floor

ro kapines. Laidotuvės 
utaminke, kovo 6 dieną, 
m., 8;30 valandą iš ryto.

Giminės ir pažįstami meldžia
me dalyvauti laidotuvėse, 
prrtšome nuoširdžiai.

Už-

Lietuvių Baltos 
žvaigždės Kliubas.

Roseland. 4- Didžioji Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto No. 2, rengia balių, 
kovo 11 d.. K. Strumilos svetainėj. 
Draugijos ir pavieniai prašomi įs’tė- 
myti ir nieko nerengti tą dieną.

— Komisija.

Šiuomi pranešu viesiama draugijų 
bei kliubų atstovams, kad pasistengtų 
sugrąžinti pinigus bei neparduotus bi
lietus vakaro kovo 11 — 1923 m. šv. 

’Jurgio parp. svet. Malonėkite ne
pamiršti, kad ateinančiame susirinki
me tai padarytumėte.

Vardan Komiteto
Juozas Antanaitis.

REIKIA merginų 16 iki 25 
metų amžiaus. Darbas į 
cker’ių dirbtuvę.

Atsišaukite
Brenner Bros'.

901 Forąuer St.

mi-

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ
IR'ŠIFERIŲ
į GELEŽIES LILMYKLA.
Pastovus darbas. Ateikit į
Samdymo Skyrių, Employment I REIKALINGAS apysenis žino 
Dpt. LINK BELT CO. 329 W. gus prie namą darbo; darbas ant 
39th St. (vienas blokas nuo visados; valgis ir kambarys $25 
Wentworth Avė.) ir augščiau. Turi būti blaivus
------ —------------------------------- ‘ vyras. 16.06 So.. Halsted St.

REIKIA — merginų siūti ant siu- ______ ___________________________
varnų mašinų, reikia mokėt siūti ant <
elektra varomij mašinų. Pastovus REIKIA piekoriaus pirmaran- 
darbas; gera mokestis. Naujokinė f dirlns
dirbtuvė. Ateikit gatavos darban. kl° dnl nakUb Steaavas darnas,

REGENSTEM VEEDOR CO. kad mokėtą juodą duoną ir bis- 
______ 3440 N- Kimbali Ave^______  kėtus kepti. Atsišaukite šiuo 

REIKIA MERGINŲ lengvam dirb-1 adresu> 1400 S- 48th Lt. Cicero, 
tuvės darbui. Gražus švarus darbas 
naujovinėj dirbtuvėj. Gera mokestis. 
Ateikit gatavos darban.

REGENSTEM VEEDOR CO.
3440 N. Kimball Avė.

PARDAVIMUI galiūnas, viso
kių tautų apgyventa. Turi būt 
parduota į trumpa laiką, dž pir
mą pasiūlymą.

4525 S. Armitage Avė.,

DVIEJŲ FLATŲ tvirtų-plytų mū
rinis namas, flatai po 6 kambarius 
kožnas; pečiais kūrenami, vonia pečiu 
ir gasu šildoma. Puikiame stovyje. 
Wentworth prie 37-tos gat. Bargenas. 
$5250. Atsišaukit. t.

H. J. COLMAN CO.
5857 So. State .St. **•» 

Telef. Węntworth 5702

MOKYKLOS
NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI du lotai, 
44 gatvės ir Western Avė.; 
ti kampo, labai gera vieta 
biznio. Parduosiu pigiai.

4435 So. Lincoln St.

ant
ar
dei

REIKIA merginų ir moterų 
kvoMavimui overosių; patyri
mas nereikalingas. Gera moke
stis. Ateikit gatavos darban. 
Elin & Golub, 3234 W. 23rd St. 
— kampas Sawyer St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALAUJU VYRŲ AR MOTE- 
rų ar merginų. Ne jaunesnių kaip 
20 metų, ant dienos tik 4 valandos 
darbo, ir gali uždirbti nuo $15 iki 
$40 į savaitę, čystas darbas. Turi 
būt drąsus ir iškalbus. Kreipkitės ar 
ar rašykite prie S. D. Taluc. 2431 
McLean Avė. City.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS bučeris gerai 
suprantantis savo darbą, malo
nėsite atsišaukti.

1314 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 7923. Cicero, III.
---------------- .-------------------------------------------------

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklą, 45 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas. Kreiptis 
į samdymo skyrių Crane Co., So. 
Canal ir 15 gat., arba Kedzie 
Avė. and 40-th St.

REIKIA janitoriaus, yra 
ri kambariai dėl gyvenimo.

Kreipkitės ,
W. FRUKELSTEIN 

1254 So. Troy St.

ge-

AKANDAI

SAVININKAS numažina kai
ną ant savo 2 augštų frame na
mo, tarpe 34 ir 35-th St. Ren- 
dos $152 į mėnesį. Jus turite 
pamatyti šį bargeną. Standard 
Realty Co., 736 W. 35-th St.

VALENTINftS DRESSMAK1NG 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas,. dresmaking ir pattem ma- 
ker: ' Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms 'ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginožnš, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

Biznio ir namų kursai skrybėlių 
padarymui. Kreipki f rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek/pirmininkė.

ESU PRIVERSTAS parduoti ma
no gražius modeminius rakandus, va- 
lour parlor setą, taipgi skurinį setą, 
karpetus, fonografą, player pianą, 
miegamojo ir gyvenamojo kambario 
setus. Veikite tuoj

5046 Calumet Avė.
Ist apt. 

PARDAVIMUI pigiai namas 
vienas arba su saliunu. Gera 
vieta, biznis eina gerai. Prie
žastis e pardavipio, partnerių 
nesutikimas.

122 E.. 105 St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI Restauracija 

ir minkštų gminų stalai ir ka
vos verdukliai visi reikalingi 
daiktai tam bizniui Kreipkitės 

3566 So. Halsted St

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
6 pagyvenimu mūrinis namas. Ren- 

dos’$105 į mėnesį, Kaina $9.500, išsi
maino ant mažo namo, arba bučernės.

C. P. SUROMSKI & CO.
3346 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

Amerikos Lietuj Mokykla

3106 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, LaiSkų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.>—■ —... ..... 1 ....... . /

PARDAVIMUI krautuvė vi
sokių daiktų. Didelis atakas. 
Geras kampas, prieš mokyklą, 
savininkas eina į kitą biznį.. 
4300 S. Mozart St. Lafayette 
6275

BARGENAS BRIGHTON PARK j
4 pagyvenimų mūrinis kampinis na

mas, 6 iv 5 kambarius, su visais įtai
symais. Rcndos j menesį $120. 
na tik $12.000.

C. P. SUROMSKI '& CO.
3346 S. Halsted St.
Tel. Boulčvard 9641

Kai-

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk ea mumis. » Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINO 

1507 W. Madiaon St.

------------------------j.--------------------------------------------------------------------------

PARDAVIMUI prosiimo ir 
valymo biznis, puiki .apidinkč, 
geras lysas, pigi renda. Bus pri
imtas geras siuvėjas į partne
rius

6253 Kenwood Avė.,

NAMAI IR BIZNIAI REIKALINGI
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, farmas ir biznius. Kreipkitės 
ypatiškai arba per aišką.

C. P. SUROMSKI & CO.
3346 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI 2 AUGSTŲ FRA
ME namas su krautuve ir 2 flatais 
prie 1234 So. 48 Ct. Taipgi frame 
cottage, 5 kambarių, cementuotas 
skiepas ir augštas prie 1232 So. 48 

Cicero, TU. Bargenas jei pirk- 
viską sykiu.

Ct., 
site

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, Migh School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vąl. dlen. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

i


