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Talkininkai reikalauja Lietuvos nuolankumo ir taikumo
Nauji mūšiai su lenkais

' I J

Lenkai evakavo 3 miestelius 
Į •

Mušis ties Širvintais

Turkai priima dalį sutarties
Talkininkai barą Lietuvą.

Reikalauja užtikrinimo, kad 
jos mieriai linkui Klaipėdos 
ir Lenkijos taikus, sako Var
šava.

VARSA V A, vasario 26. — 
Talkininkų valstybės pareika
lavo, kad Lietuva duotų pa
tenkinančių įrodymų, jog jos 
mieriai Klaipėdos klausime ir 
savo nusistatyme linkui Lenki
jos yra taikus.

Tuo reikalu (Lietuvai pasiųs
ta notų. Notos tekstų talkinin
kų ambasadoriai pridavė ir 
Lenkijos užsienio reikalų mini
sterijai.

Naujas lietuvių mušis su 
lenkais.

Varšava sako, kad lietuviai bu
vo pradėję plėsti širvintus, 
tad lenkai juos išviję.

VARŠAVA, vasario 26. — 
Lenkai gyventojai arti Širvintų, 
užpykinti lietuvių nereguliari- 
nių bandos plėšimais, puolė ir 
išvijo bandų. Lenkai daugelį 
lietuvių užmušė ir sužeidė, 
taipjau atėmė penkis kulka- 
svaidžius.

Lenkai suėmė įrodymų, kad 
lietuviais komandavo vokiečių 
oficieriai.
Lietuviai reikalauja lenkų atsi

traukimo.

Laike pasikalbėjimų Larp 
Lietuvos oficierių ir Lenkijos 
neutralinės zonos valdančiosios 
tarybos agentų tapo sutarta pa
daryti mušiu paliaubų iki tęsis 
derybos apie ruberiaus 
neutralinėj zonoj smulkmenas. 
Lietuviai pareikalavo, kad len
kai evakuotų Spteingenik ir Po- 
dkamien, kuriuos jie skaitot ati
duotais Lietuvai, nors tautų są-
junga padalino miestus neut
ralinėj zonoj. ' #

Lietuvos reguliaciniai karei
viai puolė Podkamien. Lenki
jos pasienio sargyba, gavusfi 
įsakymus, pasitraukė be pasi
priešinimo.

Lietuviai tada puolė Puza- 
navą ir Kazimieruvką, arti Len 
tvaravo. Po pusės valandos 
mūšio lietuviai liko lenkų at
mušti. Vienas oficierius ir 
tris kareiviai liko sužeisti.

Lenkų derybos su rusais.

Yra vedamos derybos apie 
atnaujinimą susisiekimo tele
grafu tarp Lenkijos ir Rusijos.

Didelė Francijos skola 
Anglijai.

LONDONAS, vasario 27.
Iždo kancleris paskelbė atsto
vų bute, kad Francija skolinga 
yra Anglijai, ; įskaitant neuž
mokėtas palūkanas, £610,000,- 
000 (apie $2,970,000,000).

Lenkai evakavo tris mies
telius.

“Nežino” kas jie turi priklaus 
syti.

VARŠAVA, vasario 27. — 
Vėliausiomis žiniomis, Vilniaus 
sek tore yra rainu. Lenkijos ka
reiviai evakavo tris miestelius 
arti Varsa vos-Gardino-Vilniaus 
geležinkelio. Yra abejojimų
apie tai kam priklauso tie mie- 

^stelfai, delei tautų sąjungos 
^prieštaraujančių nuosprendžių 
\a^>ie neutralinės zonos okupavi
mą, v

Turkija priima tik dali 
sutarties

Nori pasirašyti priimtinų dalį, 
o kitų palikti tolimesniam 
laikui.

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
27.— TiiĮ-.krpV1 nacionalistų ka
binetas jau paruošęs atsakymų 
talkininkams dėl jų siulamo- 
sios Turkijai taikos sutarties ir 
ta atsakymų perdavė svarstyti 
seimui.

Ismet Paša nuomonė nuvei
kė kabinete ir atsakymas pa
remia jo pirmesnius pasiūly
mus dar Lausannos konferen
cijai besitęsiant, kada tuojaus 
butų pasirašyta ta dalis taikos 
sutarties, kuri yra priimtina 
ahiems pusėms, bet kad ta da
lis, kuri Turkijai nėra priim
tina, butų palikta tolimesniems 
svarstymams, kada parašas po 
dalimi sutarties jau bus padė
tas. Turkija ypač priešinasi 
ekonominėms ir finansinėms 
sėlygoms.

Pabaltijos ekonominė kon
ferencija.

aii. »ii ■ ■

Lenkija nori parduoti savo grū
dus Pabaltijos šalims.

VARŠAVA, vasario 27. — 
Lenkijos delegacija šiandien iš
važiavo į Helsingforsą, Suomi
joj, kur neužilgo prasidės Pa
baltijos šalių ekonominė kon
ferencija, apsvarstymui apie 
tarpusavinės prekybos, geležin
kelių ir apsimainimo prekėmis 
sutartis.

Lenkijos ekonominė padėtis 
tiek pagerėjo, kad ji turi per
viršį maisto produktų ekspor
tavimui, kuomet Suomija, Es
tampą ir Latvija yra taip nu- 
bietl nėjusios agirikulturiniai, 
kad Li:i niautą iinprfuotis.

Pasitikimu i tos konferenci
jos Lenkijos laikraščiai surad< 
naujus rubežių ginčus su Lat
vija apie 6 mažus valsčius ant 
kairiojo Dauguvos upės kran
to.

Rusija atideda karą
Nenori karo per dvejetą-treje- 

tą mėty, bet tada tikisi re
voliucijų ir karų.

, PARYŽIUS/ ‘‘vasario 2X — 
Rusija vis dar tvirtaPdąi^osi 
savo svajones apie kary ir re
voliucijų vakarinėj Europoj, 
bet nori, kad tai įvyktų ne an
ksčiau 1925 ar 1926 m. Tokia 
yra prasme komunistų interna
cionalo prezidento Zinovjevo 
kalbas Tiflise, Gruzijos komu
nistams, apie Rusijos užsienio 
politikų. Zinovjevas delei savo
užimamos augštos pas bolševi
kus vietos lošia svarbių rolę.
Jis savo kalboj sake, kad Ru

sija dabar nori pasilsėti ir to- 
del' vengs karų. Bet ji bus pri
sirengusi ir lauks tos valandos, 
kada ji galės įsimaišyti į pa
saulio įvykius ne. per čičerinų, 
bet pagelba raudonosios armi
jos. “Mus, komunistų, idealu 
yra”, sakė Zinovjevas, “pasi
likti ramiai dabojančiais per 
ketos metus, kol Fran'cijoų ir
Vokietijos viduriniosios klesos 
viena kitų susilpnins — iki va
landos, kada mes įgalėsime me
sti sunkų soviety respublikos 
kardų ant vienos svarstyklių 
pusės ir tarti/savo nuosprendį. 
Tai butų ideale strategija.”

Jis mano, kad padėtis Vo
kietijoje pasiekė tokį laipsnį, 
kad gali kilti ten revoliucijaZ 

Bet Vokietijos darbininkai yra 
dar gana silpni, ypač silpni yra 
komunistai, kad galėjus paim
ti valdžių į savo rankas. Bet 
padėtis galbūt pakitaesianti 
netolimoj ateity ir komunistą'
gal galėsiu parodyti didesnį 
ten veiklumą.

Muštynės Japonijos seime
TOKIO, vasario 27. — Smar

kios muštyngs išliko Japonijos 
atstovų bute. Jos kįlo dėl vi
suotino balsavimo, kuris tuo 
laiku buvo svarstomas bute.,

Valdžios partija priešinasi 
suteikimui visuotino balsavi
mo, o opozicija tani pritaria. 
Buvo sutarta šiandie padaryti 
balsavimą dėl to biliaus. Bet 
priėjus prie balsavimo, vald
žios partija pašoko, stengda
mosi tęsti debatus. Kįlo mušty
nės, laikę kurių pirmininkas 
uždarė^ posėdį.

Anglija aneksuos Rodeziją
LONDONAS, vasario 27. —. 

Premjeras Bonar Law paskel
bė atstovų bute, kad Anglija 
rengiasi aneksuoti Pietinę Ro
deziją, Pietinėj Afrikoj, ir su
teikti tai provincijai atsako
mi ngą prieš žmones valdžią, 
nes tokį pageidavimą išreiškė 
tos provincijos gyventojai refe
rendumu. 
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Nepristatinės laiškų, jei nebus 
dėžutės.

* ? I' ‘ ■

WASHINGTON, vas. 26. — 
Pradedant nuo kovo 1 d. paš
tas nepristatinės laiškų tiems 
namams, prie kurių nebus pri
kalta laiškams dėžutė, arba 
nebus išpjauta duryse plyšio 
laiškų sumetimui. Tie žmonės, 
kurie neap&iruipins dėžutėmis, 
turės patys eiti į paštą laiškų 
atsiimti. Tai daroma sutaupi- 
nimui laiko laiškanešiams, kad 
jie galėtų daugiau laiškų išne
šioti.

Vakarykščių rinkimu dali
nes pasakines.

Apie 20 aldermanų išrinkta. 
Lueder laimėjo respublikonų 
nominaciją į mayorus.

CHICAGO. — Vakarykščiuo
se priniary balsavimuose buvo 
renkami kandidatai į mayorą, 
miesto klerkų ir miesto iždinin
kų, taipjau buvo renkami-no- 
minuojami aldermanai.

Republikpnąi į mayorus sta
tė kelis kandidatus. Kaip išro
do, nominaciją laimėjo Arthur 
C. Liuedėr, buvęs Chicago paš
to viršininkas. Demokratai tu
rėjo vieną kandidatą—Dever. 
Taipjau vienų turėjo ir sociali
stai, d. Willįam A. Cunnea, Į 
kitas vietas republikonai su de
mokratais statė irgi po viena 
kandidatą

Aldermanų pirmą kartą bu
vo renkama 50, — po vieną 
a įderina na iš* kiekvienas war- 
dos—naujuginies to padalinimu 
į 50, vieton 35 wardų. Nuo da
bar miesto taryba susidės iš 
50 aldermanų, vieton 70. Rin
kimai aldermanų yra “neparti
niai” ir kas gauna puse balsų, 
tas skaitosi išrinktas, bet jeigu 
nė vienas kandidatų negauna 
reikiamo daugio balsų, tai 
paliekama du daugiausiai 
gavusius kandidatus penbalsa- 
vimui regu bariniuose rinki
muose. Kaip išrodo, vakar ta
po išrinkta 20 aldermanų, ar 
daugiau. Kur nė vienas negavo 
teikiamos pusės, bus renkama 
balandžio mėn. balsavimuose. 
Manoma, kad perbalsavimuose 
pavasary dalyvaus ir vienas so
cialistas’, Charles V. Johnson 
iš 9-to wardo.

Rinkiniai, kaip paprastai bu
vo' triukšmingi, ypaš kad ėjo 
smarkios varžytines tarp re- 
publikonų. Buvo perstitšaudi- 
mų, išvogimų darbuotojų už 
kandidatus, buvo net ir puoli
mų ant balsavimo vietų. Bet 
prie aštresnių susikirtimų vis
gi neprieita.

Išvaro 49 šei minas
COBILENZ, vasario 27. — 

Pareinio' komisija įsake tuo
jaus išvaryti 49 vokiečius — 
nuo mayorų ir darbininkų, už 
priešingą okupacijai nusistaty
mą. Jų šeiminėms duota 4 
dienos apleisti Parcinį.

Komisija taipjau uždraudė 
platinti okupuotoj 'teritorijoj 
Berlino ir Municho laikraščius.

Ku Klux Klanas politikoje.
EAST ST. LOUIS, III., vasa

rio 26. — Policijos viršininkas 
paskelbė, kad Ben O. Morrow, 
areštuotas šeštadienio naktį už 
dalinimą anonimiškų' agitaci
nių rinkimų lapelių, prisipaži
no, jog Ku Klux Klanas mokė
jo jam $10 į dieną už agitaciją 
už to Klano remiamus kandi
datus.

PUiilfiV KUBftAS
•'-I

Vakar vasario 27 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
banku buvo skaitoma Amerikos pini
gais fftaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų ...a... $4.72
Austrijos 100 kronų...................
Belgijos 100 frankų ................. $5.35
Danijos 100 markių ........  $19.52
Finų 100 markių .... .............. $2.71
Francijos 100 frankų ...........  $6.18
Italijos 100 lirų ......................  $4.83

, Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100 markių ....................... %c
Norvegijos ldOikronų ........... $18.48
Olandų 100 guldenų ...........  $39.56
Šveięarų .100 markių ........... S 18.80
Švedijos 100 kronų .... ...... $26.58
Vokietijos 100 markių ............... Jie

Sautlimasis unijos susi
rinkime. ■

Vienas nušautas, kitas gal mir
tinai pašautas. Kaltinamas 
unijos prezidentas.

CHICAGO. — Užvakar va
kare Liberty svetainėje, 3420 
Roosevelt Rd., buvo laikomas 
žydų bučerių darbininkų susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
apie 25 žmonės. Susirinkime 
ištiko šaudymasis, laike kurio 
tapo 5 šuvias nušautas paskil- 
bęs mušeika, plėšikas ir peštu
kas Will!iam “Red” Kinsella ir 
gal mirtinai pašautas pašalietis 
Paul Rcdin, 19 m. Kaip įvyko 
šaudymas nežinia, nes visi tuo
jaus iš salės išbėgiojo ir atvy
kusi policija jau nieko, salėje 
neberado. Bet iš niekurių patir
ta, kad Kinsellą' nušovė unijos 
prezidentas Albert Greėn, ku
rio Kinsella buvo dešinioji ran
ka. Jiedu nežinia už ką susi
barę ir paskui pradėjo šaudy- 
tis. Green pasišalino ir jo nie
kur nesurandama. Taipjau ne
surandama kitų 3 narių, jų 
tarpe ir unijos sekretoriaus.

Policija tikisi neužilgo viską 
sužinoti ir susekti.

Vokiečiai suokalbiaują
• ginkluotą sukilimą

WASHiINGT()N, vasario 27.
— Gautomis franeuzų oficiali- 
nėhiis žiniomis, vokiečių nacio
nalistų organizacijos pienuoja 
padaryti ginkluotų sukilimų 
prieš Francijos okupacinius 
kareivius Ruhr distrikte.

Senat. New skiriamas pa
što viršininku.

WASIHNGTON, vasario 27.
— vPralaimejęs rinkimuose, se
natorius New iš Indiana, šian
die tapo nomnuotas į generali
nį pašto viršininko vietų. Da
bartinis paisto viHininkas 
Work yra skiriamas vidaus 
reikalų sekretorium, vieton pa
sitraukiančio sekretoriaus Fall.

3 žmonės užmušti

Mano deportuoti neteisėtai įva
žiavusiuosius.

WASHINGTON, vasario 26. 
—‘ Immigracijos valdžia pradė
jo jiešikoti ir gaudyti neteisėtai 
įvažiavusius į Ameriką, kad 
juos paskui deportavus. Jau iš
imta yra varantai deportavi
mui 198 žmonių.

Daugiausia įvažiuoja netei
sėtai pasinaudojant jūreivių 
aktu. Tuo itaFollette aktu at
plaukęs į Ameriką jūreivis gali 
mesti savo darbą ir išbūti 60 
dienų Amerikoje iki susiras ki
tą darbą ant laivo. Tuo pasi^ 
naudojant jūreiviai m\ta darbą 
ir kur-nors pasislepia ir dau
giau dirbti ant laivų nebegrįž
ta. (Sakoma, tas šmugelis yra 
labai išsiplėtojęs, nes tavoriniai 
laivai, kurių aptarnavimui už
tektų 30-40 žmonių tankiai at
siveža iki 180 žmonių įgulą, 
'rieji Amerikoje tuojaus meta 
darbą ir daugiau i laivus nebe
grįžta.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
< pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do

leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

\Naujienu 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. < (.i . ,i.i.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, DL

CHICAGO. — Užvakar auto
mobiliai užmušė 2 vaikus ir 1\ 
moterį. Vienas automobilistų 
pabėgo ir jo nepasisekė sugau
ti.

Francija nori dar didesnio 
laivyno

PARYŽIUS, vasario 27. — 
Francijos laivyno ministerija 
gamina pienų ant liek padidin
ti karinį laivynų, kad už 20 
metų Francija turėtų 700,000 
to/ių įtalpos visokių karinių 
laivų. Per pirmus 8 metus di
delių laivų nebūtų budavoja- 
ma, bet butų pabūdavo t f 6 krui 
zeriai, 36 torpediniai laivai ir 
34 submarinos. Tai kainuotų 
2,400,009,000 frankų.

Nuteisė Esseno mayorą
•ESS-EiNAS, vasario 27. — 

Francijos karinis teismas nu
teisė Esseno mayorų Welte 
vieniems metams kalėjimai! ir 
užsiiipolkėti 10,000,000 markių 
pabaudos.

Prancūzai šiandie uždare 
komunistų laikraštį. Tai pir
mas okupantų uždarytas ko
munistų laikraštis, nors šiaip 
kitų laikraščių jau keli yra su
stabdyti.

\ Franeuzų kareiviai su kul
kosvaidžiais “šturmavo” ir iš- 
araė vokiečių šeimininkių susi
rinkimų.

Pasodino 161. W. W. nariu 
kalėjiman

CENTRALIA, Wasli., vasa
rio 27. — 16 IWW. narių, ku
riuos suimta šeštadieny neva 
kaipo valkatas, liko nuteisti 30 
dienų kalėjimai]. Jiems buvo 
siūlyta apleisti Centralių, bet 
jie preine kalėjimą ir tik vie
nas narys, 17-tas, sutiko aplei
sti miestų.

^TEISIA KLANIEČIUS Už 
ŽMOGŽUDYSTĘ.

ARDMORE, Oklla., vasario 
26. — Šiandie čia prasidėjo na
grinėjimas bylos 9 Ku Klux 
Klano narių, kuriuos kaltina
ma užmušime menamo mun- 
šainerio Joe Carroll gruodžio 
15 d., 1921. *Visi teisiamieji 
yra stambus biznieriai.

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

Rado seną kaukuolę
Tas žnfogus gyvenęs 500,000 
\ metų atgal.

NEW YORK,^vasario 27.
Iš Buenos Aires pranešama, 
kad rasta suakmenėjusi žmo
gaus kaukuolė iš tercinio perio
do. Antropologai mano, kad 
jei tai tikrai pasitvirtins, tai 
tas žmogus gyveno daugiau 
kaip 500,000 metų atgal. Ten- 
ciniame periode žemes kamuo- 
lis pradeda priimti dabartinę 
geografinę .Jormų Milžinai pra
deda užj<4sti vietų pienžįnd- 
žiams. Po tercinio periodo se
kė ledų gadynė, laike kurios, 
kaip spėjama, atsirado urvinis 
žmogus. Mokslininkai jau se
nai nužiūrėjo, kad žmogus ga
lėjo atsirasti tereįniame perio
de, bet slokavo aiškių įrodymų, 
nors jau ir pirmiau buvo suse
kta pėdsakai į žmones panašų 
gyvūnų.

Palaidojo svarbius bilius. / 
WASHINGTON, vasario 27.

—Du svarbus biliai tapo ati
dėti naujo kongreso posėdžiui. 
Jais yra pasiūlymas, kad Jun
gtinės Valstijos įstotų į tautų 
sąjungos internacionalinį teis
mą ir suteikimo subsidijų pre
kybos laivams bilius. Juos pa
laidojama delei stokos laiko jų 
priėmimui. Abiejų bilių priė
mimo reikalavo pats preziden
tas Hardingas. *

Pasiūlymas įstoti į internaci
onalinį teismą paduotas tik ke
letą dienų atgal ir nebuvo svar
stomas. liet subsidijų laivams 
bilius jau senai įneštas ir senai 
eina apie jį ginčiai, bet kongre
sas nesusitaiko apie jo priėmi- 
mą. ' _

PITTSBDRiGH, Pa., vasario 
27. — Superior kasyklos, ties 
Russellton, parako sandėliui 
ekspliodavus, daugiau kaip 100 
namų liko apgriauti ir 2 žmo
nės sužeisti.

• šiandie — giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 6:29 v., leidžiasi 
5:37 vai. Mėnuo leidžiasi 4:34 
valandą ryte. . .... 
... ~ \
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PUIKUS TEATRAS “KERŠTAS
Pradžia 7:80 valandą vakare

Geriausi 
Cig'aretai

lig 100 
susirin- 

buvo

v*
>’>■ ll'

Kovo 18tą d 
ASHLAND

Argi bereikia piktesnių špo 
sininkų? —Kauno lietuvis.

NAUJIENŲ 
KONCERTO

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

ANT NAUDOS.

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. ir 789 W. 14th St.’, 

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

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

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad^ Sekmad. 
iventimis

22c. ir 45c. (ir taksai) 
fieim. rateliams

10c (išskiriant šeitad., 
sekmad. ir šventes.

B Dideli komediniai aktai 
krut, .

Kur gauni pilną pinigų vertą

3-jų Veiksmų 4-ių Paveikslų Tragedija Rengia i

TEATR. KNIUBAS “LIETUVA”
SCHOOL HALL SVET., 4758 SO. HONORE ST

Atsilankykite ir pamatykite vieną iš puikiausių veikalų “Kerštas” perstato 
senovės lietuvių santikius su Kryžiokais. Kryžiokai įsimylėjo į lietuvaites, taiso 
pražūtį Lietuvai. Lietuviai laimi karą su Kryžiokais — plėšikai; taip-gi pama
tysit, kad lietuviai apsigina ne t.Jk nuo plėšikų, bet taip-gi ir nuo savųjų išdavi
kų. Todėl nei vienas nelikite nepamatę “Keršto”.

Kviefia vijta TJ2ATRĄLIŠKAS KLIUBAS “LIETUVA”.

ADOLPH E.
STASULANI 
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini 
gus ant nekrutamos nuosavybes.

' OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

809 W. 35111 St., Chicago 
^Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
UDAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GR1GAL 

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 

Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 
7 iki 9 vakare.

Herman P, Haase 
ADVOKATAS 

609-610 Chimber of Commorc® 
183 W. Ifatbington St., 

Phone Maln 1308 
Chicago, III.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
I Tel. Yards 4681

Taujėnai. — Sausio 15 <1. lai
dojant negyvėlį Radžiūnų ku
pinose rasta durtuvas galust- 
vėlis su skylute, dvi grindi nuo 
diržo ir vos beįmatomos ga
lionų žymės. Užsilikę senų žmo
nių padavimai, kad toj vietoj 
buvę palaidotu du milžinu.

Kauniečiu lietuviu 
šposai.

(Labai tankiai tenka girdėti 
žmonių išsireiškimus, kad lie
tuviai esti labai lėti žmonės ir 
nemėgstu daryti piktų šposų. 
Tačiau ’kaip dabar pasirodė, 
tai ir lietuviai kartais sugelia 
iškirst kam tokių piktų šposų, 
štai kauniečiai atsikėlę iš nak
ties sekmadienį 4 vasario vi
sam mieste rado užtepliolus 
tirštais juodais dažais visus 
žydiškus ir lenkiškus užrašus, 
buvusius sale lietuviškų. Užte
pė visas gatvių pavadinimų 
lenteles, krautuvių ir visokių 
įstaigų iškabas, daktarų, advo
katų amatininkų lenteles bei 
iškabas, žodžiu sakant, užtep
ta visi žydiški ir lenkiški už
rašai.

Užtepliojimo darbas, kaip 
matyt, atlikta labai organizuo
tai, juk per vienų naktį užtep- 
liot viso miesto gatvių iška
bas bei visokius užrašus reikė
jo keliolikos žmonių ir nema
ža lėšų dažams nusipirkti. , O 
užtepta ne tik žemutiniai už
rašai, bet ir antruose aukštuo-

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS

^221 W. 22nd St., arti Leavitt St. 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
,ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Fannas ir Bjzniųs. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaua 

lengvomis išlygomis.

kams tapo padidintos algos 
ir ,per tai Sąjunga jiems jau ne- 
berupinti. Nariai savo daugu
moje yra vidutinieji ir aukštes
ni valdininkai, o tokie nuo N. 
Metų "pradedant 9 kategorija 
visgi gavo nebe visai blogus 
priedus. Todėl ir nestebėtina, 
kad tokiems sąjunga dabar jau 
nebereikalinga. Gi žeminusių
jų tarnautojų, tegalinančių mė
nesinės algos po 80—100 litų,

skurdas jiems matyt nerupi.
—Sąjungos narys.

P. S. Kauniškiam “Social
demokrate” buvo paskelbtas 
-sumanymas, kad žemesniesiems 
valstybės įstaigų tarnautojams 
reikėtų sutvert savo atskirą 
Profesinę Sąjungą. Tam su
manymui reikėtų rast pritari

mo. —Sąjung. narys.
i ii■— ■—n rum■■ i iiii inr -irunii■iinni

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI •» .

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
temų siutus. Mieros 83 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, i ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ii- viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50, 
$37-50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymu išpardavimas 
©verkautų jūsų kainą. Parduosime 
viską.

Tel. Randolph 4758

A. A. SU A KIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St, 
Rcom 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hydc Park 3395

Sausio 14 ir 15 d. vals
čiaus salėj buvo visuotinas 
slaptas balsavimas dėl traktie
rių likimo. Už traktierius gau
ta 2-18 balsai, prieš traktierius 
592 bals. Viso balsavo 810 t. y. 
vos ketvirta dalis tų žmonių, 
kurie balsavo į Seimą. Dau
guma nuo^balsavimo susilaikė 
dėl priešingos agitacijos.

STRIKE
\CIGARETTEZ

Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon 
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far 
mų ir biznių, a/*užtraukiant mor 

gičiua. •

Vakarais iki 8 vai.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicagn 
Phone Central 2560

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

t ■ i .- ......

Iš Profesinio Sąjungy 
gyvenimo

Praėjusių 1922 m. sausio 
mėnesį Kaune ir provincijoj 
įsikūrė valstybinių įstaigų tar
nautojų Profesinė Sąjunga.

Lietuvos valdininkus burtis 
į sąjungą daugiau negu kas ki
ta pastūmėjo pasunkėjusios gy
venimo sąlygos iš priežasties 
kilusio didelio brangyniečio. 
Dėlto iš pradžios naujai įsikū
rusioj sąjungoj buvo apsireiš
kęs didelis aktingumas- Per 
trumpą laiką į Sąjungą prisi
rašė. lig 1900 narių; nariai 
skaitlingai lankydavo savo suj> 
sirinkimus ir lt.

Po metinių sukaktuvių Są
junga pradėjo silpnėti ir sta
čiai eina prie iškrikimo. Kaili 
yra kitur, nežinau, betgi Kau
no skyrius tai jau stačiai yra 
apmiręs. Pilnai' užsimokėjusių 
narių Kauno skyriuje dabar 
yra 94, bet kada būna visuo
tini Sąjungos susirinkimai, tai 
į juos neatsilanko nei 
žmonių. Paškutiniai 
kiniai Kauno skyriaus 
28 sausio ir 4 vasario (susirin
kimo tąsa) ir nčziurint kad 
susirinkimai turėjo didelę 
svarbą, pirmajame susirinkime 
narių tedalyvavo lig ICO asme
nų, antrajame vos 76 ir dar 
iš tų 'kai'kurie atėjo pačioj pa
baigoj.

Apsireiškusį Sąjungoje pa
skutiniuoju metu pakrikimą 
kai kurie nariai aiškina tuo,

........... ■■■■■—.............. 1

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninka 
ir ketverga. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

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

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

MAJESTIC 
FlTMEATRE%

<-• i.
‘■A®.



Trečiadienis, Vasaris 28, ’23

Į KORESPONDENCIJOS į41 Kaip adresuoti laiškus ir 
1 siuntinius į Lietuvą

Detroit, Mich.
VIETOS SOCIALISTŲ DOMEI.

---------------- --

Lietuvos Socialistų Sąjungos 
116 Kuopa turės nepaprastą su
sirinkimų penktadienį, kovo 2 
d., 7:30 vai. vak. Lietuvių Ben
drovės svetainėj, direktorių 
kambary. Susirinkime daly
vaus ką-tik atvykęs Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos at
stovas d. Kipras Bielinis ir aiš
kins apie Lietuvos socialdemo
kratijos darbuotę ir artimiau
sius jos uždavinius. Todelgi 
susirinkimai! kviečiami atvyk
ti ne tik visi kuopos nariai, 
bet ir socialistams pritarian
tieji draugai.

Org. J. J. Strazdas.
9055 Greeley S t., Detroit.

Su. Omaha, Nebr.
Pas mus į So. Omabą at

silanko visokių kalbėtojų, ir 
ikišiol niekas jiems nekliudy
davo. Dabar dalykai virsta ki
taip. Vietos lietuvių* parapijos 
kunigas Mikulskis ėmė ir pra
dėjo savo iltis rodyti. Štai ,»a- 
vyzdys. Kiek laiko atgal buvo 
atvažiavęs čia vienas Biblijos 
studentas prakalbų laikyti. 
Kunigas Mikulskis sužinojęs 
apie tai per pamokslų keikė 
biblijos studentus ir graudeno 
parapijoms, kad jokiu budu 
neitų į biblistų prakalbas, nei 
tai didžiausia busianti nuodė
mė. Negana to, telefonu pasi
šaukęs Jonų Armoškų draudė 
jį, kad neduotų biblistams sve
tainės.

Antras pavyzdys. Pasirod
žius skelbimo lapeliams, kad 
atvažiuos čia kalbėti Lietuvos 
Socialdemokratų partijos atsto
vas drg. K. Bielinis, kunigas 
Mikulskis prie pirmos progos 
keikė jį, pravardžiavo ir drau
dė parapijomis, kad jokiu bil
du neitų dgo Bielinio prakal
bų klausytis. Tik čia kunigė
lio šauksmas nuėjo niekais. 
Į d. Bielinio prakalbas susi
rinko nepaprastai daug žmo
nių, — tiek daug, kiek nieka
dos p kunigo rengiamas pra
kalbas nesusirenka.

Tai parodo, kad So. Oma- 
hos lietuviai nebesrduoda ku
nigui už nosies vadžioti — jie 
yra jau gerokai susipratę ir 
žino patys kas gera ir kas Blo
ga. Kunigo keikimai blaškomi 
į progresyvesniuosius žmonis 
ir tik geresnė pastariems rek
lama, išgarsinimas.

-- Daug vietos darbininkų; 
atsidūrė be darbo, sudegus Ar-; 
mouro skerdykloms. Pasak vie
tos laikraščių, gaisras padaręs 
nuostolių iki 1 miliono dole
rių. Gegutė.

4162 So. Halsted Street. Chicago, Illinois.

S augumas—Tvirtumas— i 

Patarnavimas
'■ I

Kuomet atrandi banką su užtikrintu saugumu ir ne
paprastu tvirtumu kuriuos palaiko patarnavimas, kad yra 
draugiškas, ypatiŠkas ir pagelbingas, todėl busi atradęs 
bankų, kuris atsimokės už tavo rėmimų. \

The Stock Yards Savings Bankas, yra visų bankas.
Kiekvienas accountas, didelis ar mažas, yra svarbus jūsų , 
akise ir tamistos accountas turės tokį pat atidų saugoji
mų, kuris patraukė pas mus 25,000 kostumerių daugelis 
yra nuo laikų banko įsikūrimo, 21 metų atgal. 1

Clearing House Bank

The Stock Yards Savings Bank

Dauguma lietuvių vis dar 
adresuoja laiškus į Lietuvą se-
nu rusišku papročiu, ko visai 
nereikia. Prirašo pilnų vokų — 
koperta adreso, kur paštinin
kas turi ilgai žiūrėti — skai
tyti, kur tokį laiškų pasiųsti, 
kas liktai padaro nereikalingų 
keblumų. Tas pats yra ir -su 
siuntiniais, ypatingai negerai 
supakuotais, negerai surištais 
ir negerai adresuotais, kas yra 
priežastimi nepristatymo siun-7 
tinio kur reikia.

Adresuojant laiškus ir siun
tinius į Lietuvą, visados rei
kia rašyti šitaip:
Lithuania.

Adomas Žemaitis,
Obelynės kaupas, 
Spda pašta.
Kada Obelynės kaimas yra

Sedos valsčiuje, kur yra sykiu 
ir paštas, tai niekados nerei
kia rašyti Sedos valsčiaus — 
Mažeikių apskričio — o jau 
niekados ir iliekur nerašyti 
Kauno gubernijos.

SEI^A Lietuvoje yra tiktai 
viena, ir taip adresuojant, laiš
kas ar siuntinys nueis koge- 

, riausiai.
Adresą t ui is'iiant Sodoje,

reikia adresuoti šitaip:

Lithuania.
Jonas Kapsas, '
Seda paŠta (dauginus nieko).
Adresatui gyvenant mieste, 

adresuoti šitaip:
Lithuania. . 1 )' Į

Mikas Stalgys,
Virbalio gatve 10,
Vilkaviškyje (dauginus nie

ko nerašyti).
Daugumoje valsčių yra paš

tai, ir tokiam paštui yra ži
nomi visi valsčiaus kaimai — 
sodžiais ir tada adresuoti taip: 
Lithuania.

Petras Žvingilas,
Penkvalakių kaimas,
per Pilviškius ((langiaus nie

ko).
Lietuvoje yra du Naumies

čiui (tiktai).. Vienas Naumies
tis yra šakių apskrityje, o ki
tas Naumiestis yra Tauragės 
apskrityje^. Adresuojant bent 
per kurį Naumiestį, visados 
reikia pridėti ir apskritį — tai 
laiškai nueis tiesiog į tikrąjį 
Naumiestį.’ Dauginus paštų su 
dvilinkų vardu Lietuvoje nė
ra.

Visados yra svarbu parašy
ti ir pašto vardą ant koper- 
to, tai greičiaus laiškas pasieks 
savo vietų.

Tūluose artymuose valsčiuo
se gali būti po kaimą vieno
do vardo, ir tokiame atve- 
juje reikia adresuoti šitaip: 
Lithuania.

Kazys Baronas,
Užupių kaimas,
Pagirių valsčius, 
per Siesikus.

Taip adresuojant bus ma
žiaus rašymo, paštininkas grei
čiaus patemys kur reikia šių? 
sti laiškas ar siuntinys. Prieg- 
tam reikia rašyti’ kbaiškiau- 
siai, kad viskas butų galima 
greitai perskaityti.

Nesenai buvo laikraščiuose 
paskelbta, kad Kauno pašte 
guli daug tūkstančių siuntinių 
iš Amerikos, kurių nebuvo ga
lima pristatyti adresatams dė
lei nusitrynusių ar nuplyšusių 
adresų gavėjo ir siuntėjo. To- 
dėlei visados siunčiant siunti
nį į Lietuvų, reikia aiškiai pa
rašyti savo (siuntėjo) adresų 
ant stiprios popieros ir įdėli į 
siuntinį, sekančiai:
Siuntėjas: Baltrus Benderius,

24 Stanton S t r.,
Wilkes Barre, Pa.

Gavėjas: Stasys Mickus,
Lekėčių kaimas,

Shanks’ Music Store

Pasiuto 15 dienų Cash išpardavimą ži
nomų VViddicomb Fonografų nužemin

ta kaina nuo 30 iki 50 nuošimčių.
Štai yra 4 geriausios vertes. 

Model.s No. 6.
Didumas 48x22x24, raudono, medžio 

arba riešutinio. Su albumu ir automa
tišku sustabdymu. Didelis ir stipins 
motoras. Paprasta kaina $225, dabar 
už $145.
Modelis No. 12. • * fe--*

Console arba stato styliaus. ' Didu
mas 37x40x23. Raudono arba riešu
tinio medžio. Su albumu ir automa
tiškų sustabdymu. Didelis ir stiprus 
motoras. Paprasta kaina $275, dabar 
už $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. RaudonoAgel- 

tono arba aržuolinio medžio. I^igu- 
bi springsai. Tykus motoras. Auto
matiškai sustabdomas. Paprasta kai
na $100, dabar už $67.50.

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

Shanks’ Music Store
3527 So. Halsted St. 

Chicago, III.
Atdaras kiekvienų vakarų. Orderiai 

iš kitų miestų tuojau yra išpildomi. 
Mes užmokame persiuntimo lėšas j Su
vienytas Valstijas ir Kanadą;

O nelaime! Yra daug-žmonią. 
k-urię juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas-patars 
naudoti

Mfles 
pleiskaną mirtinąjį priešą. 
Suvirinkite Rufftes savo gal
vos odų kasdien per kokių 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyl^. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odų švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prioiąs- 
kite 75c. tiesiai į labaratoriją.

F. AD. R1CHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.I-----------------------

NAUJIENOS, Chicago, UI.  >

Liudvinavo valsčius,
per Marijampolę.
Nusitrynus ar nuplyšus ad

resui, .paštininkas peržiūrėda
mas siuntinį ir radęs kortą su 
abiem adresais, visados nusiųs 
siuntinį gavėjui.

Visi siuntiniai su dingusiais 
adresais, po išlaikymo šešių 
mėnesių Kaune, gali būti par
duodami ant varžytinių (lici- 
lacijos) ir gauti pinigai sunau
doti pagal Paštų Valdybos nuo-

Jus Galit Važinėtis 
Visą Savaitę 

už $1.25
Ir juo daugiau jus važinėsitės, tuo mažiau jums kiekvienas 
tripas kainuos. Jus galite išmokti vartoti jūsų pasų taip, 
kad jis ištikimųjų uždirbs jums pinigų važiuojant namo pie- I
tų, pirkti visokių pirkinių, atlankant draugus, ir skolinant 
juos savo šeimynos nariams arba jūsų draugams, kuomet

■ jus patįs jo nevartojote.

Žemos kainos vaikę važinėjimuisi'
Vaikai jaunesni negu septynių metų, kuomet važiuoja sy

kiu su suaugusiais, gali važiuoti dykai. Vaikai tarpe 7 ir 
12 metų amžiaus važiuoja už 3c, Vaikai senesni negu 
12 metų meka paprastą kainą — jei bent jie eina į mo
kyklą. Visi mokyklų vaikai kurie dar neturi 17 metų, va
žiuoja už 5c., kurie nusipeika knygutę 50 tikietų už $2.50. 
Tos knygutes bus parduodamas parodžius bile mokyklos 
certfikatą. kad lanko mokyklą. k Certifikatų blankas gali
ma gauti nuo elevaitorių agentų.

Vartokit Savo “L” Pasą
— Chicago Elevated Railroads

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai 

d ,

Turiu patyrimų 
moterų ligose; ru 

' pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

DR. A. J. EERTAŠiUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Marjcet 6284, Market 4526 
----------r—----------------r ----------L----------------------------- į.—

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
\ Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 

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

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

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

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

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

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir

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

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 S’o. Halsted St., Chisago, III.

.......... ................. .. ................ .. ..................... "11

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phčne Canal 0257
N....... . ......  ........................ .

11 .......... . i1 *" ......................... ' n i i

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 ikį 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III.

žiūrą kaip man pasako 
ąiašto valdininkas.

— Amerikos Paštų Valdyba ir
gi parduoda visus siuntinius 
negalinti pristatyti adresatams
— gavėjams, nei nesurasdama 
siuntėjų.

Visi laikraščiai yra prašomi 
perspausdinti šias informacijas 
sayo Tskaitytojų žiniai. T~~

Mikolainis.
53 Hudson Avė., 

Brooklyn, New York.

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė.

DETROIT, MICH.

DR. A. MONTVID^ A
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas / 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

. ................... ................................................................. I ll'li nu............ ........................... ........... ......

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Ityorgan St., 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

dr. v. a. Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted St.' 
Tel. Boulevard 5052

Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 6—9 P.M.
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

Pranešimas
Šiuomi pranešu gerbiamai visuomet 

nei, ka<L atidariau skyrių Real Estate 
pas Boersmą ir De Young ant 11030 
So. Michigan Avė.

Darbas musų bus sekantis:
Perkam ir parduodam lotus ir na

mus ir farmas. Taip pat ir mainom 
namus ir lotus. Mainom* farmas ant 
miestų nuosavybių ir miestų nuosa
vybes ant farmų.

Parduodam morgičius pirmas ga
rantijas ant savasties nuo $500 iki 
$100,000.

Taipgi budavojam* naihus ant pi 
giausių išlygų.

Taipgi darom paskolas dėl statymo 
namų.

Taigi norinti statyti namus, storus, 
fabrikus, teatrus ar bilekokių nuosa
vybę duodam dėl to paskolas nuo 
$500 iki $50,000, nuo $50,000 iki $100- 
000 ir iki vieno milijono.

Taipat apsaugojąm nuo ugnies na- 
m”is ir stubinius rakandus, ir automo
bilius nuo pavogimo ir nuo ugnies ar 
kitokios nelaimės.

Taipat darom investinimus augš- 
čiausios rųšies kur geriausj pelnų at
neša.

Taigi jeigu norite saugiai įvestyt 
jūsų pinigus ir gauti geras palukas, 
kreipkitės pas mus. ,

Jeigu norite pastoti turtingu, kreip
kitės pas mus. *

Jeigu bijote, kad jūsų sunkiai už
dirbti pinitrai nepatektų į žulikų ran
kas, ateikit pas mus, o m*es jus, ap- 
saugosim.

JeigU norite, kad jūsų būvis pasige
rintų ir kad turėtumėt užtikrintų atei
tį, geresnį gyvenimų, ateikit pas mus, 
nurodysim kad vra galima.

Turėdami abejone pilkime arba par
davime su kitoms firmoms, ar tai pir
kime namų ar lotu ar farmų ar kokių 
šėrų, štokų, ar paskolos reikale ar ko
kių nežinom-ų bonu, ateikite pas ma
ne. o aš inms išaiškinsiu ir duosiu pa
tarimų dykai dėl visų be jokių atlygi
nimų.

Gerbiamieji, rolcorduolcit pavo nuo- 
snvyDes, ’ skirtumo Volcioj clalyj'
miesto, mum’s visas g-erai žinomas.

Taigi gerbiama visuomene, be skir
tumo. rpalonėkit 'e^ikvHs i mono ofisą. 
g pš jurr’.^ patarčių greitai, teisingai ir 
sųžiųinvai.

Norinti mane matyti vakarais ka- 
dn ofisas uždarytas, galite mane ra
sti namų rezidencijoj. Mono antrašas:

PIUS PAZNOKAS
, 10921 So. Wabash Avė.

Telephone Pullman 2494

0ET8OIT. UIGAN
J- •’ ‘

/— ...  —— ............. . ......... — ' A
Wė§t 1394 IJeml. 6678

, WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

k- ■ .................. -- *

Telephone Yards 5834

DU. P. G. NIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš

rytorir'nuo 7 iki 9 vai. vak.

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

Telefcnas/Boulevard 7042

DR.C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė,
arti 47-tos gatvės

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠK A
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. * 
Gyvenimo vieta:/4193 Archer Are.

2 iki 4/ po pietų
, TeI./Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas
324.3 South Halsted St.

Tel. Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfax 5574 

Chicago

Mfes. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Telefonas Yards 1119

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
jų; ilgai 
praktika

vusi Penn- 
silvanijos 
hospitalė- 

ie. Pasek- 
ningai pa
tarnauja 

prie gim- 
lymG. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki-< 

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

DR. HERZMAN
š 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
jausius metodus X-Ray ir kitokius 

\elektros prietaisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 

ir ubo G iki 8 vai. vakarais.
Dienomis: Canal 
8110 arba 0375

NFaktj 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

C)l j* j
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Speęialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikųjigų

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

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

Tel. Pullm*an 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

WAITKIEWICZ
(Baniene)

____  -.__——_ Akušerka

I 3113 S. Halsted st 
B Tel. Blvd. 8138 

P|Per 15 rr?etų pa- 
^8 ekmingo prak- 
|uhikavimo turiu 
UI latyrimc. Pasek- 
JBLtiingai patamau- 
įEriu prie gimdymo 
^Kiekviename at- 

si tikime, 
vpatiškų 
••ėjimą, 
patarimus

Iterims ir 
SflBnonis veltui

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi-

r---------------- - ---------------- -

Or. Maurice Kah»
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryte, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Ilarrison St.

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

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

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Ghicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Optflmrtrlit
T«l. BOU levard 

4641 8. Ashląnd 
Kampu 47-tu rat.

3-roa laba*.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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šitaip melagingai informuo
ja visuomenę, be abejo, dėl
to, kad lenkai jiems užmoką 
už tai. Lenkiškais pinigais 
yra fabrikuojama kenksmin
ga Lietuvai viešoji opinija 
šioje šalyje, ir prieš tai rei
kia kas nors daryti, jeigu 
norima, kad Amerikos žmo
nės neremtų Lietuvos užpuo
likų. Bet ką lietuviai gali 
daryti, kuomet jie neturi 
tiek pinigų spaudos papirki
mui, kaip lenkai?

Pirmiausia, turi daugiaus 
rūpintis publikos informavi
mu Lietuvos Atstovybė Wa- 

$8 00 shingtone. Iki šiol ji šituo 
atžvilgiu neparodė nei pa- 

1.50 
.75 

. 3c 

. 18c 

. 75c

Gale 1921 m., pagalios, narių

lingumu pasižymėti taip jau ge
rai, kaip ir francuzai bei bel
gai.

VERSTINAS DARBAS.
V / _____

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ________________
Pusei melų . ........ ..... ____
Trims mėnesiams  i 
Dviem mėnesiam __ ....___
Vienm mėnesiui .....__ ___

Chicagoje per nešiotojų*:
Viena kopija____________
Savaitei --- ---- . ------- ----

Minėsi ui į -

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
pastų:

Metams ..........    $7.0G
Pusei metų  3.50 
Trims mėnesiams___ 1.75
Dviem.1 mėnesiam __  1.25
Vienam mėnesiui __ ___ _  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams     ........  $8.00
Pusei metų __________ ____ 4.00
Trims mėnesiams ..........-.......... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Pinigai kalba
Diena iš dienos Amerikos 

laikraščiuose telpa ilgos te
legramos iš Varšavos apie 
Lietuvos ir Lenkijos ginčus 
dėl Klaipėdos ir Vilniaus. 
Tos telegramos piešia lietu
vius, kaipo peštukus, taikos 
ardytojus, bolševikų agentus 
ir Vokietijos militaristų sėb
rus; o lenkusios rodo tikrų 
angelų pavidale — nekaltų, 
ramių, mylinčių taiką ir tei
singumą.

Šita propaganda labai 
klaidina Amerikos visuome
nę. Šiomis dienomis, pavyz
džiui, vienas stambus Chi- 
cagos laikraštis, patikėjęs 
savo korespondento pranešiu 
mais iš Varšavos, išreiškė 
redakciniame straipsnyje 
nuomonę, kad Lenkija pa
rodžiusi be galo daug “kan
trybės” santykiuose su lietu
viais, kurie be jokio pamato 
pradėję kruviną kovą tautų 
sąjungos paskirtoje lenkams 
neutralinės zonos dalyje, 
ties Vilnium. Tą faktą, kad 
lenkai razbaininkišku budu• 
užgrobė Vilnių ir kad visos 
jų pretenzijos toje srityje 
yra neteisėtos, tas laikraštis, 
matoma, visai užmiršo.

kankamo' darbštumo, nei 
gabumo. Antra, turi būt 
daugiaus interesuojama Lie
tuvos reikalais musų visuo
menė; o tai bus tiktai tuo
met, kai Lietuvos valdžia 
savo užsienių politikoje eis 
ne slaptosios diplopjatijos 
keliais, bet i veiks artimam 
kontakte su žmonėmis. Lie
tuvių liaudis taip Lietuvoje, 
kaip ir Amerikoje turi žino
ti, kas yra daroma Lietuvos 
santykiuose su kitomis tau
tomis: tuomet musų visuo
menėje atsiras iniciatyvos 
atremti melagingus priešų 
išmislus apie Lietuvą.

Francijos darbi
ninkų silpnumas.

Bolševikai' ir jų apmoka
mi agentai visose šalyse nuo
latos šūkauja apie “mirtiną 
kovą” su imperializmu ir 
kaltina socialistų partijas 
bei darbininkų unijaą, kad 
jos esančios perdaug nuo
lankios proletariato išnau
dotojams. Bet šukavimai 
yra vienas dalykas, o veiki
mas praktikoje kitas daly
kas. Ką bolševikai su savo 
pasekėjais yra gero atlikę 
kovoje su imperializmu?

Pasibaisėtinam krįzyje, 
kurį užtraukė ant Europos 
imperializmo jiegos, spren
džiantis balsas šiandie pri
klauso Francijai ir Italijai. 
Jiedvi turi stipriausias ka
riuomenes’ i^-ginklų jiega 
gali daryti su Europa, ką 
nori. Jeigu Francijos žmo
nės nebūtų leidę savo val
džiai siųsti kariuomenę į vo
kiečių Ruhrą, tai nelemta- 
saį “reparacijų” klausimas 
butų turėjęs būt išspręstas

RAULAS KEMHKUS

Pameilach, Tautiečiai!
Arba liūdesio valanda.

(Tęsinys)

Paklausiau ir aš, ko buvau atėjęs.
—Nekvaršink niekais galvos, — atsa

ke rūsčiai: — matai negaliu gauti vietos 
vagoneI

Kas yra gelžkeliais važinėjęs, tas su
pras Tarybos jausmus. Iš karto nurimau, 
valdžias žodį išgirdęs ir laukiau. k

Kuomet pusvalandžiu vėliau Taryba 
per konduktoriaus Gilzos protekciją jau 
sėdėjo vagone, ji langą atsidarius jau links
mu veidu tarė būreliui gerų patriotų, su
bėgusių ją palydėti. A ,

— Dabar kiekvieno gen^Jiytuvio pa
reiga pasilikti Vilniuje ir ginti jį iš pas
kutiniųjų nuo lenki; ir bolševikų pavojaus.

Traukinys žvigtelėjo ir pasileido Kau
nan bėgti.

Grįžau namo, kaip žemę pardavęs ir 
bonų prisipirkęs. Vakar buvau didelės

Amerikos žinių agentūros[ derybų keliu, ir Europa bu-Į Nuo vidurio 1920 m. iki 
ir laikraščių korespondentai tų galėjusi likviduot didžio- vidurio 1921 m. Konfedera- 

I jo karo pasekmes ir eiti prie cįjos narių skaičius mažėjo 
pastovios taikos. Bet Fran- taip sparčiai, kad iš dviejų 
ei jos žmonės neįstengė su- mlidnų paliko tiktai 900,000. 
valdyt savo militaristus.

Francijos valdžiai juo len- skaičius nusmuko iki 536,- 
gviaus buvo vykinti savo 060. Tuomet Maskva sugal- 
plėšikišką politiką, z kad ją! vojo padaryt naują ataką, 
parėmė Italijos valdžia. O Skilimas įvyko 1922 m. sau- 
Italijos valdžia pakrypo į šio mėnesyje. Komunistams 
Francijos militaristų pusę pavyko atskelti nuo Konfe- 
tuomet, kai ji pateko į fašis- deracijos tiktai apie 100,000 
tų nagus. Kol Italijoje ne- narių. Bet užtai tūkstančiai 
buvo įsigalėjęs Mussolini, narių,. pasipiktinusių frakci- 
tol ji tarptautiniuose klausi-Į jinias kivirčais, visai pasi- 

' trauke iš organizacijos. Rqi- 
kėjo/padėti daug darbo per 
juosius metus, kad susiip- 
mėjusį profesinių sąjungų 
susivienymą vėl pastačius 
ant kojų.

Kadangi komunistai yra 
suskaldę taip pat ir socialis
tų partiją (per Kalėdas 1920 
m.), tai Francijos darbinin
kai šiandie ir nepajiegia at- 
silaikyt prieš “nacionalinio 
bloko” razbaininkus, terio- 
jančius Europą. Tuo budu 
bolševikiškas “revoliucingu
mas” patarnavo ne darbi
ninkų reikalams, o tiktai re
akcijai ir imperializmui.

■' ■.. /. ..

muose eidavo išvien su An
glija, prieš franeuzus.

Bet kodėl Francijoje pa
ėmė viršų akyplėšos iš “na
cionalinio bloko”, o Italijoje 
fašistai? Todėl, kad tose 
dviejose šalyse turėjo “dide
lio pasisekimo” Maskva su 
savo pritarėjais. Kaip Fran
cijoje, taip ir Italijoje bolše
vikams pavyko suskaidyt 
sacialistų partijas ir darbi
ninkų organizacijas, ir nuo 
to laiko darbininkų judėji
mas tenai nebeturi jiegų ko
vot su atžagareiviais.

Sausio 30 d. Paryžiuje su
sirinko darbininkų profesi
nių sąjungų Konfederacijos 
kongresas, ir ve kokių davi
nių tapo paskelbta apie jos 
stovį. Konfederacija šiandie 
turi 403,000 narių, kuomet 
1919 m. ji turėjo 1,364,000, o 
pirmame pusmetyje 1920 rrf. 
apie 2,000,000. Per dvejus 
su puse metų Francijos Dar
bo Konfederacija neteko be
veik keturių penktadalių sa
vo narių!

Neteko, ačiū Maskvos ir 
jos agentų pasidarbavimui.

Bolševikai jau nuo 1918 
m. ėmė kelti kivirčus Fran
cijos socialistų partijoje ir 
.profesinėse sąjungose. Žin
gsnis po žingsnio jiems pasi
sekė paimt savo kontrolėn 
geležinkelių darbininkų są
jungą, ir ši tuojaus pamėgi
no parodyt, kaip reikia “re
voliucingai” kovot su kapi
talistais. 1920 m. gegužės 
mėnesyje ji paskelbė geležin
kelių darbininkų • streiką. 
Kadangi streikui grasino 
pavojus susmukti, tai profe
sinės sąjungos, norėdamos 
išgelbėti jį, paskelbė visuoti
ną streiką. Jisai tapo pra
laimėtas. Tuomet prasidėjo 
atžagareivių staugimas 
prieš profesines sąjungas, ir 
teismo nuosprendžiu Kon
federacija tapo “uždaryta”.

Apžvalga
PASIŽYMĖJO.

Laikraščiai rašė, kad Ame
rikos okupacinė armija Reine 
buvusi liumaiiingiausia. Ji la
bai gerai atsinešdavusi į vokie
čius, kurie net jau buvę pamė
gę Amerikos kareivius. Bet 
štai vokiečių , parlamentas pa
skelbia savoj komisijos tyrimo 
davinius, kur amerikiečiai per
statoma visai kitokioje švieso-

Komisijos raportu sakoma, 
kad okupuotoje teritorijoje an
tantės kareiviai papilde 300 
prasižengimų. Amerikiečių da
liai išpuola 25 prasižengimai. 
Turint galvoje tą faktą, jog 
Amerikos kareivių Reine visai 
mažai tebuvo (apie du tuk
siančiu), reikia pripažinti, kad 
jankių rekordas nėkiek nege- 
resnis už kitų okupantų rekor
dus. Jie nužudė 15 žmonių ir 
išžagino 9 moteris (dvi 10—11 
metų mergai ti). Leitenantas 
John Beggs nušovė saliuninin- 
ką ir vieną ano terį. Už t^ pra
sižengimą jis lik (/nuteistas 20 
melų kalėjimo. Vėliau bausmė 
liko sumažinta iki 6 melų ka
lėjimo. Apie k* ikuriūos prasi
kaltėlius visai
ar jie liko nubaįisti, ar ne.

Taigi matyti, kad Amerikos 
kareiviai sugebėjo savo brutą-

nėra žinoma,

valstybės pilietis ir aukštai nešiau galvą; 
šiandien savo sostinėj jaučiaus, kaip su 
šaknim išrautas medžias, kurio gal tik dėl
to niekas nesulkiirena, kad atrodžiau visas 
sustingęs ir nieko vertas. Kas buvo daryt? 
Kautis su bolševikais ir lenkąis?

Noro kautis pas mane buvo ir be Ta
rybos patarimo, Buvau privačios nuosavy
bės šalininkas ir komunistų priešas; ne
galėjau iš viso pakęsti Maskvos kvapo, 
nes man jis atsiduodavo beržiniu degutu 
ir raugintais kopūstais. Bet kas iš to?

Nekenčiu ir lenkų. Mano su jais san
tykiai visuomet buvo kaip to .ūkininko, 
kuriam šlykštus dvąrininkas j užgrobė žc> 
mę, padarė iš jos servitutą jr jei dabar dar 
neginė manęs iš to servituto, tai tik dėlto, 
kad pats neramus dairosi bolševikų atei
nam. ( ; .

Nutariau eiti imis mano draugą .Burz- 
dūlį. Vilniaus pofięmeisterį, paklaust pa
tarimo ir gaut aiškesnių instrukcijų. Ra
dau jį stovint vidury kambario, bemovintį 
vata pamušomis kelinėmis, bedėvintį rusų 
kareivio rudinę, pirštais bešiurpinant gal
vą. Vidury aslos gulėjo papacha. x

O ką, ilgi maųo plaukai? — \ paklau
so mane pamatęs.

• Los Angeles miesto taryba 
paskyrė $10,000 nusausinimui 
priemiesčio. 'Darbininkams nu
tarta mokėti tik $2 dienai. Tai 
dar nė visa. Kiekvienas bedar
bis bus verčiamas tą darbą 
dirbti. Jis galės pasirinkti vie
ną iš trijų: dirbti, eiti į ka
lėjimą arba apleisti miestą. 
Prieš tą patvarkymą griežtai 
protestavo darbininkų tarybos 
sekretorius, 
pareiškė:

“Tokia 
ei j a yra 
nias.
gal šiame pat bute buvo iš
spręsta, jog moters mažiau
sia alga turi būti $16 savai
tei. Dabar miesto taryba no
ri priversti vyrus/dirbti už 
$12 savaitei.”
Visi tarybos nariai, išėmus 

vieną, balsavo už to patvarky
mo priėmimą. Policijai bus 
įsakyta gaudyti bedarbius ir 
siųsti juos prie to darix). Prie
šingame atvėjyje bedarbiai tu
rės eiti kalėjimai!, kaipo Val
katos, aūba apleisti miestą./

Tai ištikrųjų savo rųšies 
baudžiava: varu versti žmones 
dirbti už tokią algą, kurios 
nieku budu nepakanka pragy
venimui. Ir dar ta taryba ne
sigėdi tvirtinti, kad tas patVar-, 
kymas išleista atsižvelgiant į 
pačių darbininkų interesu/

ėjo daug pinigų išleisti gele
žinkelių taisymui. Vadinasi, di
delės išlaidos susidarė ne to
dėl, kad valdžia nemokėjo biz
nio vesti, o todėl, kad buvo 
daroma pastangų geriau su
tvarkyti geležinkelius.

f

Sveikatos Dalykai
“LENGVIAUSIAS KELIAS”.' »

John S. Horn. Jis

miesto tarybos ak- 
tikras prasižengi- 

Vos porą savaičių at-

GELEŽINKELIŲ NUSA
VINIMAS.

Spaudojc vėl nemažai rašo
ma geležinkelių nusavinimo 
klausimu. To plano priešai nu
rodo į tą faktą, jog karo me
tu valdžia buvo paėmusi gele
žinkelių kontrolę į savo ran
kas, bet iš to nieko gera neiš
ėjo. “The Janesville Gazette” 
rašo :

“Tuo laikotarpiu, kai val
džia kontroliavo geležinke
lius, išlaidų susidarė $2,000,- 
000,000. O vienok dar ran
dasi žmonių, kurie norėtų, 
kad valdžia vėl Idmlroliuo- 
lų geležinkelius.”
“The Mihvaukee Leader” 

sako, jog valdžia turėjo tokių 
didelių išlaidų tik todėl, kad 
geležinkeliai buvo neįmanomai 
apleisti. Dar prieš penkiolikę 
metų J. J. Hill apskaičiavo, jog 
tinkamam Amerikos komuni
kacijos sutvarkymai būtinai 
reikalinga penki bilionai dole
rių. O vėliau tas pats Uill pa
reiškė, kad reikia devynių 
bilionų dolerių geležinkelių su
tvarkymui. yienok kompanijos 
visai nesirūpino tuo reikalu. O 
kadangi karo metu bi^vo bū
tinas reikalas tinkamai Sutvar
kyti komunikaciją, tai vald
žiai pirmoje vietoje ir prisi-

(Iš F. L. I. S. Lithuanian Bureau)
> . t ,

[Dedamas čia straipsnelis, 
tai penkių minučių kalba, ra
diofonu išsiųsta iš New Yor- 
ko Valstijos Sveikatos Depar
tamento ir specialiai pagamin
ta Dro Charles V. Cimpino].

Aš turiu knygą, kuri buvo 
parašytą apde 1900 metų at
gal. Ją parašę vienas rymietis 
vardu Pllinius, labai mokytas 
žmogus. Jis buvo labai gerai 
susipažinęs su daugeliu daly
kų, bet mažai su medicina. 
Nežiūrint to, jis. buvo pratęs 
duoti daug patarimų apie li
gą gydymą. Tas pat yra ir 
šiandie su daugeliu žmonių, 
kurie visai apie tai nieko ne
žino, bet mėgsta patarimus 
duoti. Viršuiminetas senas ry
mietis tik pakartoja, ką jis 
nuo kitų buvo girdėjęs. Tik 
pasižiūrėkime, ką jis patarė 
kosuliui išgydyti: “reikia įde

gti vilko kepenis į šildytą vy
ną ir tą vyną išgerti”; arba: 
“meškos tulžis, sumaišyta su 

/medum”; arba: “galai karvės 
ragų”; arba: “arklio seilės”. 
Jis irgi patarė pagauti varlę, 
įspiauti į jos \lasrus ir ją pa
leisti ~ ir kosulis su varle 
išeis.

Mes galime juoktis iš tų pa
tarimų, bet yra daugelis, kur 
tiki seno Pli niaus gyduolėmis.

Yra daugel tokių, kurie ga
vę kosulį, tuojau perkasi bon- 
ką “’Mother James” arba ko
kių kitų Kodk-a-too gyduolių, 
arba Jonės Brothers vaistinių 
cukrinių. Kaikunos patentuo
tos gyduolės nepavojingos, bet 
beveik visos jos be jokios ver
tės. Juk argi ne juokinga, jei 
kokia ten firma- Louisville, 
Haverhill, ar kur kitur, turė
tų nuovokos apie ypatingą gy
dymą, kuris reikalingas ku
riam nors iš šimtų tūkstančių, 
kuriems gyduolės parduoda
mos.

Kosėjimas turi kėlias prie
žastis ir kiekviena turi savo 
ypatingą gydimą. Paprasčiau
sia nusišaldymas yra kosėjimo 
priežastis. Prižiūrėk šaltį, ir 
pasveiksi. Neapsisaugok, nepri
žiūrėk :— ir nei jokios gyduo
les nepadės.

Paprasčiausia priežastis chro
niško kosėjimo yra džiova. Pa
tentuotų gyduolių dirbėjas ne
žino, jog sergantis džiova — 
serga. Jam <tik rupi parduoti 
bonką ir gauti dolerį. Jis par
duoda, žinoma, daug bonkų už 
daugelį dolerių. Galų gale ser
gantis nueina pas gydytoją ir

randa, kartais pervėlai, kad 
jis serga jau įsisenėjusia džio
va.

Daugelis žmonių nežino, jog 
kariais kosulis paeina nuo šir
dies arba kraujagyslių ligų. 
Tas> kur nori išsigydyti širdies 
ligą su patentuotais vaistais, 
ištikro daro taip, kaip tas, kur 
bando šiaudu ramstytis. Jani 
geriaus butų gerti Pliniaus vy
ną su vilko kepenimis.

Daugiau pasiekiama gerai, 
ir sveikai gyvenant, nors kar
tais tikros gyduolės taipjau pa
deda sergančiam. Patentuotų 
gyduolių pardavėjas nežino, 
kokia liga ligonis serga; jis 
tik gali imti jo pinigus, o žmo
gaus liga — kas jam rupi.

.Kodėl žmones nenori būti 
išmintingesni? Gal todėl, kad 
visi incgsta lengviausią kelią. 
Ka^ nori pasilikti namie ir čia 
bandyti gydyti “šaltį”? Daug 
lengviau nusipirkti gyduolių ir 
jas imli. Visi bijosi džiovos, 
bet nenori palikti darbą ir ei
ti į gydyklą, /kielei lengviau 
imli draugo patarimus ir nei-, 
ti pas gydytoją. Tai lengviau
sias v kelias, bet, kaip ir beveik 
visi lengviautfiejd kėhai, daž,- 
nai turi liūdną galą;

Delikačia u si a mašina pasau
lyje yra — kūnas. Jei ji ne
veikia —- kam samdyti tokį 
mašinistę, kuris apie ją nie
ko nežino, o todėl negali nei 
pataisyti? Kąm leisti drau
gams, kurie nepažįsta tavo rei
kalavimų, tau dožas davinėti. 
Kodėl nepasitarti su geru gy
dytoju, kuris pažįsta gyduo
les, ir kuris išnagrinėjęs tavo 
ligą ir jos ftriežastį galės tau 
geriausiai patam, ką daryti.

L.D.L.D. Reikalai.
Šaukiamas kovo 11 d. “Nau

jienų” name, 11 vai. ryto L. 
D. iL. D. Chicagos Rajono Kon
ferencijos dienotvarke:

1) Konferencijos atidarymas, 
prezidiumo rinkiniai, man
datų patikrinimas,

2) Laikin. R. Kom. prane
šimas,

3) Pranešimai kuopų atsto
vą,

4) Iš L. D. L. D. darbuotės 
(referatas),

5) L. D. L. D. Chicagos Ra
jono org. įstatų priėmi
mas,

6) R^K^njnleto rinkimai,
7) Jlajono darbuotės nusta

tymas ir napp sumany-
, mai, j
8) Sekamos » konferencijos 

paskirimas.
L. D. L. D. Chicagos Ra
jono Laik. Komitetas.
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A. Rudinskui. — Jūsų pra
nešimą gavome, kai laikraštis 
jau buvo atspausdintas.

Plaukai buvo ne tiek ilgi, kiek pasi
šiaušę. 1

—Rengiuos bolševikų pasitikti, — 
tarė Burzdulis: žmoną su vaikais siunčiu 
Kaunan, o pats pasilieku. Mat mane šim
tas Velnių, betgi pasilieku, drauge Kaulai!...

Iš viso ko man gana aišku buvo, kad 
tais drąsiais žodžiais Burzdulis norėjo pri
dengti kinkų drebėjimą, gumbo judėjimą „------ 4 ...
ir visų galų iširimą. Tat paklausiau atsar-^ir kad jie kariais giliau kelinių siekia, lik 

^giai;
—O jei pasmaugs?
—Aš pats nuo ryt dienos pradedu 

būt bolševikas! — riktelėjo visai piktu bal
su. — Ir aš bolševikas, ir mano žmona 
bolševike ir visi vaikai 'bdlševikaii. Nors iš 
kito galo, vis gi bolševikai. Likvidacija, 
tai likvidacija! Licitacija, tai licitacija. Ir 
da kajįin kas gaus viršų, — tarė fhano 
drųu^as, pakėlė vieną pirštą aukštyn ir 
Žiūrėdamas viena :drim į, rakto škyhltę du
ryse. Pi’i imsiu visus jų obalsius, savo dit- 
ką .pridėsiu ir juos, pačius mušiu. Ir sumu
šiu! Jie, bedieviai, žada suknisti pasaulio 
tvarką ir padaryti čia sosializmą. Tegu! Ir 
aš žadėsiu socializmą, lik pridėsiu prie^so- 
eializmo jin t žemės dangaus karaliją, ir 
Lietuvos, liaudis klausys jloliccmeisterio

?---------------------- - r.....— ------
Burždulio, o ne koiųunistų. Aš jiem da tėvynės sienas, aprims ir nuslūgs, palikda- 
pavarysiu kylį...— ir mano draugas sinar-* mos bent kiek dumblo ir mano dirvoj. 
Idai dūrė pirštu oran, tartum taikindamas t Tuomet bus metas imtis tveriamojo dar bo, 
bolševizmui į pat akį.

Tarp visuotino iširimo man buvo 
linksma matyt toks įsitikinimų karštis ir 
drąsus pasiryžimas. Bet buvo ir liūdna. Aš 
žinojau, kad nuo bolševikų ne visuomet 
galima pasislėpti j vata pamuštas kelines

Išėjau už miesto. 'Užlipęs ant šeškinės 
kalno dar atsigrįžau 
Orui betemstant, 
margumyno, bažnyčių bokštais nukaišyto, 
aukštais kalnais apstatyto, tamsiais miš
kais apsupto. Bet Vilnius, revoliucijos su 
erzintas, nėrimo ir tamsumoj. Nuo Neries 
pakrančių, iš miesto vidurio, kur prie Vo-

Vilniaus pažiūrėti, 
jau nebesimatė stogų

nebenorėjau dar labiau drumsti ir šiaip 
>su,mišusiois draugo sielos. Iš to, kaįp jam kiečių gatvės prisiduria Rojoji ir Mėsinė 
< drebėjo apatinė ftpa, man teko suprasti, 

kad jam ir daugiau kai kas dreba ir todėl 
nebekėliau ginčų.

Bet iš kitos pusės man buvo aišku, 
kad Burzdulis stovi dųt slidaus pamato, 
kad mudviejų keliai skiriasi, tat pasakiau 
sau: /— atsisveikink, Rautai, ir eik savo 
taku.

Taip ir padariau. Išėjęs gatvėn, atsis
tojau po pat didžiuoju elektros žiburiu ir 
da kartą įžiurau į kunkuliuojantį įvykių 
verpetą. Ilgai žiurėjau ir nieko nesupratau. 
Man tik buvo aišku, kad beturiu vieną ke
lią: vykti lAiraistėn — taip vadinasi ma
no gimtinė — ir ten palaukti, kol pasaulio 
re\oliucijos l>angos, pasiekusios ir mano

ir Stikline, ir dešimtys kitokių, skriejo 
mano pusėn tolimas, duslus ir nervingas 
murmesys, tartum amžinų rietenų garsas. 
Įsiklausęs ir dideliam balsų mišiny, tar
tum, gavau girdėti karštas, neapykanta 
patvinusias kalbas, piktų barnių žodžius, 
visokius keiksmus, • visokius obalsius, kū
rins tik žinojo Rytai ir Vakarai. Kai tie ne
riamus, ^susipynę, keršto pilni garsai blaš
kėsi viršui miesto, pačioj Neries klonio 
gilumoj, tartum iš požemių kilo rustus, 
galingas ošimas, — subjurusios žmonių 
juros kalba. Jis stiprėjo, tildė kitokius bal
sus ir vertė klausytis susidomėjusias, bet 
dar tykias miesto apylinkes.



Trečiadienis, Vasaris 28, "23____ . , _ / „1
v > • • M r Ii išsiris, sunku atspėti, bet spren-f1 .1 Arli VOS oeimas ir kademų apetitų

džios Sudarymas
reikia manyti, kad negreit.

^Liaudininkų — valstiečių 
taktika.

(NAUJIENOS, Chicago, III.

Klerikalų apetitai.
Rašo Andrius Margelis.

Lietuvos kademai (krikŠčio- 
nys-demok ratai), eidami rinki- 
inuosna į nuolatinį Seimų, ti
kėjosi rinkimus laimėti ir gau
ti vėl, kaip ir 
Seime absoliutų 
Žiūrint to, kad 
panijai nebuvo 
ir buvo suvartotos visos dan
gaus ir peklos galybės agita
cijai, rinkimų rezultatai paro
dė, kad krašto ūpas atsimai
nė krikščionių nenaudo®. Net 
pasirūpinę sau tinkamai išaiš
kinti rinkimų įstatymo §, 76 
ir apkarpę tokiu bud u tauti
nes mažumas, jįe pravedė Sei
man 38 savo atstovus iš 78. 
judami Steigiamajame Seime 
faktfnaisiais krašto šeiminin
kais klerikalai sugebėjo ta iš
imtinai gera proga pasinaudo
ti. Jie į tų laikų susiorganiza
vo, sustiprėjo ekonominiu žvil
gsniu, ir dabar, nors ir netu
rėdami Seime absoliutūs did
žiumos, nebenori dalytis val
stybiniu ragaišiu su savo bu
vusiais sėbrais liaudininkais —» 
valstiečiais, bet nori jį patys 
yieni apžioti. Faktinai šeimi
ninkaudami Steigiamajame Sei
me jie išleido jų tikslams pil
nai atatinkamų "įstatymų. Pa
ruošė kraštui, kaip jie patys 
dabar giriasi, “krikščioniškųjų 
konstitucijų”. Nežiūrint griežtų 
socialdemokratų frakcijos pro
testų, jie įvedė prezidentūros 
institutų ir apdovanojo prezi
dentų beveik karališkomis tei
sėmis. Jų išleistasis žemės re
formos įstatymas aprūpina že
me vienuolynus ir klebonijas, 
o pradedamųjų mokyklų įsta
tymas faktinai atiduoda liau
dies mokyklas klebonijų glo
bai. Trumpai 
mojo Seimo 
prasiskynū sau 
limesniai savo 
tiniam Seimui 
deniai, nesudarydami jame ab- 
soliutęA didžiumos, buvo pri
versti pradėti derybas preziden
to rinkinių ir valdžios sudary
mo' klausiniu su valstiečiais 
— liaudininkais. Tose derybo
se kademai pasirodė nesukal
bami. Ačiū išaiškinimui 76 rin
kimų įstatymo paragrafo tau
tinės mažuihos: 
len kai tuo tarpu 
lyvauja. Tokiu

Steigiama] amu 
didžiumų. Ne- 
rinkimų kam- 

gailima* pinigų

sakant, Steigia- 
metu klerikalai

akcijai. Nųola-
susirinkus, ka-

Seime neda- 
budu faktinai 
lanko 73 at- 
38 kademai.stovai, iš kurių

Taip dalykams virtus, krikščio
nys faktinai įgauna absoliutę 
didžiumų Seime. Ilgai vyku
sios derybos tarp krikščionių

ir liaudininkų — valstiečių, 
jau privedusios prie, susitari
mo, staiga nutrūksta. Kade
mai, pasinaudodami sau palan
kiai susidariusia padėtimi, da
ro revoliucinį žygį. Gruodžio 
mėnesy pereitų motų, prieš 
pat Kalėdas, sulaužydami jų 
pačių balsais priimtosios kon
stitucijos 46 §, išsirenka patys 
vieni prezidentų krikščionį Stul
ginskį. Sulyg konstitucijos 46 § 
prezidenjui rinkti reikalinga ab
soliute atstovų dauguma, va
dinasi, mini mum 40, tuotarpu 
kai tame posedyj tedalyvavo 
tik 36 kademai, sudarydami i 
aiškių atstovų mažumų. Kad 
šiuo savo aktu krikščionys su
laužė jų pačių priimtosios kon
stitucijos 46 §, ir ne juristui 
netenka abejoti. Be to sausio 
mėnesyj įvykęs Lietuvos teisi
ninkų draugijos susirinkimas 
aiškiai tų patvirtino, vienbal
siai pasisakydamas, kad kon
stitucijos 46 § tik vienaip te
galima suprasti, būtent, kad 
prezidentui rinkti reikalinga 
absoliute Seimo atstovų dau
guma. Net ir krikščionių pri- 
sickusis juristas Tumėnas ne
išdrįso balsuoti prieš tų nuo
monę, bet tik susilaikė. Bet 
kas kademams juristų nuomo
nė arba konstitucijos paragra
fai, jeigu tai neatatinka jų iš
augusiems apetitams. Valstybi
niu ragaišu jie nenori su nie
ku dalyties, turėdami palys pa
kankamai plačių gerklę. Krikš
čioniškiesiems bankininkams ir 
pramoninininkams būtinai rei
kalinga, kad karališkosiomis L 
teisėmis apdovanotasis prezi
dentas butų žmogus saviškis. 
Tai ko čia skaitytis su konsti
tucijos paragrafais arba su tei
sininkų nuomone. Visuomenes 
gi opinijai nuraminti yra klu
sni žvalgyba, uolus komendan
tai, klebonijos ir karo stovis.

Dabar lieka antras svarbus 
aktas — valdžios sudarymas. 
Jau pustrečio mėnesio, kaip su
sirinko Seimas, o valdžios į tų

tUaudiiirinkai — valstiečiai, 
sudarydami kartu su kademah 
valdžių, beveik visų x Steigiamo
jo Seimo darbuotes laikų fakį 

I tinai uoliai vežė krikščioniškų-t 
jį vežimų. Išėjimas valstiečių 

liaudininkų iš valdžios pc 
ilgo ir gana solidaraus bendra- 
darbavimo buvo iššauktas ik 
principiniais tų dviejų buržua
zinių grupių skirtumais, be 
baime nustoti savo rinkikų pa-t 
si'tikėjimo ir noras atsiriboti 
nuo krikščionių busimuose rin
kiniuose į nuolatinį Seimų 
Rinkiniams įvykus, liaudinio-/ 
kai — valstiečiai buvo tikri, 
kad jau krikščionys be jįj 
ihčapseiš. Numatydami artimų 
bendrų darbų, jie padėjo sa
vo buvusiems bendradarbiams 
ištempti rinkimų įstatymų anl 
reikiamo kurpalio. Bet už ta] 
iš kad’emų susilauluFViąai kc 

 

kita, negu tikėjosi. Tų plačių 
liaudininkų pagalba sustiprėja- 
šieji klerikalini bando daryt] 
savarankius žingsnius be rams
čių. Liaudininkams netikėtas 
klerikalų žingsnis išmeta juos 
įš lygsvaros, bet ir dabar, kaip 
ir visuomet, jie pasiliko savi 
ipi. Labai greit jie suspėja už
miršti ir savo atsišaukimas, ra
šytus prieš renkant preziden
tų, ir pareikštųjų iš Seimo tri
būnos savo deklaracija, kuria 
liaudininkai — valstiečiai sa
kosi nepripažįsta įvykusių pre
zidento rinkimų. Štai sausio 
menesio pradžioj įvyksta nuo-* 
latinio Seimo prezidiumo rin-i

kiniai. Juose dalyvauja valstie
čiai — liaudininkai ir jų kan
didatai užima prezidiume pir
mojo yice-pirmininko^ ir antro
jo sekretoriaus vietas. Tiesa, 
prieš rinkimus jie motyvavo 
savo suokimų eiti į prezidiumą 

 

ir pakartojo savo nusistatymų 
dėlei i kusių prezidento rin
kimų, (Jkri pats faktas jų įėji
mo į prezidiumų daug labiaiL 
įtikina tame, kad liaud. — va'r 
stiečiai jau nusileido, negu jų 
skambios 'deklaracijos ir pa* 
reiškimai. Yra davinių many
ti, kad liaudininkai — valstie
čiai, padarę vienų kompromise 
žingsnį, darys ir antrų vėl su
siderinti su krikščionims. Jau

įvykus, liaudininkų' —. valstie
čių oficioze “Lietuvos Žiniose” 
tankiai lyg nejučiomis išsprū
sta mintis, kad sųryšyj su svar
biais įvykiais Klaipėdos kraš
te vertėtų mesti tarpusavius 
partinius ginčus ir sudaryti 
krašte bendrų frontų. Iškiša- 
mas patriotinis motyvas, ku
riam pilnai pritaria klerikalai.

valstiečių taktikos nepaprastų 
lankstumų, reikia manyti, kad 
ankščiau ar vėliau jie užmirš

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

Dr. Felix A. Manelis
NAPRAPATHAS

Diagnoza pagal sutarimą 
3217 Emeraid Avė., Chicago. III.

Tel, Lafayetta 4228
Phvnbing, Heatmg

Kiuęo lietuvis, lietuviams visaden 
patarnauju fcuogeriauiial

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago. III.

padarytųjų krikščionių jiems 
skriaudą ir tėvynės labui 
susiderins bendram darbui.

SocialdemoKratai.

Socialdemokratai laikosi

vėl

tos

pačios taktikos, kaip ir Stei- / 
giamajame Seime. Jie pasirin-| 
ko sau opozicijos rolę Seime 
ir organizacijos darbą Lietu
vos darbininkų miniose.
Kaunas, II. 2. 23.

Lietuvos Žmonės
Reikąlauja Pagelbos
Raportai ateinanti mums iš Lietuvos ro

do, kad tenai žmones labdi reikalauja pa- 
gelbos — jie turi žiūrėti į sąvo draugus Su- 
vienytos^yaistrose. Siųskite pinigus tuo
jau savo žmonėms Lietuvon — jie gaus 
juos Velykoms — jie bus labai užganėdinti.

Jus norite pagelbėti — tik ateikite į mu
sų banką ir atsineškite pinigus šiandien. 
Jūsų parankumui bankas bus atdaras šį vą

škarą nuo 6 iki 8 vai. vakare.

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

l 1112 West 35th Street
CHICAGO, ILL.

Turtas daugiau kaip $7^000.000.00

ti visų valdžios aparatų savo 
rankose pilnai atatinka krikš
čioniškiems apetitams. Bet iš
bujojusiems apetitams ne pil
nai atatinka kadeinų pajėgos. 
Neturėdami Seime absoliutūs 
didžiumos, negali sudaryti gry
nai krikščioniškojo kabineto, o 
su liaudininkais — valstiečiais 
kliudo atnaujinti derybas pre
zidento išrinkimas. Kaip gir
dėti, krikščionys maną sudary
ti darbo kabinetų ir neoficia
liai esu pavesta jį sukonstruo
ti Galvanauskui. Kuomet vald
žios kabineto krizis pagalinus

©RDER©F©WLS
Draugingiausia Organizacija pasaulyje

Ordenas Apuokų yra didelė, plačių pažvalgų, NE SEKTANTIŠKA, NE 
POLITIŠKA, draugingo pobūdžio, pašelpinė organizacija. Ji pašvęsta tik 
baltajai rasei žmonių. Ji turi daugiau kaip 2,500 skyrių, kurie vadinasi 
LIZDAIS ir daugiau negu 700,000 narių visame civilizuotame pasauly. Jos 
įstatymai yra atspaudinti septyniose skirtingose kalbose.•
Ordenas Apuokų nėra Insurance (apdraudos) organizacija. Mėnesine mo
kestis 75c. Nėra asesm-entų. Nėra extra mokesčių.
Apuokij Ordenąs teikia pensiją našlėms, namus našlaičiams, ligonbučius, 
sanatorijas, nacionalius parkus ir kitus patogumus. Visi mokesčiai Orde- 
nui eina tik narių naudai. Tai yra ekonomiškiausiai tvarkoma organizacija 
pasauly. ... .. ■_’ , ;mU'| . > .. J

Vietinis Lizdas Yra Suorganizuotas Chicagoje
Kol kiekvienas LIZDAS susiorganizuoja, jus galite būti čarterio nariu su 
speciale mokestim $10. /
čarterio nariai; nereikalauja turėti medikalės egzaniinacijos. Kaip tik čar- 
teris tampa išduotas, tuojau reikia mokėti $25 įstojimo mokesčių.
Expertų medikalis patarnavimas nariams (daktarų, chirurgų, dendistų ir tt.) 
Kiekvienas vietinis lizdas Apuokų Ordeno turės prisilaikyti draugijiniame, 
gyvenime geriausios tvarkos, turės samdymo biurą, savaitinį mokestį ligoje 
ir susižeidimuoše, medikai] patarnavimą ir posmertinės iki $250. Tas yra 
teikiama be jokio extra mokesčio narių.
Kiekvienas vietinis LIZDAS turi visas privilegijas pasaulinėj Apuokų Or
deno Organizacijoj. '

PRISIVYKITE ši KUPONĄ TUOJAU

ORDER OF OWLS
Elmer J. Geis, 3221 Š. Morgan St., Chicago, III.

Aš norėčiau sužinoti daugiau apie Apuokų Ordeną be jokios prievoles 
man prisirašyti. *

- Vardas .... ..........          v
Adresas*......... ......................................................... ............................

Geriausias laikas mane nvatyti yra ..................... ............... .

JUS AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Neapleis

kite jų. Jeigu turi kokią akių kliūti, tuo
met ateik pas mane pasitarti.

DR. SERNER, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)

3315 8o. Halsted St., Chicago, IIL
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 Iki 9 

Nedėliomis nuc 10 iki 1. Tel. Yards 0682

20 metų prityrimo
Akiniu 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 plakančiai tai

kus ?
Ar atmintis po truputį mažėja? 
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų ?
Ar turit kataraktą? 
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.

i

r*"11-.... -................   x
LJeigu tamsta esi nesveikas

Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMAGY
Yra naujai uždėta lietuvių 

vaistinyČia 
(Aptieką)

Kurioje gausite tik geriausias 
gyduoles

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

-V----

Dr Natalija Žukauskas
Naprapath

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

943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai .dovanai 1 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare. I

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir ironiškas ligas: 
nervų, reumatizmų, paralyžių, naktin} 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, motęrų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 1:00 iki 9 p. m. Ne dėl io j 

< 9 iki 12 a. m.

8
Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių/

ITALIŠKU J
rankomis ‘dirbtų

ARMONIKŲ
GeYiausrų ' -

pasauly. Ga
rantuoja
mos 
čia! 
Ir žemesnė
mis 
mis 
kitų 
nikų 
iuviil 
Valstijose ir 
Italijoj. 
DYKAI pir- ___

kėjams armonikinė mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes -arantuo- 
jame, kad visi mokiniai mokė, groti 
musų didžiąja Armonika iŠ gaidų už 
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai. 
Ruatta Serenelli Accordeon Mfg. Co. 
817 Blu Įsland Avė.,

dešim-
metų

kaino-
negu

armo- 
dirb- 

Jung.

Chięągo,_ III.

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon <

Mes 4 siunčiama pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietu/os Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

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

i. A, PAIŠYS
H 220 Milwaukee Avė 

Kenosha, Wis.

4
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Jūsų pinigai bus apsaugoti
kuomet jus pirksite

Turto Taupymo Certifikatus
Įdėkite savo pinigus i Turto Taupymo Certifika
tus. Jie yra išleisti Suvienytų Valstijų valdžios ir 
yra geriausiu investmentu pasaulyje šiandien.

Jus galite pirkti $25 vertės Certifikatą dabar už 
£20.50 ir gausite $25 prabėgus penkiems metams laiko

Jus galite pirkti $100 vertės Certifikatą dabar už $82 
ir gausite $100 prabėgus penkiems metams laiko. '

Jus galite pirkti $1000 vertės Certifikatą dabar už 
$820 ir gausite $1000 prabėgus penkiems met. laiko.

Perkant tokia kaina Turto Taupymo Certifikatus 
jie atneša apie keturis nuošimčius pelno į metus. Jei
gu jums reikės pinigų pirmiau negu prabėgs 5 metai 
laiko jus galite išmainyti Certifikatus bile kada, to
kia kaina kiek jus mokėjote: kas reiškia kad jus 
gausite apie tris nuošimčius už jūsų padėtus pinigus.
Certifikatai
Washingtone 
savo pinigų. 
Turto Taupymo Certifikatus arba rašykite į:

yra užregistruoti Turto Departamente 
; tas apsaugoje savininką praradime 
Klauskite jūsų pašto viršininko apie

ShltjtiJu Balsai
r r». ■ M ■ 1

[Ui iirvikitas Htame akęriuje 
nuomonea Redakcija neataaka.]

i.

Dar apie lietuvius 
liuteronus.

komunistais vadinasi. Pak^ 
lausk jų nors vieno apie ko
munizmą ar socializmą, 
si rodys, kad jie tiek 
kiek lapė apie “Tėve 
Ir jei kurie liuteronai 
traukė iš draugijos, tai 
to, kad išmintingas
visados durniui kelią duoda.

Žaibas užtikrina, kad J. B. 
tiesą rašąs, kad tikintieji liū
te romą i nieko neveikę*
Klaipėdos, žaibas nei liek ne
žino apie liultdronų tikėjimų, 
kad mes, kaipo liuteronų para
pija, esame priešingi maišytis 
į politiką, ir kad musų liute- 

bažnyčia visados 
nuo 
baž-

tiek daugiau susipažinti su tais 
dalykais ir tada brešk į laik-

tai pa
tekino, 

musų.” 
pasi 

tik dėl 
žmogus

Naujienų 40 num. Pirmas 
Žaibas guodžias J. B. kores
pondentu, kad lietuviai liute
ronai tokie, netikę žmones, kad 
jie niekur nesirodo, tik kaip 
kada kokiu baliuku, ir kad vi
si žiną, kad jie turį savo 
nyčią, ale mažai kas ja 
ko, ir kas karta parapija

baž- 
lan- 
nia-

pa

dcl

1 " ■!' ■ ... ■■ ....—■

Išsirašykite 1923 metams“TRIMITĄ”
“TRIMITAS“ yra nepartinis savaitinis laikraštis, šaulių Sąjungos 

leidžiamas. Jame gvildenami visų tikrų Lietuvos piliečių bend
rieji reikalai ir klausimai, Iš plačios savaitės įvykių apžvalgos 
“Trimite” skaitytojas, kitų laikraščių neskaitydamas, gali pakan
kamai apsipažinti su Lietuvos gyvenimo ir pasaulinės politikos 
svarbesniais įvykiais. “Trimitas” drąsiai kovoja prieš visokius 
Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomybės priešus.

/ “TRIMITE” dedama šiaip gražių apysakėlių, istorinių įvykių ir įžy
miųjų žmonių gyvenimo aprašymu, straipsnių, eilių, retų atsiti
kimų ir mokslinių išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor
tą ir tt.

•

“TRIMITAS” rašomas lengva ir mažamoksliams lengvai suprantama 
kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas” stengias būti tikru draugu 
ir patarėjų jos organizaciniam, Tėvynės gynime, visuomeniniam 
ir kultūriniam darbe.

“TRIMITAS” eina kas salite 32 puslapių knygelėmis.
Lietuvoje :— metams
nesiams 2 lit. 25 cent.. atskiras numeris 20 centų.
metams 1 dol. 50 centų, pusmędųn 80 centų.
5 cent.

Mes ta patys žinom, kad mes 
dėl visuomenes gero per perei
tus kelis metus nieko menuvei- 
kėni, todėl kad aplinkybės 
mums neleido. Bet dabar, kaip 
pats Žaibas pripažįsta, " mes 
turim savo bažnyčių ir tinka
mų vietą, tai musų reikalai 
kasdien gerėja, ir štai jau už
gimė nauja draugija, kurios 
tikslias yra veikli savo tarpe 
ir visuomenės labui. Žaibas 
ir dėl munšainės susirūpinęs, 
kad tai tikri nuodai, bet jam 
pačiam piršto $al ir nereikia.

rašyto-
gal ir i

Patartina, kad tokie 
jai šiek tiek daugiau •susipažin
tų su tais dalykais, apie ka
rius jie rašo. —M. Nauyok.

romiškoj i
stengiasi atskirti bažnyčią 
valstybės ir valstybę nuo 
n ydos.

Pirmas žaibas mėgink Jo kaina 
jt. 50 centų; pusmečiui 4 litai; trims mė- 

Amerikoje: 
Atskiras numeris 

i ' -

Saikydanias, kad musų 
rupija' mažėja, P. žaibas pasa
koja netiesą, nes per pareitus 
kelis menesius beveik antra 
tiek padkjėjo, ir kas sekma
dienis bažnyčios lankytojų 
skaičius didinas. Žinoma, kas 
lanko bažnytėlę, tie užlaiko ir 
savo kunigą. Žaibai jo neuž
laiko. Kunigo žmona, tiesa, 
nemoka lietuvių kalbos, bet 
kad \ji neapkęstų lietuvių, tai 
Žaibas meluoja. Nes jeigu ji 
lietuvių nekęstų, tai ji neleistų 
savo tris vaikus mokintis lie
tuvių kalbos ir rašto. Žaibas 

žiaugias, kad liuteronai pa
virsta progresyviais lietuviais, 
jie turį savo draugiją, kuri pir
ma buvus tikybinė, o dabar 
jau laisva, taip kąd jau prik
lausą dagi keletas komunistų. 
Aš pats priklausiau prie minė
tos draugijos per 4 metus, bet 
kad dar bučiau 4 metus joj pa
sitikęs, tai bučiau likęs 
čias, nes susirinkimuose 
pradėdavo ūžti, tai kai 
bitės visuose kompuose. 
gėda ir rašyti apie tuos, kurie 
sakosi esą apsišvietę ir net

siek

DOVlEhNASTĮS
(Ingaliojimai)

Amerikos Lietuviai! UŽSLSAKYK1T “TRIMITĄ” sau Amerikoje 
ir savo giminėms, bei pažstamiems Lietuvoje!

Amerikoje “Trimitą” galima užsisakyti: 1) per L. šaulių atstovą. 
Adr. A. žemaitis, 3251 So. Halsted St.. Chicago, III. 2) per pr. 
Norvydą, 38 Park Row (Room 816) New York City. 3) L. šaulių' 
Rėmėjų Valdybose, ten kur jos yra susidarę.

1 . . ' N
“Trimito” Redakcijos ir Administracijos adresas 

Kaunas, Laisvės Alėja N. 26.

)

a

Valst.

SANDARA

nes nikuose”

/ '•

The United States Government Savings System 
Treasury Department, Washington, D. C.

Taipgi kiti Reikalai ir 
provos Lietuvoje

Prisiųsk šitą Blanką

Greitumas!
Ant Amerikoniškų Laivų

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

Sužinosi apie greitus Amerikoniukus laivus, kurie pn- 
siųlo geriausią vertę tavo doleriams. Parašyk dabar!

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

kalno užmokėjimo žinių.

INFORMACIJOS BLANKA
U. S. Shipping Board. I’asaenger Dept. 683 A 8 

45 Broadway, New York City
Malonėkite man prįsiųuti, be privalumų, S. V. Valdžios 
knygutę apie kelionės faktus, ir informacijas apie S. 
V. Valdžios laivus j Europą.
Mano vardas ...........................
Gatvės numeris ..........................
Miestas

United States Lines
45 Broadway New York City

110 S. Dearborn St., Chicasro, III. 75 State St., Boston, Mass.
155 Congress St. West, Detroit, Mich.

Valdo veikimus

TURPO Padeda Apsi 
saugoti nuo Posargų

Vienas geriausių apsisaugojimų, vartotų epidemijos laiku pernai, buvo 
Turpo, kuris yra sudarytas iš senojo laiko vaistų, tarputyno, mentolio ir 
kamparo tepuklo pavidale. Daugelis gydytojų vartoja ir pataria vartoti 
Turpo.>

įtrauk truputį Turpo į nosį kelis kantus į dieną apsisaugojimui.
Laukutinis tepimas išvarinėja sutenėjimą podaromą posargų. įtrink 

Turpo į krutinę, kaklą, po pažąstėmis ir tarppetėj. Tas sustimuliuos odą iš 
varydamas kraują į pavįršį ir taip padės išvarinėti kraują. Tas taipgi pa
gelbės apsaugoti nuo pneumonijos. Nusipirk Turpo slojikėlį pas savo aptie- 
kininką.

NAUJŲ METŲ NUTARIMAS
Pradėk Naujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar. Visokia iri
džio medžiaga. J visus užsisakymus, didelius ar mažus atkreipiame 
kuo didžiausios domės.

Morgan Park Lumber Cot,
Kokybės ir Patarnavimo Kiemas

Tel. Beverly 0397 ir 1279, 1955 West 111 St.

SERGANTI ŽMONĖS
Jeigu jus kenčiate per metų eilę ir negalite gauti palengvinimo pagelbos, tai 
gal būt todėl, kad jus gydė nuo netikros ligos. Nėra abejonės, kad jūsų 
kraujuje ir kūne yra daug nuodų, kurių negalima prašalinti vien tik su pagel- 
ba gyduolių. Jūsų stovis gal būt reikalauja specialio serumo arba vaccine. 
Nešvarus kraujas nustoja stiprumo, svarumo, suteikia abelną nusilpnėjimą; 
iš to atsiranda insonmia ir tt. Jūsų kraujas ir šlapumas privalo būti gerai 
išegzaminuotas. X-ray egzaminavimas pasako teisingai kur jūsų liga ran
dasi. Specialia gydymas privatiškų ligų^

DR. J. VAN PAING, 3101 SO. HALSTED ST., KAMPAS 31 GATVĖS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.

.".U

kur- 
kad 

žydo 
Net

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

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausiems savo daly- i \ *
ko žinovui.

UZSISAKYKIT

UNITED AMERICAN LINES 
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERICAN LINE 
iTrumpiausias kelias 

visas dalis
Lietuvos

Laivai išplaukia kas 
vaite nuo prieplaukos 
North River, ties 46 gat- 
vĄ per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai' ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Mount Cląy”, 
“Hansa”, “Bayern”, Moųnt 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialus kajutos.

Nauji laivai trimi šriu- 
bais °Resolute”, “Relian- 
ce” ir “Albert Ballin” veža 
1,2 ir 3 klesos pasažierius 
United American

Ljnes
154 W. Randolph St., 

' Chicątro, III.
arha įgaliotieji agenai.

sa-
86,

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky- 
rilis Yra Ištobulintas Aukšta

me Laipsnyje ir patarnauja 
Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius - 

1739 So. Halsted St/ 

Chicago, III.

Savo Giminėms ir Pažysta 
miems Lietuvoje

Vienintelį laisvos ir progresyvės min
ties dienrašti

‘Lietuvos Žinios
“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos 

liaudies reikalus ir stovi sargy
boj obalsio: Laisva, nepriklauso
ma, demokratinga Lietuva.

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia < kas
dieną naujausių žinių ir nesibijo 
tarti teisybės žodį.

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo lai
ko yra puošiamos karikatūromis.

Už 36 Litus metams Lietuvoje ir 6 do
lerius Amerikoje

“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam
stą j namus. z

Lietuvos Žinių Administracija
KAUNAS

Laisvės Alėja 60 Nr,

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

TŪKSTANČIAI TURI INKSTŲ 
LIGA IR TO NEŽINO

Ar reikalauji Swamp-Rooto?

GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA 
VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI

DŽIA A. L. T. SANDARA.

Daugumas žmonių nenumano to, 
kaip baisiai išsiplatinus ir stebėtinai 
dažnai atsitinka inkstų liga. Kuomet 
inkstų suirimai yra dažniausiomis li
gomis, tai ligonis ir gydytojai pas
kiausiai jas pastebi, pastarieji pasi
tenkindami gydyniu sėkmių, kuomet 
pradinė liga ardo sveikatą.

Jūsų kiti organai gali reikalauti 
atydos, bet visų pirmiausia atyda tu
ri būti kreipiama į inkstus, nes jų 
darbas yra svarbiausias. ,

Jei jauties, kad tavo inkstai yra ta
vo nesveikatos ar sunykusio stovio 
priežastimi, tai imk Dro Kilmero 
Swamp-Rootą, didįjį inkstų, kepenų ir 
I> usles vujstii, nes Icrtip tik. tavo ink
stai pradės taisytis, tai jie padės vi- 
siems kitiems organams sveikti, z 

Išbandymas įtikins kiekvieną.
Tūkstančių tūkstančiai žmonių VI

SUT yra paliudiję, kad lengva ir grei-,
SPECIALĖ PASTABA. — Gali gauti pavyzdinio didumo Swamp-Rooto 

bonką pasiuntęs dešimts centų Drui Kilmer and Co., Binghamton, N. Y. Tas 
suteiks progos pamatyti šito vaisto gerumą. Jie taipgi prisius knygą su nau
dingomis informacijomis, kur yra tūkstančiai .dėkingi) laiškų, apturėtų nuo 
vyrų ir moterų, kurie pasako. atradę Svvamp-Rootą kaip tik tinkamu vaistu 
nuo inkstų, kepenų ir pūslės ligų. Swam«p-Rooto verte ir klotis yra taip ži
nomos, kad musų skaitytojams patartina pasiųsti pavyzdinės bonkeles. Ad
resas: l)r. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. Rašydamas nepamiršk paminė
ti šito laikraščio.

ta Swamp-Rooto veikmė tuojau yra 
pajaučiama ir kad jis savo stebėti; 
ųais rezultatais sunkiose ligose stovi 
augščiausiai. 1

Inkstų ligos simptomai.
Swamp-Root nėra siūloma nuo vis

ko, bet jei sergi įkirtomis pūslės li
gomis, dažnais šlapinimais dieną ir 
naktį, peršėjimu ar iritavimu bęsišla- 
pinant, jei šlapime raudono^ nuosė
dos, galvą, nugarą skaudą, strėnas die
gia, širdis nerami dėl inkstų suirimo, 
šlapiminės rūgšties reumatizmas, die
gimas klube, liesėjimas ax pagelti- 
mas, tai inkstų liga gali būti aršiau
sioj formoj.

Swamp-Hoot maloni Kerti.
Jei esi jau įsitikinęs, kad Swamp- 

Root tau reikalingas, tai gali nusi
pirkti paprasto didumo ar didelę bon- 
ką kiekvienoj aptiekoj.

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindama laisvos de- . 
mokratijos idealą. “Sandaroje” telpa dau
giausiai visokių apysakų, Eilių, Juokų, ir 
svarbiausių žinių iš viso pasaulio. “Sanda
rai’’ bendradarbiauja įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rašėjai. “San
dara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 me
tams, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių 
žinių bei informacijų. Kaina 25c. “Sanda
ra” kainuoja: Amerikoje $2.50 metams, 
$1.25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metams, 
$1.50 pusei metų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai.

SANDARA
327 E Street, So. Boston 27, Mass.
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Dėbso ir Cunnea prakalbos
Ateinantį pirmadienį kalbės 

Meldažio svetainėj.

šių rinko bažnyčioje kolektų 
ir baliotus, nekviestas lipo į 
sakyklą, perskaitė Evangelijų 
ir iš sakyklos pradėjo kolioti 
Roselando parapijomis ir biz
nierius, — kitus biznierius net 
šaukdamas pavardėmis. Ir ne
kviestasis kun. vBumšas užsa
kė, kad trečią valandų po pie
tų bus prakalbos. Ir paskirtu 
laiku kun. Lapelis su nekvies
tu kun. Rumšu atėjo į svetai
nę. Nekviestasis kun. Bumšas 
užėmė kalbėtojo vietų, o kun.

pasekmės šeimynose gyvenan
tiems ir busenčioms gentkar- 
lėms. t

Rodomais paveikslais, žin
geidžia ir moksliška d-ro Bie- 
žio kalba žmonės labai intere
suojasi, nes ištiktųjų klausant 
tokių protekcijų, kiele vienas ga
li daug ko naudingo ir svar
baus pasimokyti.

Labai butų pageidaujama, 
kad tokios pamokos būt duo
damos netik Chicagos kolonijo
se,

Roselando Žinelės
Mizaros Aimanavimai.

Žie-

Ateinantį pirmadienį, kovo 
5 d., senelis Eugehius Debsas 
ir Socialistų Partijos kandida
tas į miesto majorus Cunnea 
kalbės Meldažio svetainėj, an
trų ivalandų po pietų. Jiems 
prakįilbas rengia Italų Socia
listų į Federacija. Pirmininkaus 
drg. Valenti, italų vietinio so
cialistinio laikraščio “La Pa
roda” redaktorius.

Ir vėl .chicagiečiai darbinin
kai turės progos išgirsti savo 
klasės nenuilstantį darbuoto
ją, kurį ir priešai gerbia. Se
nelis Debsas žada būti Chica
goj iki įvyks miesto majoro 
rinkimai. Jis sako, kad mu
sų kandidatas. drg. Cunnea, 
turi laimėti — būti išrinktas 
majoru Chicagai. Visi darbi
ninkai privalo atlankyti tas

trų

— Reporteris.

Lietuvis mirė nuo munšaino

kviestasis galvų pakratė, pe
čius patraukė, akimis perbėgo 
publikų, kurios buvo apie po
rų šimtų susirinkę ir sako, kad 
dabar, girdi, ne prakalbos, bet 
mitingas bus, ir atidarysime 
su malda. Kun. Lapelis atkal
bėjo malsiu, o nekviestasis kun. 
Bumšas tuoj aus pradėjo saky
ti, kad kokia tai moteris pa
šaukus jį ant telefono ir sa
kius, kad “tu šioks ir toks, tu 
biznį mums gadini.” O kun. 
Lapelis pridėjęs rankų prie Ju
tu ir pusbalsiai sako: “Tai 
Strumilienė.” Bumšas: “a, tai 
Strumilienė? Gerai. Tai Stru
mila sakus, kad mane žada į 
kortų patraukti.” Ranka ves- 
lamas per publikų sako: “Tai 
jus busite visi liudininkais, 
kad aš nieko tokio blogo nesa
kiau, tik korte bus daugiau 
juokų.” Čia kun. Lapelis kryp
telėjęs galvų į šalį pamatė, kad 
r pats ponas Strumila sėdi.

bet ir kituose miestuose.
—J. Jakučionis.

Cicero Žinios
RELIGINIS MITINGAS.

vasario 
vakaro, 
negyvas

Pereitų sekmadienį, 
25 dienų, 11 valandų 
tapo atrastas lovoje 
Juozas Gražulis, 50 metų am
žiaus, gyvenęs po numeriu 6729 
S. Oakley Avė. Jis mirė nuo 
munšaino. Juozas Gražulis bu
vo nevedęs, dirbo skerdyklo-

Ypatingai jis buvo gerai įkau
šęs pastarąją .dieną. Taipgi jis 
turėjo gerklės ligų, kuri dali
nai paskubino jo miętį. Lavo
nas su policijos žinia atiduo
tas grabeliui Walsh, 2438 W. 
(K> gatvės. ‘

Tai jau šiais metais pasimi
rė nuo munšaino 83 žmonės. 
Jauniausia munšaino auka yra 
John Solierson, vienuolikos 
mėnesik vaikutis. Jo tėvų, mo
tinų ir du jaunu broliuku kai
mynai atrado menkai gyvų nuo 
persigūriuno namuose po num. 
309 W. 25 PI. Jie pasveiksiu.

$20,000 UŽ BUČKĮ.

vy- 
De- 

tapo nuteis- 
p-lei 

pavo-

Dr. Jusliu L. Mitchell, 
riausis gydytojas German 
aconess ligoninės, 
tas užsimokėti $20,000
Matildai Benkhardt už- 
girnų nuo jos bučkio. Kuomet 
tai įvyko, Matilda lankė slau- 
gintojų kursus ir tarnavo mi- 
nėtoj ligoninėj. Daktaras ža- 
dųs apeliuoti į aukštesnį geis
mą.

88 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIAIS.

Nuo sausio pirmos dienos 
iki vakar Chicagoj automobi
liais užmušta viso 88 žmonės. 
Didžiausių rolę čia lošia gir
tumas ir neatsargumas.

Lietuvių Rateliuose

pų pusbalsiai sako, kad pats 
Strumila čia esąs. Kun. Bum
šas tuojau ant veido persimai
nė, jo juokas išnyko ir jis sa
ko: “Tai gerai, kad yra ir po
ras Strumilas.” Strumila iš 
radžios prašės balso, bet jam 

nenbrūjo duoti, tik sužinojęs 
kas toks, davė. Strumila ir už
davė pijiirų tiems pariziejams, 
) po to pradėjo ir kiti prašyti 
>also, bet Bumšas nenorėjo 
duoti. Tada iš publikos pasi
girdo balsų: “Tu grinoriau, 
išsiimk pirma popierius!” Ki
ti šaukė: “Važiuok sau, iš kur 
7 įvažiavęs! ” Treti klausia:
‘Kur tie pinigai, kur rinkai?” 
Tada nekviestasis Bumšas 
ėmė šaukti: “Nurimkit, nes 
uojau išmesim per duris!” 
) parapijonai klausia: “O kie- 
io tos durys yra, ar tu jas pa
tarei?” Kun. Bumšas sako: 
Pamatysim,” ir pradėjo skal
yti: “One, two, three.” Tuo

jau keletas kunigo adjutantų 
sėjo į priešakį prie kun. Bum
uos. Nežinau, kas tų saikų or- 
teriavo, bet jie tuojau sugniau
žę, kumščius puolė ant parapi- 
jonų. Tik kad jųjų armija pa
sirodė persil]>na4 Įlenki ar še-, 
ši, tai kun. Lapelis nieko nc- 
aukęs spruko pro duris lau
kan, ir tuojau pribuvo polici- 
a. Bot jau milingas buvo su

iręs. Policija sutikus žmones 
tarp durių stabdė ir kratė ki
šenes.

l ai matot, gerbiamieji kata
likai, kų nekviestasis Roselan- 
de pridarė. Bet karų Bumšas 
Roselande pralaimėjo ir nieko 
nepešęs išdūmė.

—Parapi jonas.
—♦----------- —

Paveiksluotos “Gydytojo” 
pamokos

Vasario 22 d. krikščionys 
(salaveišiai) buvo surengę re
liginį mitingų Lietuvių Liuo- 
sybes svetainėj. Žmonių susi
rinko •neperdaugiausiai. Mat 
daugelis - manė, kad rengiamos 
prakalbos biblistų, tai įbau
ginti kun. Vaičiūno nėjo, o« pa
žangieji huiža interesavosi.

Progrąhias susidėjo iš kal
bėtojų, pianistų ir dainininkų. 
Kalbėtojai buvo keturi: trys 
kalbėjo angliškai ir vienas lie
tuviškai. Vienas anglas kalbė
tojas, iš New York o, sakė pa
žįstus gana gerai lietuvius; Dr. 
Šliupas buvęs jo geras’ drau- 

Visi kalbėtojai aiškino, 
laisve nebotų varžoma, 
kiekvienas žmogus turi 
tikėti, kaip jam gęriau- 

patinka ir kad visiems,

gas.
kad
kad
teisę
šiai
reikalinga pažinti Kristaus ir 
artimo mei'lf. Kalbėtojai taip
gi ragino kalbėti poterius kas 
vakarų, nes Dievas suteiksiąs

Toliau dvi mergaitės pa
skambino ant piano duetų. 
Publika labai daug joms plo
jo. Vėliaus dainavo solistas S. 
Borowsky iš Rusų Operos. Jis 
su savo griausmingu balsu už
žavėjo publikų, kuri nesigailė
jo jam aplodismentų.

ateinantį ketvirtadienį, kovo 1 
d., 8 vai. vakare, busiųs wsu
ruoštas kitas religinis mitin
gas su didesniu programų. Pro- 
grame dalyvausiu keturi daini-

riečiams bus progos išgirsti

Reikia pažymėti, kad lietu
viai pradeda ramiai užsilaiky
ti viešuose susirinkimuose.

— Vietinis.

ATYDAI LIETUVIŲ LIUOSY- 
BĖS NAMO B-VĖS DALI- 
. NINKU..

Roselando parapijonys ir 
nekviestas kun. Rumšas

Atsakymas į p. “Katalikų gi
minaičio” korespondenciją 
“Draugo” 38 num.

Iš tilpusios “Draugo” 38 num. 
korespondencijos; iš Roselando 
matyt, kad Katalikų Giminai
tis nėra buvęs susirinkime. Tur-

jis buvo, lai tyčia nenori 'tei-

“Katajlikų giminaitis” sako, 
kad buk kunigo Rumšo niekas 
nekvietęs, jis pas atvažiavęs. Ir 
mat nekviestas kun}. Bumšas 
laike vyskupo kancleriaus mi-

Vasario 21 d., Meldažio sve
tainėje, buvo surengus “'Gydy
tojo” paveiksluotos pamokos 
vyrams. Westsidiečiai turėjo 
progos daug ko moksliško su
žinoti lyties klausimuose. Ka
dangi prakalbos buvo iliustruo 
tos paveikslais, tad kiekvienas 
galėjo lengvai suprasti daktaro 
Biežio aiškinimų.

Tunui j tįsiam tam tikslui pa
rinktus paveikslus ir atydžiai 
klausiusiam prelekcijos, gerb.! 
daktaro Biežio aiškinimai ir' 
pamokinimai pasiliks atminty! 
ant visados. Pamokų tikslas 
buvo .supažindinti žmones su 
šiandieniniai lyties klausi
mais. Buvm^aiškinama pavo
jingumas lytiškų ligų, jų pa
žinimas, nuo jų apsisaugoji
mas, metodai gydymosi ir jų

Vasario 25 d. Ateities 
do Vajkii Draugijėlė suruošė 
koncertą Strumilo salėj. Kon
certo programas susidėjo iš 
choro, sikstetų, duetų, kvarte
tų, solo, monologų ir kitų ga
balėlių. Visą programą išpildė 
A. Ž. V. Dr-jelės vaikučiai, iš-, 
skyrus vienų R. Mizarų, kurs 
davė “karšių spyčių”. Apskri
tai imant, programas buvo 
gražus, nors kai kur rodėsi 
trukumų, bot tai visur pasi-

yra muštynės!

negalima reikalauti.
Vienas nepageidaujamas ir 

juokingas dalykas tame pro
gramų — tai Mizaro spyčius. 
Jis, nespėjęs užlipti ant pa
grindų, pradėjo savo spyčių 
sekamais žodžiais:

— Gerbiamieji, kų aš ma
čiau vakar vakare, vasario 24 
dienų, ant S. Halsted gatvės. 
Mildos svetainėj A. L. D. L. 
D. 19 kuopa buvo surengusi va
karų, į kurį ir aš nuėjau. Te
nai buvo tokia betvarkė, kad 
gatve einant išrodė, jog sve-

Man
įėjus svetainėn pasirodė, kad 
randasi tokia publika — ke
lia didžiausį triukšmų. Devin
ta valandų vakaro komitetas 
norėjo pradėti programų, ale 
publika neleido nedavė jam 
nė išsižioti! Pagalios triukšma
dariai nuvijo komitetų nuo pa
grindų. Tąpo užkeltas kitas 
žmogus ant pagrindų malšin
ti triukšmadarių^ bet ir tam 
neleido nū žodžio tarti — grū
mojo numesti nuo pagrindų!

Tai|> Mizaras skundėsi pub
likai dėl nenusisekusio jų pa
rengimo, žodžiu sakant, pub
lika visai jų nebenorinti — nė 
klausyti, nė matyti.

Tai gana gera pamoka mu
sų bolševikėliams. Juk ne kas 
kitas, bet jie patys prie to 
pripratino — to išmokino pub
likų. Kaip sęnąi jie kūlė did- 

^žiausį triukšnių;1 toj pačioj Mil
dos 
dyti 
čio 
“Kų
musų bolšcvikcliai 
dij uoja.

Mizara skundėsi, 
malonu ir nejauku 
salėj, kuomet 
“neapšviesta” 
triukšmą ir
dūli programo. Bet Mizara tu
ri atminti, kad jie to išmoki
no publikų; tai kam dabar de
juoti ir aimanuoti.

Kuomet Mizara taip skun-1 mos A. P. Kvederas, kurio ga
liosi publikai Strumilo svetai
nėj, kai kurie žmonės, ypatin
gai vaikučių motinos, pradėjo 
nerimauti ir šnekučiuotis, ko
kias nesąnfynes jis čia pasa
koja. Kai kurios moterėlės pa
tarė paimti Mizarų už kalnie- 
riaus

bumus chicagiečiai turėjo pro
gos matyti Lietuvos Nepriklau
somybės apvaikščiojime. Gepe- 
ralin.es choro repeticijos įvyk
sta kelvergais, 8 v. vak., Mųqį< 
Wbite Sąuare svetainėje. Nau- 

nariai kviečiami atsilankyti.ji
ir ištarabanyti laukan.

— Vaikas.

Iš “Birutės”
“Bailus Daktaras”.

dvie-“Bailus Daktaras” yra 
jų veiksmų operetė, laibai įdo
maus turinio, ir taipgi cliica- 
giečiams interesinga dėlto, kad 
ji yra duodama dar pirmu 
kartu šiame didmiestyje. Tame 
veikale yra daug progų musų 
žvaigždėms atsižymėti. Tiems, 
kurie gražiai dainuoja, yra la
bai gražių dainų dainelių, net 
ir arijų sudainuoti. Tiems, ku
rie gerai lošia, yra nepaprasta 
progai pasirodyti kaipo lošėjais. 
Ir lošimas ne toks lėtas ir nuo
bodus, kpkį mes paprastai ma
tome lietuvių scenoje; bet grei
tas, įdomus pilnas juokų, — 
toks kurį publika negreit už
mirš. “Birutės” didžiuliui cho
rui yra taip pat progų pasiro
dyti naujose dainose.

Anų dien girdėjau, kaip vie
nam iš ”Binitės’\ Valdybos na
rių šitokį klausimų statė: “Na, 
girdžiu gana daug apie šitų 
‘Bailų Daktarų*. Kaip “Birutė” 
jį statys — ar taip sau —- pa
prastai, ar mažu bus galima 
prilygini prie Rusų Operos?” 
Atsakymas šitoks. 
Daktaras” patiks
geriau negu Rusų Opera: vie
na, veikalas yr\ lietuvių kal
boj, o antra, “Birutė”, kuri yra 
visiems žinoma kaipo pirma 
organizacija Amerikos lietuvių 
dailės ir dramos, deda didžiau
sias pastangas prirengiami šio 
veikalo? Aryan Grot to teatras, 
kuris yra vienas iš geresniųjų 
teatrų vidurmiestyje ir kuria
me sutelpa apie 1500 žmonių, 
yra': paimtas ant balandžio 2!) 
dienos šiam perstatymui.

Bus prirengtos specialės sce- 
nerijos su žiburių ir kitų švie
sų efektais. įkomponuos 
symfonijos orkesta, susidedan
ti iš 30 Chicagos geriausių mu
zikantų. O apie šio veikalo 
solistus-artistus dar nesakysiu, 
bet galiu pa temyli, kad dar 
Chicagoje tiek žvaigždžių vie-

“'Bailus 
lietuviams

Greičiau praneškite

jie laukia 
kuomet jos pa

kas dalyvaus progra-

tik nueini, visi žingei- 
perimti, visi klausia, 
dvi ponios priruoš ir

Kaip tik Chicagiečiai pama
tė paveikslus dviejų komiteto 
narių dėl surengimo kovo 18 
d. “iNaujienų” koncerto, bū
tent ponių Notos Gugicnės ir 
M. Jurgelionienės, 
tos dienos, 
skelbs, 
me?

Kur 
durno 
kų tos
kas ten bus? Mat visi jas ge
rai žino ir pažįsta: , vienų — 
kaipo solistę, antrų —• kaipo 
žymių veikėjų lietuviuose. Su
lig to publika ir sprendžia, 
kad kiekvienas numeris 
žingeidus, dailės žvilgsniu 
kuogražiausiai aprūpintas,

Nors aš ir pažįstu /irs 
liūtas ponias, tečiaus jos ir 
man nei žodelio —> nič nieko 
— apie programų nepasakė.

Taigi mes visi prašome, 
gerinamosios, paskelbkite . tą 
žingeidžių žinių!

— Dailės Mylėtojas.

ROSELAND

Dar

bus 
bus

mi-• -

dėl nario užsipuldinėjimų

svetainėj — norėjo išar- 
K. Bielinio ir P. prigai- 
prakalbas. <. Patarlė sako:; 
pasėjai, tų ir piauk”. Lai

kaip ne
esą būti

“nellavinta” ir 
publika kelianti
neleidžianti pra-< name veikale niekad nedalyva-

Gerbiami Liuosylbės Namo 
B-vės Šėrininkai: — Aš tikiu, 
kad kai kurie iš justi nerimau
ja dėl nešaukimo B-vės visuo* 
tino metinio susirinkimo pe
reitų sausio menesį. Priežastis, 
kurių delei susirinkimas buvo 
nešaukiamas, čia neminėsiu, 
nes lai rasite mano atsakyme 
Šėrininkui rytdienįo “Naujie
nose”.

Daugelis dalininkų dar neat
siėmė Šerų. Butų gerai, kad 
juos atsiimtų k,negreičiausiai. 
Taipgi daugelis dalininkų yra 
įmokėję už serus po kelis (po
terius ir nesistengia ^pabaigti 
išmokėti. Draugai, pabaigsite 
mokėti, o tuomet tapsite pil
nais dalininkais tokio puikaus 
namo. Tuonii jus prisidėsite 
prie visuomeninio darbo. Jūsų 
įmokėti pinigai greitu laiku neš 
jums naudos. Todėl pasisku
binkite išmokėti savo Šerus.
— L. N. B-vės Korespondentas.

vo. “Bailaus Daktaro” “kast” 
veikiančiųjų arįisfų tikrai ju
mis nustebins.”

Chorų mokina gerai žino-

ščiai taip pat ir kalbėtojai kal
ba apie komunizmą, apskritai, 
bet kad girtųsi esą komunistai, 
tai bent aš negirdėjau, [Savo 
prakalbose, tik svetima firma 
rengiamose, komunistai ką gi 
daro?—Red.]. Kai dėl mano 
neužginčijimo per “Naujie
nas”, jog nesu komunistas, tai 
nemabiau jokio reikalo tą da-

(Tąsa ant l-to pusi.)

EDVARDAS VALUNTINAS
Pasimirė sulaukęs 7 mėnesius. Lai

dotuvės atsibus kovo 1 dieną, iš na
mų 8:80 ryte. 3658 Union Avė. į Sv. 
Kazimiero kapines. Giminės bukit 
malonus dalyvauti musų sūnelio lai
dotuvėse. Nuliūdę Tėvai.

“Naujienų“ nr. 40 Narys ra
šo neva atsakymų į mano duo
tų jam atsakymų dėl jo pirmos 
korespondencijos. Pastarojoj 
jis neberodo tiek smarkavimo i 
kaip pirmojoj, tik liūdnas nu- | 
siskundimas, kad nepavyko I 
pereitame draugijos susirinka
me Petronio nubausti ir pri
versti atšaukti “šmeižtus“, kaip 
kad Narys susirinkime buvo ’ 
pareikalavęs. Jis pastarajam 
savo rašiny stengiasi pasiteisin- j 
ti duodamas tulus “faktus” pa
tvirtinimui savo sakinių pir- 
majųm\ rašiny. Kalbėdamas 
apie mano komunistiškuinų sa
ko, kad nematąs “jokio” prasi
žengimo, kadangi komunistai 
laikų sau už garbę būt komuni
stais ir pats Petronis, kada tai 
vadinęsis komunistu, tai buvę 
gerai paip, kai buvo komu
nistų partija legalu, bet ne da
bar), bet kada jis pavadinęs 
komunistu, tai esanti provoka
cija. Nežinau, kur tas Narys 
girdėjo, kad kas viešai girtųsi 
esąs komunistas. Tiesa, laikra-

Extra!! Naujiena Vyrams!!
APIELINKEŠ

Paveiksluotos Pamokos

PARK AP]BRIGHTON

VYRAMS APIE LYTIES DALYKUS
(Moteris ir vaikai nebus įleidžiami)

Seredoj, Vasario-February 28 d., 1923
CHAS. GRAMONTO SVETAINĖJ^ 

4535 So. Rockwell St.
i

Pradžia 7:30 vak. Inžanga tiktai 25 centai
Įžymus Chicagos daktarai duos vyrams pa- 

1 veiksluotas pamokas apie lyties dalykus. Vyrai 
1 atsilankę į šitas paveiksluotas pamokas patirs 

;Uet. Operos’ artistas p. p. daug naujo, daug žingeidaus — sužinos tą, kas 
oicka vakar sugrįžo chicagon. Jkiekvienam vyrui vedusiam ir- nevedusiam yra 
Pp. Byra ir Leškevičius pasili
kę dar Pittsburge, bot tur būt 
Šiandie ir juodu jau bus Chica
goje P. Oleka jie manų pabūti 
maždaug iki pavasario.

Liet. Operos artistai I 
grįžta Chicagon

Liet. Operos artistas p

būtinas reikalas žinoti.
• \

Kviečiami viši vyrai būtinai atsilankyti.
“Aušros” Sp. B-vč ir “Gydytojas”

ONA LIETUVAPTIENfi, 
(po tėvais Remeikaitė)

Mirė nedėlioj, vasario 25 d., 36 
m. amžiaus. Iš Lietuvos paeina, 
Batakių parapijos, Tauragės ap. 
Bijatų kaimo. Paliko dideliame 
nubudime vyrą ir 4 kūdikius. 
Laidotuves bus seredoj, vasario 
28 d., iš namų 3822 S. Kedzie 
Avė. 1 vai. po pietų į, tautines 
kapines. Visi giminės ir pažį
stami medžiami atsilankyti į 
laidotuves.
• Lieka nubudę

Vyras ir raikai.

JUOZAPAS URBONAS
44 metų senas, vasario 26. 1 vai. 
ryto pasimirė po 6 mėnesių Ii- ' 
gos, pragyvenęs U. S.' 22 metus, 
15 m-, vedes. Paėjo iš kaimo 
Pažižmoris, Šilalės valsčiaus. 
Tauragės ap. Paliko moterį ' 
Barborą Valauskaitę iš Namų, 
sūnų Kazimierą, brolį Kazimie
rą ir 3 seseris Lietuvoj, Oną, 
Barborą ir Juzefą ir tėvelius. 
Laidojimas įvyks ketverge 1 
dieną kovo iš namų 651 14th 
PI. j Apveizdds Dievo bažnyčią 
ant 18th gatvės, 8 vai. iš ryto.\o 
iš ten i šv. Kazimiero kapines. 
Pažįstamus ir girninAs meldžia
me dalyvauti aidflturese. Pasi
lieka nubudę

Moteris Barbora, sūnūs Ka
zimieras ir brolis Kazimieras.

OMfl 
1,1,?..,,,, J

ALBINA STANK1UTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 27, 1923, 1:45 vai. ryto. 
Palijo nubudime tėvus ir 2 se
sutes, Florence ir Prancišką. 
Laidotuvės atsibus iš namų 1817 
N. Albany Avė. į šv. Mykolo 
bažnyčią, iš ten į šv. Kazimiero 
kanines. 8:30 vai. rvto. Gimi-
nes, draugus ir pažįstamus kvie 
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę
Tėvai ir Sesutės.

Ofiso Telefonas TAT? TJ A Busto Telefonas
Central 4104 IJlv. zl. lilvVzAU Arnutage 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.

į " į

’inigai Išmokėti Lietuvoj
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

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

pmgus gavo: 
15913L^A. Kubilienei 
15917—J. Vėžiui 
15918—K. Zolkcvičiui 
15919—J. Rudinskui (sunui) 
15920—J. Rudi nikiui (tėvui) 
15921—hA.
16084—A. 
51187—A.
51191—J.
51196—P.
51207—S.
51208—T.
51209—D.
51210—A.
51213-^R. Mikšienei 
51216—K. Balčiūnui 
51226 J. Urbutis 
51228—K. Pobcdinskienci

Navagrockienei 
Varškienei 
Bukaveckienei 
Selickjui 
Račkauskienei 
Marauskienej z ■ Maoiulitei 
Puidokui 
čeči n skaitei

51231—P. Dirsei ’ 
51237—P. Barauskui 
51238?—Vytui Mykolui

Gictautienei
Žycigai 

51241—A. Vidugiriui
Povilauskienei

51239—K.
51240 J.

51243-hE.
51247—A. .Mikšiui 
51249—U. Masevičienei 
51254—E. Gulbinskiui 
51255—P. Kurauskienėi 
51265—K.
51268—K. Krasauskaite 
^1269—J.
75242—S.
75245—V. 
75248 - M. 
75250—A.

Bartkui

Jakubonis 
čiečenei 
Ručinskiene 
Dubaitis 
Šefpitienei

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

ralin.es
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Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 7-to pu$l.)

---------.................... .. ...  
ryti; viena, kad negaliu įrodyti 
o antra, tai nėra tas svarbu.

Toliau Narys sako, kad 
draug. susirinkime atkartoti- 
nai aš sakęs, kad nepriklausąs 
jokiai politiniei partijai ir pa
stato man klausimą: Argi ištie- 
sų aš atsisakąs nuo komuniz
mo? čia ir vėl prisieina pasa
kyti Nariui, kad bereikalingai 
kvaršini sau galvą, — atsaky
mo nesulauksi! Duodamas 
“faktus“ apie mano ardymą 
prakalbų, perstato mane net 
dainorium — solistu, girdi, Pe- Į KĄ: 
tronis išardęs prakalbas, 
Internacionalą 
Na, iki šiol ne tik nieks, bet ir 
pats nežinojau, kad esu daini
ninkas, liet Narys ir tą paslap
tį atidengė... Deltų prakalbų 
išardymo tai pasakysiu tiek: 
kada rus prakalbos buVo “iš
ardytos,“ tuo pačiu 14iku buvo 
plačiai rašyta laikraščiuose 
apie tai, bet mano vardas ne
buvo minėtas; bet kada Narys 
turėjo duoti “faktus,“, 
atsiminė apie jo paminėtas pra
kalbas. Tolinus Narys perspė
ja skaitytojus, kad aš saviliuos 
svetimą garbę, sakydamas, 
kad per mano raštininkavimą 
pusė tinai paaugo draugija. Ir 
kaip jis permato tą savinimąsi 
“svetimos“ garbės, tai paslap
tis. Man rodosi, kad mano 
pasakymas, kad “užėmęs pir
mininko vietą, stengiuos palai-, 
kyti draugiją toj pačioj linijoj, 
kaip pirma buvo vedama,“ 
kaip tik ir suteikia mano pir- 
mtakunams privalomą jiems 
garbę. Taipgi pasakymas, kad 
I>er mano pirmininkavimą 
draugija sumažėjusi iki 187 na 
rių, tą Narys stato kaipo “fak-

IŠGIRSKITE ŠELIAPINA 
Atsisveikinimo koncerte, 
kainos nuo $1.00 iki $4.00. 
10%) Auditorium Teatre, 
kovo-March 4, 3:30 vai. po pietų.
Tikietai parduodami ofise dabar. T 
bus paskutinis jo pasirodymas šiame 
sezone.

Tikietų • 
(Taksų 

nedėlioj,
Tai |

PASARGA

BESIGARSINANTIEMS
REIKIA DARRININKU REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-2EMĖ

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Lietuvių sviete:
KAS: — Naujienos, Naujienietės ir 

Naujien iečiai.
” ‘ : — Didelį, gražiausią metinį Nau- 

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

uždainavęs?!... 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- 
rrcu, su meile, su švelnumu, draugi
škumu ir tikrais šventės jausmais.

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

Į kurį tai garsingą didį parengimą 
. . | yra širdingai kviečiami visi Naujienų 

tai H* Į draugai, prieteliai, bičiuoliai, vyrai ir 
inotmis. ei vieno neaplenkiant.

Naujienų Kviesliai.

Pirmyn Choras laikys dainų repeti
ciją vasario 28 d., seredos vakare, 
1822 Wabansia Avė. Eiuosybės svet. 
Visi daininikai turėte būti ant prakti
kos taipat ir naujai norinti dainuoti 
galit pradėti. Valdyba.

šiuomi pranešu viesiams draugijų 
bei kliubų atstovams, kad pasistengti} 
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 Komitėto
Juozas Antanaitis.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 val.J

Jokie apskelbimai iš Streiko apim
tų vietų nėra priimamk Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
;dant Naujienų darbininkai geriaus 
•alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių^ jieškoji- 
naL apsivedimai, asmehų jteškoji- 
narir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
bejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakyki etikos reikalavimams.

_____ MOTERŲ______
REIKIA MERGINŲ

Skrybėlių dirbėjų. Trimerkų.
Prirengėjų. Darbas nuo štu- 

kų arba savaitinis. .Mokama ge
ra mokestis. Naujas sezonas. 
Nuolat darbas. Valandos 8:30 
iki 5:30.
f Ateikite pasirengusios į darbą 

Klauskite Mr. HAUN 
CHICAGO MERCANTILE

\ CO.,
159 N. Michigan Avė.

VYRŲ
-REIKIA VYRŲ:

Čipcrių į faundrę, pagclbinin- 
kų ir šiaip darbininkų.

KLING BROS.
1300 N. Kostner Avė.I .

REIKALINGAS veiteris vy
ras, kuris patykęs tą darbą. Ge
ras užmokesnis. Kreipkitės 
UNIVERSAL

750 W. 31 St.

PARDAVIMUI grosernė 
bnčerne.

Atsišaukit į krautuvę
5252 S. Artesian Avė.

ir

RESTAURANT

orintieji pasigarsint i sekamos die 
s Naujienas, turi priduot savo pa

skelbimą ne vėliau, kaįip 9 vai. va
karo.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
J IEŠKAU savo kūmos Alenos, Bloš- 

kiutės. Paeinančios šiąukuto mieste
lio, buvom kūmuose Vilįatikiškių Gir- 
dauskų sunaus, labai gorėčiau susi
rašyti. Medžiu atsišaukti. ' 

MIKE GREIČIUS
834 W. 33rd St., Chicago, 111.

jieš-Aš ANELĖ MIKUCKIENĖ 
kau savo tikros dukters Valerijos ar
ba Walis Baltrunukiįs. 
šviesiais plaukais,

REIKALIyNGA indų plovėjų į 
švarią restauraciją, geras už- 
mokesnįs ir neblogos darbo są
lygos. Kreipkitės:

3206 So. Halsted St.

REIKIA Tor 
atkarpų yardą.
ČHERNYK IR 

CO.,
1000 W. 22nd St.

vyrų į geležies

& METAL

PARDAVIMUI SALDAINIŲ 
(kendžių) karutųvė ir grosernė. 
Labai pigiai. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos. Malonė
kite atsišaukti. A. Vessel, 634 
W. 18 St.

PARDAVIMUI du galiūnai. 
Abudu lietuvių kolonijoj. Biz
niai geri. Parduosiu pigiai. Par
davimo priežastis — liga. 602 W. 
14 St. ir 1120 S. Canal St.

PARSIDUODA 2 aukštų 6 ir 5 
ruimai mūrinis namas, aržuoli- 
niais trimingais elektra, vanos, 
viskas pirmos klesos, 3421 Lowe 
Avė. Sav. 3158 S. Union Avė.

MOKYKLOS

REIKALINGA veiterka į Res
tauraciją dirbti turi būti paty
rusi tame darbe. Geras mokesnis 
ir trumpos valandos. 720 W. 120 
Št. Paimkit State St. karą 119 
nuveš iki vietai.

REIKALINGI 2 virėjai; vie
nas 1 klesos, antras 2 klesos.

Kreipkitės
NATIONAL RESTAURANT

1841 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučemė ir grosernė, 
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 namu.

Kreipkitės:
4602 S. Rockvvell St.

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

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

Biznio "Ir]namų kursai skrybėlių 
padarymui.
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

Kreipkitės, rašykit,

AUŠROS

gi Narys nęžirro, kokios aplin
kybės sumažino ne tik Vytau
to No. 2 draugiją, bet ir visas 
panašias draugijas? Aš paai
škinsiu. Buvusia pasaulinis ka
ras, o Įio jo sekusis nedarbo 
krizis, tai didžiausi to kaltinin
kai. Dar ir daugiau yra nesą
monių, net nematau reikalo j 
visas atsakyti, kadangi jos ne
turi jokio pamato. Sutinku su 
“Naujienų“ patarimu užbaigti 
ginčus viduj draugijos. Dau
giau į jokius Nario užsipuldi
nėjimus nekreipsiu domės ir 
neatsakinėsiu. —P. J. Petronis.

10453 So. State SI.

Detroit, Mieli. — D-gui K. Bieliniui, 
Lietuvos Socialdemokratų atstovui 
priimti, LSS. 116 kuopa rengia drau
gišką vakarienę ketvirtadienio, kovo 
1 d,, vakare Fratemity Hali salėj, 
1032 — Ist St. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga $1. Visi draugai sąjungieČiai 
ir simaptizuojąntieji kviečiami daly
vauti. Bilietai reikia išanksto gauti 
vietos Naujienų Skyriuje, d. šlapelio 
užeigoj (Cordoni Avė. ir Westminster) 
ir pas kuopos narius. — Komitetas.

S. L. A. 36 kp. rengia draugiškų 
vakarienę Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St. kovo 4 d.. 1923. Pradžia va
kare 8 vai. Visi nariai ir nepriklau
santi dar prie Susivienijimo. Meldžia
me atsilankyti.

Rengimo Komisija.

Mažiukė, 
šviesiais plaukais, lietuviškai gerai 
šneka, smarki, 16 metų buvo kaip pa
bėgo nuo pianęs į Chicagą. Aš ją 
buvau atradusi ant Bridgeporto, pa
miršau gatvės vardą . Tai buvo apri- 
liaus 28 ar 29. Radau ją lietuvių 
merginų pauku taisytuvėj; sakė, kad 
būna pas A. Puncfevičių. Ji sakė, 
kad parvažiuos namo. . ę

Bet iau trečias matelis ndšulaukiu 
nei laiškelio; neparašo man.\ Augi
nau ir maniau, kaip numirsiu, ęai nors 
kabelį atlankys, o dabar, dari gyvai 
nei laiškelio nenarašo. Tai prera ma
no dukrelė. Aš savo motinėlę ir da
bar geibiu ,o mano dukrelė suvis ma
ne anetido. Je’gu kas žinote apie ją. 
nveldžiu pranešti, busiu dėkinga.

ANEI.Ė MIKUCKIENĖ 
738 — I4th St., Spribgfield, III.

REIKIA jaunų merginų ir 
moterų lengvam darbui į karpe- 
tų dirbtuvę. Patyrimas nerei
kalingas. Nuolat darbas. Gera 
alga. - Subatomis darbas iki pie
tų per visą metą.

OLSON RUG CO., 
1508 W. Monroe St.

REIKALINGAS bučeris gerai 
suprantantis savo darbą, malo
nėsite atsišaukti.

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

NAMAI-ZEME

TEKO PAŽINTI KUNIGĄ 
BUMŠĄ.

Brighton Park. — Paveiksuotos pa
mokos vyrams apie lytį bus trečiadie
ny, vasario 28 d.. Chas. Gramonto 
svet., 4535 So. Rockwell St., 7:30 vai. 
vak. Vyrai nejaunesni 18 metų kvie 
ėiami nepraleisti šių pamokų — ateiti 
kuoskaitlingiausia. Įžymiausi Chica- 
gos lietuviai daktarai aiškins ^r sykiu 
paveikslus rodys iš lyties mokslo, 
kviečiami tiktai vyrai.

“Aušros” Sp. B-vė Ir “Gydytojas”.

RAKANDAI

JONO BRASO pajieško jo pati iš 
Lietuvos. Jis kada buvo apsigyvenęs 
New Yoiko valstijoj. Visas žinias 
praneškite šiuo adresu:

' JOANA BRASIENĖ V / 
Betigalos miestelis. Raseinių apskri,

Kauno rėdyba. Lithuania \

JIEŠKAU savo tėvo Prano Erbre- 
leric, kuris prasišalino 6 mėnesiai at

gal. Aš, jo sūnūs, Pranas, 8 metų, 
negaliu uždirbti sau duonos. Sesuo 
Marė, 7 metų, serga; mama irgi ser
ga, nėra kas daryti. Meldžiu gerų 
Žmonių, jei kas jį pažįsta, pasakyti, 
kad parvažiuotų namo.

PRANAS ERBREDERIS 
2059 W. 23 St. Chicago, III.

IŠRENDAVOJIMUI

REIKIA moterų lengvam 
prie benčiaus darbui į musų nau
ją West Sidėje namą.

BELDEN MFG. CO.
4625 W. Vąn Buren St.

PARDAVIMI 3 kambarių ra
kandai. Labai nupiginta kaina, 
kuriems yra reikalingi, meldžiu 
ateiti po num. 1701 S. Jefferson 
st. po 6 vakare, užpakalyj, ant 1 
lubų, klausk J. Čepas.

Mes esame priversti paauko
ti 360 akrų su viršum geros 
žemės, kuri randasi tarp tirš
tai apgyventų miestelių Michi- 
gan valstijoje, ne kelmynėj ir 
ne pelkės^ Tikroji vertė šios že
mės yra $7000.00. Greitai par
duodami, mes parduosim už 
$3600 00 visą, ar išdalinsiu! ir 
pardavinėsim dalimis ant iš
mokėjimo.

THOS VOPATEK 
3058 So. Trumbull Avė.

MOKYKLOJE
Mokinama:

1) Lietuvių kalba
2) Anglų kalba
3) Visokios rūšies mate

matikos.

PARDAVIMUI
REIKIA patyrusių moterų 

taisymui antrarankių maišų, ant 
elektrinių mašinų.

ILLINOIS BAG CO.
1465 Blue Island Avė.

PARDAVIMUI saliunas visokių 
tautų apgyventoj vietoj, senas ir iš
dirbtas biznis. Parduosiu prieinamą 
caina. Priežastis pardavimo, patirsi- 
:e ant vietos. Lysas ant trijų metų, 
kreipkitės po numeriu.

4328 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI 3 augštų muro ir 
frame namas, su boarding house biz
niu. Gera vieta. Viskas įtaisyta. 
Geriausia vieta S. W. Sidėje. Įplaukų 
$6000.00. Kaina $20.000.00.

C. M. WEBER, 
2249 W. 22nd St.

Tai seniausia ir ge
riausia mokykla.

Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

/ EXTRA BARGENAS

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

Reikia
VYRŲ DARBININKŲ Į 
GELEŽIES J1RDĄ, 
$4.50 DIENAI,

. A Concrete Engineenng Co.
1926 So. 52-nd Avė.

DIDELIS BARGENAS. Par
davimui soft drinks parlor, su 
namu arba be namo. Gražioj vie
toj, netoli Surface lines, renda 
$2,,200 į metus. Naujienos N.20I3

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė lietuvių apgyventoj vietoj. Senas 
ir išdirptas biznis. Turiu apleisti 
miestą už tai ir parduosiu už gana 
prieinamą kainą. \

Kreipkitės:
3248 So. Ūme St.

Pardavimui arba mainymui bučernė 
su groserne. Biznis daromas nuo 
$100 iki $200 į dieną. Jeigu kas ne- 
vierijate, duosiu dėl pamėginim«, ne 
mokantį biznio pamokinsiu. Lysas 
yra ant 3% metų.v Rendos $45 j mė
nesį, gyvenimui kambariai. , Priežas
tis, aš priverstas parduoti už pirmą 
pasiūlymą, dėl nesveikatos, arba mai
nysiu ant mažo namų, loto ar automo
bilio.

Kreipkitės nas
J. NAMON,

808 W. 33 Place arti Halsted St.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 S. Halsted St, 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystes, Gra- 
zmatikos, Literatūros, Retorikos, 
Etijnalogijos, Oratorystes.

Klesos dienomis ir vakarais.

/ai. vak. 
asmenis 
draugu, 
kurs labai

ivelgė. Tas jo nepa-

Susirinkus 
ir man sė
jėjo jaunas 

žvairiai į

restorane, 160 W. Monroe gat., 
įvyko susirinkimas draugų ir 
veikėjų Baltic American Drau
gijos 8 
keliems 
dint su 
vyrukas, 
visus pa
prastas elgesys atkreipė mano 
domę ir aš paklausiau draugo, 
kas jis pervienas? Mano drau
gas atsako, kad tai kunigas 
Bumšas.

Po užkandžiu kun. Bumšas 
gavęs balsą atsiklaupė ant krė
slo ir pradėjo: “Aš esu kleri
kalas, u pasiutęs klerikalas...“ 
Maniau, kaip tą pasiutusį žmo
gų galėjo įsileisti, nes tokiems 
yra tam tikros įstaigos, kurio
se pasiutę žinonęs yra stro
piai dabojami. 5

Po kelių agitatyvių kalbų už 
Baltic Draugiją prisirašė 27 
nariai ir kun. Rumšas, kurs 
pareiškė: “Aš prisirašau į šią 
draugiją, nes ji susideda iš ke
lių tautų, o aš esu internacio
nalistas — ne šovinistas tau
tietis; esu atsisakęs nuo tau
tos! O, reinkim tokią organi
zaciją, kaip Baltic Valstijų dėl
to, kad musų žmogus, • katali
kas, klerikalas, ponas Čarnec-' 
kis sutvėrė ją!“

Taigi skaitytojai gali sprę
sti, ko galima tikėtis iš to
kio žmogaus, kims yra pasiu
tęs, atsisakęs nuo tautos, bet 
ne nuo klerikalų.

— Ten Buvęs.

T. M. D. 28 kuopos susirinkimą 
įvylęs seredoj, vasario 28 d., 8 vai. 
Meldažio svetainėj. 2242 W. 23rd 
Kviečiame visus narius atsilankyti;

Valdvba.

ISRENDAVOJIMUI Storas, tinka- 
nas bile kokiam bizniui. 2 kambariai 
oragyvenimui. Prie 4609 Wentworth 
Avė. Plačiau patirsite pas savininką. 
Tinkama vieta lietuviui. Kreipkitės 
nas P. Sakaras 2800 S. Leavitt St., 
Chicago, III., Tel. Canal 6949.

REIKIA
MOTERŲ

Reikia
REIKIA VYRŲ

\ MDLDiERIŲ
PRIE KRINTANČIO 
KŪJO.
ATSIŠAUKITE

Dėbso ir Cunnea prakalbas įvyks 
kovo 5 d.. 2 vai. po pietų, Meldažio 
salėj, 2242 W. 23 PI. Prakalbas ren
gia Italų Socialistų Federacija. Apart 
prakabų bus iri dainų. Visi kviečiami 
atsilankyti. — Komitetas.

Šiuomi pranešame Am. Liet. Rūbų 
Išdifbiino Bendrovės “Rūbas” dalinin- 
karrts(-kėms) ir bendradarbiams, jog 
sugrįžo iš Lietuvos vice-pirmininkas 
K. Mačiukas, kuris parvežė B-vės fab
rikų paveikslus ir kitus svarbius do
kumentus. Taipgi atplaukia Ameri
kon laivu George Washington bendro
vės pirmininkas J. Gudžiūnas. Su vi
sais reikalais kreipkitės į bendrovės/ 
raštynęį 809 W. 35th St., Chicago, 111^

Valdyba.

North Side. — V. D. B junėlis ren/ 
gia vakarėį su programų, kurį išpil
dys minėtos draugijėlės nariai, kovo 4 
d.. 7:30 v. v., Iduosybės svet. 1822 
Wabansia Avė . Kviečia skaitlingai 
atsilankyti. • Komitetas.

Cicero. — S. L. A. 194 kuopos 
mėnesinis susirinkimas bus kovo 4 d., 
2 vai. po pietų, Onos Tomuliunienės 
svetą 1447 So. 49th Ct. Draugai ir 
draugės malonėkite susirinkti laiku ir 
užsimokėti mėnesines duokles, taipgi 
atsiveskite nauju draugų.

K. Gen's, fin. sekr.

Birutėlių domei. — Labai svarbi 
generalinė repeticija įvyksta ketverge, 
kovo 1, 8 vai. vak.. Mark Whitej< 
Square svet., prie 30 ir Halsted gat
vių. prisirengti prie “Naujienų” kon
certo. Taip-pat reiks nutarti keletą 
svarbių klausimų. Valdyba.

Draugystės Lietuvos Karaliaus 
Mindaugio įvyks mėnesinis susirinki- 
rms penktadienį kovo 2 d., 7:30 va*, 
vakare D. Shemaičio svet., 1750 So. 
Union, Avė. Visi nariai atstmnkvk’t 
laiku, nes yra daug svarbių reikalų ir 
atsiveskit savo draugus, nes įstojimas 
bus dykai iki 35 metu amžiaus.

A. Varnelis, rašt.

r-1--------- ----
MERGINŲ

DEERING WORKS 
^734 Fullertoh Avė.

Telefono kortų finišerkų

Į varsty tojų šilkinių ir vatinių, 
magnetinių dratų

REIKIA vyrų visokiam nuola
tiniam dirbtuvės darbui.

Atsišaukite.
Great Notrthern Chair Co.

2500 Ogden Avė.

Assemblerkų

Taipgi merginų visokiaųi 
drbtuvės darbui

&ĖLLOGG SWITCHBOARD 
CO.,

1066 W. Adams St.

REIKALINGA apysenė mote
ris prie namų darbo. Užmokes
tis gera ir pragyvenimas. Atsi
šaukite. A. G. Mitchcl, 3759 Ful- 
lei’ton Avė., Tel. Belmont 2246.

REIK ALINGA moteris ar 
mefgina namų darbui ir prižiu
rę jimui vaikų. Nereikia plauti 
skalbinių. J. K. Rekasis, 4612 S. 
Wells St., Tel. Boulevard 2310. 
_________ :________ i_______

REIKIA merginų core dirbėjų 
patyrusių j bresinę faundrę. La
bai gera mokestis. Trumpos dar
bo valandos. Ateikite pasirengu
sios į darbą. Soon Valve Co., 
4300 W. Lake St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė lietuvių apgy Ventoj 
vietoj. Senas ir išdirbtas biznis 
už pigią kainą. Priežastį patir
site ant vietos.

DIDELIS bargenas Brighton 
Parke 2 augštų 4-5 kambarių 
elektra ir maudynės, užpakaly 
garažius. Rendos $45 mėnesiui. 
Kaina $2,900; atsišaukite 3122 
So. Halsted St. Klauskit Joe 
Bružas

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk sa mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budtr 
visokio išdirbimo automobilius. Lais^ 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINE 

1507 W. Madison St.

REIKALINGA Shearmenų į 
senų geležų kiemą. Kreipkitės 
tuojau.

ARGO, IRON & METAL CO.
1662 Elston Avė.

REIKIA gero bekerio, kuris 
moka kepti visokius keksus ir 
pyragus. Gera alga ir geros są
lygos. 12247 S. Halsted St. Tel. 
Pullman 5737.

REIKALINGAS * duonkepis, 
kuris moka kepti juodą ir baltą 
duoną. Kreiptis:

B. VISOCKIS 
1800 W. 46th St.

Phone Lafayette 2831

Reikia —
SIUVĖJŲ ABELNA^I
KOSTUMERISKAM DARBUI

911 W. 33 St.

REIKIA patyrusio bučerio. 
Tuoj aus prie darbo. Darbas vi
sada.

1835 Wabansia Avė.
Phone Humboldt 6499

PARSIDUODA saliunas pi
giai daugiausiai svetimtaučių 
apgyventoj vietoj. Parduosiu 
pigiai iš priežasties turiu du bi
zniu. Atsišaukit 1600 So. Union 
Avė. Tel. Roosovelt 7850

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, po 6 kambarius flatas. Vis
kas gerame stovyje. Dar yra extra 
lotas. Kaina $6,500. Jei jus norite 
gero bargeno, turite apžiūrėti 
vietą.

STANDARD REALTY CO..
736 W. 35th St.

šią

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių įr Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augŠtesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėklieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 S'o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė su 

geriausiais ištaisymais, su mašina 
naujas trokas, biznis išdirbtas per 20 
metų maišytų tautų apgyventa vieta 
Roselando apielinkėj. Pardavimo 
priežastis nesutikimas partnerių. At
sišaukite į Naujienų ofisą No. 213.

PARDAVIMUI 2 aukštų 7 ir 6 rui
mai su akmeniniu pundamentu frame 
namas.' Elektra, vanos, karštu van
deniu apšildomas. Viskas pirmos kle
sos tiktai $6,500, reikalui esant galiu 
duoti ant išmokėjimo. Kreipkitės prie 
savininko pirmos lubos. ♦

5520 So. Emerald Avė.

HOFFMANO MOKYKLA, 
įsteigta 1910.

PARSIDUODA
SALIUNAS.

Atsišaukite pas savininką
1005 W. 69th St.

SALIUNAS PARDAVIMUI 
Senas ir gerai išdirbtas biznis, 
geroj vietoj. Apgyventa viso
kių tautų. Parduosiu pigiai.

5353 So. Morgan St.

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelios gatvės. Naujausios ma
dos apereiting room. Puiki proga dėl 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti į trumpą laiką,. priežastis 
pardavimo l’ga. Kreipkitės, Naujie
nų Skyrius, 3216 So. Halsted St. N. 5

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių krautuve, kur galima 
daryti gana gerą prągyvenimą. 
Priežastis pardavimo labai svar
bi. Kreipkitės 3245 S. Parncll av.

PARDAVIMUI cigarų, kend- 
žių ir ice creamo krautuvė. 5-ki 
mimai gyvenimui. Parsiduoda 
pigiai. Kreipkitės,

5135 So. Ashland Avė.

HALSTED gatvės biznio pra- 
pertės bargenas, tarpe 34 ir 35 
St. Dviejų augštų frame. Ren
dos neša $152 į mėnesį. Krautu
vės lysas 3 metams. Namas ge
rame stovyje ir turi labai bran
gų ištaisytą frontą. Negirdė
tas bargenas $15,000. Dar ir 
lengvais išmokėjimais. Mes tu* 
rime ir daugiau Halsted St. biz
nio praperčių pardavimui.

STANDARD REALTY CO. 
736 W. 35th St.

BARGENAS BARGENAS 
Parsiduoda ant gražaus kampo muro 
namas su 2 Storais ir 4riais flatais; 
Vieta randasi 1925 W. blst St. Mes 
galime įmainyti ant lotų ar kitokių na
mų. Vieta yra tinkama dėl visokių 
biznių kaip tai. saliuno arba drugšto- 
rio.
47th St. — 
gi pardavimui^

Kreipkitės: J. Szlickis; 1839 W.
7 gyvenamasis namas taip-

KAS NORIT tikrą bargeną ant 
Bridgeporto 2 aukštų mūrinis namas 
8 metų, vėliausios mados cimentuotas 
ir pleisteriuotas beismentas, 5 ir 6 
kambariai, elekera ir maudynės, kiet- 
medžio padlagai ir aržuolo triminga1’. 
Renda $90 mėnesiui. Kaina $7,500. 
Atsišaukit greitai, turi būt parduota 
šioj nedalioj, 3122 So. Halsted St. 
Farm Agency.

Išmokina angliškai į labai 
trumpą laiką. Gramatikos mo
kykloj x mokiname aritmetikos 
(skaitlivimo) spelinimo, skaity
mo, kompozicijos, geografijos, 
istorijos ir viešo kalbėjimo.

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon į dvyligą mėne
sių.

Pereituose dvyliką metuose 
daugeliui lietuvių moksleivių pa- 
gelbėjom. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra 
vadovais savo apielinkėse. Ateik 
pas mus, o mes išvesim tamstą 
iš tamsos į šviesą.

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk biie su kuom, vyru ar 
moteria inteligentiškai, o gausi 
gerą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

1537 North Robey St., 
(Arti Milwaukee Avė.)

PRIVATIŠKOS lekcijos anglų kal
bos, skaitymo ir rašymo ((lietuviams). 
Gali ateiti mokanti arba nemokanti 
anglų kalbos. Sąlygos prieinamos. 
Atsišaukite dienomis arba vakarais.

MISS DONNELLY, 
421 Belden Avė,, 

Phone Diversey 2 32

o


