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Prancūzai nepaliauja gro 
bti Vokietijos miestus
Turkai atmestą sutartį 

___t------------------ 1----------------

Nori atplėšti Pareinį

' Francuzai pas; griebė dar T arkai atmetą taikos
daugiau. Vokietijos miestu sutartįl;.

4

Užėmė svarbų industrinį mies
tą Mulheim ir k. Nesusitaiko 

su anglais.

-

r

lt

I.

LONDONĄ^, kovo 7 — Iš 
Berlino pranešama, kad fran
cuzai užėmė dar vieną svarbų 
Vokietijos industrinį miestą 
Mulheim, kur yra sėdyba Stin- 
nes interesų.

Iš Strasburg pranešama, kad 
francuzai užėmė Kehl geležin
kelio stotį, kadangi vokiečiai 
geležinkeliečdaii atsisekė pa
gelbėti gabenti geležinkelių 
medžiagą.
Anglai nesusitaiko su franeu

zais.
Iš Cologne pranešama, kad 

Anglijos ir Francijos atstovai 
nesusitaiko dėl gabenimo 

lt

s:

jos okupacijos zoną.
Anglijos kareivių koman- 

duotojas gen. Godley ir fran
euzų transportacijos viršinin
kas okupuoloj teritorijoj gen. 
Payot pirmadieny turėjo dve
jetą pasitarimų, bet gen. Goc^- 
ley griežtai atmetė franeuzų 
reikalavimus ir geni. Payot sa
kė, kad jis atsikreips tiesiogi
niai į Londoną. Anglai sako, 
kad franeuzų operavimas da
lies kelio per Cologne distrik
tą sutrukdytų visą komunika
ciją tame distrikte, privestų 
prie susikirtimo su vokiečiais 
geležinkeliečiais ir abelnai pa
darytų padėtį anglams nepa-
kenčiamą.

Lavv priešinasi intervencijai.• •
(Laike debatų atstovų bute 

apie Ruhr klausimą, premieras 
Bonar Law laikėsi savo pirme
snės pozicijos, kati Anglijos in
tervencija dabartiniu laiku ne
būtų naudinga. Tokis žingsnis, 
sakė jis, Francuos butų pas
kaitytas nedraugingu, o Angli
jos valdžia nėra prisirengusi 
priimti tą atsakomybę.

Pasigriebė daugiau
BERLINAS, kovo ' 

Muenster pranešama, 
nuomonės j udėj imas 
nuo Elberfeld tęsiasi 
franeuzų

miestų.
7. — Iš 
kad ka- 
į pietus 

ir kad 
kayalerija užėmė 

VVittenfuerth, kuri finu su ki
tais pulkais nuėjo linkui Gum- 
mershach. v-

i

Pirks Michigano gražiuosius 
smiltynus.

INDIANAPOLIS, kovo 2— 
Indianos atstovų butas priė
mė bilių nupirkimui smiltynų 
palei Michigan ežerą (sand 
dunes) ir pavertimų jų į val
stijos parką.

ne-Lausannos sutartis esanti 
priimtina, bet valdžia tęs 

derybas.

ko-KONSTANTINOPOLIS, 
vo 7. — Iš Angoros pranešama, 
kad Turkijos nacionalistų sei
mas nutarė, jog Lausannos 
konferencijos patiektoji taikos 
sutartis yni Turkijai nepriim
tina.

Tečiaus valdžia tapo įgaliota 
ir toliau vesti derybas, kad pa
darus taiką kokiomis sąlygo
mis, kurios pilųai sutinka su 
Turkijos nepriklausomybe ir 

kad visos okupuotosios terito
rijos butų tuoj aus evakuotos 
kaip tik bus pasirašyta taikos 
sutartis.

rEina apsimainymas 
nuomonėms.

PARYŽIUS, / kovo 7. — Pra
dinis apsimainymas nuomonė
mis tarp Frau rijos, Anglijos ir 
Italijos apie tai kaip ateityje 
rišti artimųjų rytų klausimą, 
jau prasidėjo Galutinas nuo
sprendis bus padarytas kada 
bus gautas oficialiais Turkijos 
atsakymas, bet išrodo jog jau 
tapo sutarta, kad negalima bus 
ivrišti to klausinio ii’ kad nau
ja konferencija neatneš naudos, 
jei talkininkai iškalno 
susitarę tuo klausimu.

nebus

Didelis smūgis Bonar 
Law valdžiai

LONDONAS, kovo 7. — Su
judimas valdžios ir parlamen
tiniuose rateliuose dėl sumu
šimo parlamentiniuose papildo
muose rinkimuose John W. 
flills, iždinės finansinio sekre- 
toriaus, persimetė į visą publi
ką, kada ta žinia pasklido laik
raščiuose.

Netiktai, kad dar niekad ne
buvo, jog tris ministeriai liktų 
sumušti rinkimuose tik už ke
lių mėnesių po valdžios įsigalė
jimo, svarbu ir tat, kad pralai
mėjimas įvyko Liverpooly, toj 
konservatorių 'tvirtovėj.

Hills liko sumuštas Darbo 
partijos nario J. II. Hayes, Li- 
verpoalio Edge H iii distrikte. 
Išėmus' tik vieną distriktą, visą 
Liverpoolį iki šiol atstovavo 
vieni konservatoriai. Hills tapo 
sumuštas moterų balsais, nes 
moterys, yra labiausia priešin
gos dabartinei valdžiai.

Kaip nė žiūrint, Hills sumu
šimas rinkimuose yra labai di
deliu smugiu valdžiai.

Chicago, UI., Ketvirtadienis, Jjovas-March 8 d., 1923

Vyr. Mažosios'lLietuvos Gelbeįimo^Komitetas'^^

Didelis smūgis Law valdžiai

Law bijosi karo su Francija

Anglijos intervencija gali pri
vesti prie karo, sako premje
ras.

LONDONAS, kovo 7.— De
batai atstovų bule.

Niękurie Vyriausio Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto nariai ir jo rėmėjai.
tetas ir vadovavo sėkmingu Klaipėdos krašto lietuvių sukilimu. Sėdi: (iš kairės į deši
nę): Saulinskis, Liebertas, Martynas Jankus (Komiteto pirmininkas, seniausias Mažosios 
Lietuvos darbuotojas) ir J. Vanagaitis. Stovi: Steponas Darius (chicagietis), A. Ivaškevi
čius (bostonietis), Martinaitis ir Prunckus. Komitetas siunčia savo gilią padėką amerikie
čiams lietuviams už jų karštą parėmimą klaij>č<Iiečių sukilimo.

Klaipėdiečiai dėkuoj? Amerikos Lietuviams
Nori atplėšti Fareinį nuo 

Vokietijos
Francuzai reikalauja Pareiniui 

ir Vestfalijai “nepriklauso
mybės.” i

PARYŽIUS, kovo 7. —. At
stovų buto rateliuose taipjau 

prusoje kalbamą^-kad Franci
ja turi apsirūpinti savo sau
gumu ir reikalauti nepriklau
somos Vestfalijos ir Pareinio, 
kada Vokietija pradės derėtis 
apie kontribuciją.

Išsireiškiamą, kad negalima 
svajoti apie aneksavimą dau
giau Vokietijos žepiių, išėmus 
gal Sairre klonį, bet Francija 
turi reikalauti, kad Vestfalija 
ir Papeinis butų padarytos ne
priklausomomis nuo Vokieti
jos valstybėmis.

Suėmė suokalbininkus
BERLINAS, kovo 7. — Kaip 

sako valdžia, suokalbis padary
ti valdžios i>erveąsmą apie vi
durį lųėnesio lapo sunaikintas, 
suėmus Muuiche 15 suokalbi
ninkų. Suokalbio vadovais bu
vo dramatinis kritikas prof, 
Fuch, muzikas Machaus ir bu
vęs legalis Munieko miesto ta
rybos patarėjas Dr. Kuehles. 
Pastarasis dėl stokos įrodymų 
buvo laikinai paliuosuotas, bet 
nusišovė.

(Bavarijoj jau nuo tūlo lai
ko labai smarkiai veikė nacio
nalistai kartu su fašistais, ku-' 
riais vadovauja Hitler. Del jų 
veikimo Bavarijos valdžia' bu
vo priversta paskelbti sušvel
nintą karo stovį. Hitler nese
nai pareiškė, kad “diena atgie
žęs socialistams” ateina. Ko
kiai partijai priklausė suimtie
ji suokalbininkai žinia nepa
duoda).

Airijoj žudynės tebesitęsia
DUBLINAS, kovo 7.— De- 

tektivas Kelley liko užmuštas 
minos, kuri buvo paslėpta prie 
mokesčių rastinės durų

Susirėmime Kerry paviete 9 
žmonės liko užmušti ir keli 
sužeisti iš abiejų pusių.

Trys oficicriai iy du karei
viai Airijos savyvaldybės liko 
užmušti požeminės minos.

rr

“Su jūsų pagelba iškovosime 
galutiną laisvę sau ir lietu
vių tautai. Mes savo pasiry
žime ištesėsime ligi galui’” 
saiko k ląipėd iečiai dėkuoda- 
mi amęrikiečiams už para
mą.

pasiųsta

Chicagos

lietuvių organi- 
KlĄpedoje, ko-

Amerikiečiams 
širdingiausius 

ir padėką už

CHICAGO — Iškilus (Klai
pėdos krašto lietuvių sukilimui, 
Amerikos lietuviai karštai atsi
liepė ir savo duosniomis auko
mis tą sukilimą parėmė. Chi- 
cagiečiai ingi pasižymėjo savo 
duosjiumu ir į trumpą laiką 
per greitai susidariusį neparti
nį Chicagos Lietuvių Klaipė
doj Komitetą išsiuntė klaipė
diečių kovai paremti arti 
$3,000. ’

Be to ipo Vasario 10 d. (Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tuvių) pažangiosios 
lietuvių visuomenes 
arti $000 Lietuvos Mokytojų 
Prof. Sąjungai kūrimui moky
klų ir abeliiai kultūriniam dar
bui Klaipėdos krašte, •a *r'*'

Klaipėdiečių padėka.
Del šitos (gausios Amerikos 

lietuvių paramos,
Lietuvių Klaipėdos Komitetas 
per jo pirmininką J. F. Brad- 
chulį gavo* sekamą kablegramą 
nuo Klaipėdos 
zacijų, datuotą 
vo 6 d.:

“Perduokite
Lietuviams 
sveikinimus
musų sunkioje kovoje paro
dytąjį prielankumą ir para
mą. Su jūsų pagalba iškovo
sime galutiną laisvę sau ir 
lietuvių tautai.
“Visų Mažosios Lietuvos Gel
bėjimo Komitetų ir kitų Or
ganizacijų Seimas Klaipė
doje”.

Išteisėsime iki galo, sako klai
pėdiečiai.

Gavęs kablegramu pasiųstą 
pirmą chicagiečių auką $2,000 
(surinktą masiniame susirinki- 
ipe First Regimeht Armory 
svetainėje), Vyriausias Mažo
sios Lietuvos Gelbėjimo Komi
tetas pasiuntė ką tik gautu 
Chicagoje laišku, Chicagos 
Liet. Klaipėdos Komiteto pir
mininko J. F. Bradchulio var
du sekamą padėką chičagie- 
Čianjs:

“Klaipėda, vasario 13, 
“Gerbiamieji: Tamstos 

cagos Lietuvių Klaipėdos

1923
Chi-
Gel-

sumoje 
dolerių

bėjimo Komiteto vardu siųstus 
sveikinimus ir auką 
dviejų tūkstančių 
($2,000) esame su gilia padė
ka gavę. Drauge turime pareik
šti, jog širdingas musų brolių 
viengenčių, kad ir plačiomis 
juromis puo musų atskirtų, už
jautimas ir musų opiųjų reika
lų supratimas priduoda mums 
vieko ir energijos neatsižvcl- 
gi&it į jokias klintis, stovin
čias musų Krašto ir Tautos 
kelyje. Galingai musų tautie
čių remiami, mes savo pasiry
žime ištesėsime ligi galui.

“Malonėkite, gerbiamasai 
priimti' musų, širdingos pagar
bos pareiškimą.

“Vyriausias Mažosios Lietu
vos Gelbėjimo Komitetas:

“'Pirmininkas (parašas ne
įskaitomas)

“Sekretorius M. šlašes”.

Lietuvos premieras dė
koja Chicagos lietuviams

Chicagos Lietuvių Klaipė
dos Komiteto paskirtos komi
sijos pirminipkas p. J. J.i Elias 
gavo iš Lietuvos' Užsienių Rei
kalų Ministerijos šitokį padė
kos laišką, datuotą Kaune va
sario 9, 1923, No. 2338:

J. M. p. J.i J. Elias,
3252 S. Halsted St., 

Chicago, BĮ.
Gerbiamas Tamsta:

Man labai* buvo smagu gau
ti Tamstos laiškelį iš Sausio 3 
d šių metų ir susipažinti su 
rezoliucijomis Klaipėdos klau
simu ir visais kitais žygiais, 
kurių Chicagos lietuviai, Tam
stai ir kitiems vadovaujant, 
padarėt ir darote.

Tamstą asmeniui prašau pri
imki širdingos maino padėkos 
pareiškimą ir malonėti tą pa
tį perduoti savo bendradar
biams bri visiems prie šio 
svarbaus darbo prisidėj uciems 
Chicagos Lietuviams.

Mes stipriai tikime, kad vi
sai tautai energingai išvieno 
veikiant, bus pasekmingai iš
rištas kaip Klaipėdos, taip ir 
kiti svarbus klausimai. ’

Su augs t a pagarba, 
(parašas) GALVANAUSKAS,

Ministeris Pirmininkas ir 
Užsienių Reikalų M mis
teris. \

(parašas) B. K. BALUTIS, 
Politikos Departamento 
Direktorius.; .

Bonard Law bijosi karo su 
. Francija

BERLINAS, kovo 7— Pa
skutinės vaflandos socialistų 

batai atstovų bule, apie Frau-’ reikalavimai ir įspėjimai, ypač 
rijos okupaciją Ruhr distrikte reichstago prezidento Locbe, 
rodo vis didėjantį priešinimą- privertė kanclerį Cuno pasaky
si valdžios politikai prielankaus ti užvakar reichstage kalbą vi- 
neutraliteto. Opozicija rcika- !sai skirtingą nuo tos, kokią jis 
lauja, kad valdžia ką nors ištikrųjų rengėsi pasakyti, 
veiktų šiuo dalyku, nebūtinai! Vieton pasakyti karingą kai-
kad ištrauktų kariuomenę, bet 
nors kad pasiųstų Francijai 
formalinę notą, pasmerkiančią 
Francijis politiką ir reikalau
jančią, kad Francija aiškiai pa
sakytų savo mierius linkui Vo
kietijos.

Daibiečių vadovas Ramsay 
MacDonald turi įnešti rezoliu
ciją, kati Anglija pakviestų 
Belgijos ir Francijos parlamen
tus paskirti savo i atstovus/ ku
rie kartu su Anglijos parla
mento atstovais apsvarstytų 
Ruhr padėtį ir kaip gauti kon-

Premjeras Bonard Law lai
kosi savo senosios pozicijos, 
kad laikas intervencijai nėra 

siutu Francija.
t

-r-

Premieras pripažino, ' kad 
Francija nieko nelaimėjo už
griebdama Ruhr ir tik panešė 
dideles lėšas. Bet valdžia nie
ko neturi pasiūlyti atstovų bu
tui.

Bonar Law tvirtino, kad čia 
nėra klausimo apie Poinearė 
ar jo valdžią, nes kiekviena 
Franci jos valdžia turėtų lygiai 
taip pat elgtis. Franci jos poli
tiką r/tfiia jos parlamentas ir 
žmoifes ir todėl Anglijos val
džia negalinti nieko veikti.

Tik dvi išeitys esančios, sa
kė premjeras; arba priimti 
ftuhr okupaciją su didžiausiai 
galimu darugingumu, arba pa
sipriešint Francijai, kas prives
tų prie didelių nesutikimų tarp 
tų dviejų šaldą. Tie nesutik i- 
hiai esą ilgainiui privestų prie 
to, kad Anglija turėtų diktuo
ti Francijai savo valią karo 
pagelba. šiuo laiku Francija 
priešinsis kiekvienai interven
cijai. Anglijos valdžia šalinasi 
nuo franeuzų veikimo, bet ne
nori su jais bartis, jei to gali
ma išvengti..

S!
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Priminimas
Jųs, 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 ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

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.

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

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai. < n

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, HL
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Socialistai privertė Cuno 
permainyt kalbą

Kancleris Cuno rengėsi paskelb
ti Francijai ultimatumą.

bą ir paduoti Francijai ir vi
sam pasauliui ultimatumą, jis 
pasitenkino tik apskaitymu 
kiek pikto Vokietijai pridarė 
Franci]ps puolimas > ant Ruhr 
dist rikto. Vieton įspėjimo pa
sauliui, kad Vokietijos kantry
bė išsisėmė, jis tik apgailesta
vo, kad jokia šalis nesirūpina 
Vokietijos likimu ir nedaro in
tervencijos.

“Nebus jokių derybų su 
franeuzais iki jie neapleis Ruhr 
klonio,” šaukė kancleris, pa
kartodamas obalsį, kurį jis pa
skelbė pradžioj okupacijos. 
Per pusantros valandos Cuno 
bandė įrodinėti, kad Vokietija 
tęs kovą iki paskutinis svaras 
anglių bus sunaudotas ir iki 
paskutinė auksinė markė bus 
išleista, bet jo kalba buvo pal-

Pirnžausia ji buvo smūgiu 
indu$rialistanis, kurie tikėjo
si, kacL Cuno prigrūmos Fran
cijai įginkluota kumščia ir pa
skelbi, Jkad Vokietija pertrauks 
di'ploJhatSnius ryšius su Franci
ja ir Belgija.

Jaučia smūgį ir demokratai, 
kurie tikėjosi, kad kancleris 
pa rodys kokias sąlygas jis pa
siūlė talkininkams Paryžiaus , 
konferencijoje prieš pradžią 
puolimo ant Ruhr.

Nepatenkinti yra ir socialde
mokratai, kurie tikėjosi, kad 
Cuno kalbės apie intervenciją 
ir aiškiai paprašys Amerikos ir 
Anglijos įsimaišymo ir tarpi- 
ninkystės, kad okupacijos klau
simą išrišus

Cuno! kalba tapo permainy
ta paskutinėj valandoj, taip 
kad prieš pačią kalbą negali
ma buvo gauti kalbos teksto. 
Yra žinių, kad Cuno rengėsi 
pasakyti trumpą kalbą, kuri 
butų ultimatumu Francijai ir 
pamatu Anglijos-Amerikos in
tervencijai.

lĮsem.i
1
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NAUJIENOS, Chicago, BL

Kas Dedas Lietuvoj
■■ I IImiiįi

žinoma, streikui tęsiantis galėtų 
suimti ir nugabenti tenai, kur 
visus negeistinus piliečius nu
gabena...

Ketvirtadienis, Kovas 8, ’23

Spaudos darbininky 
streikas

(Naujienų koresp.)
Kauno spaudos darbininkų 

streikas tęsėsi beveik visą sar 
vaitę. — nuo sausio 29 iki va
sario 3 d. Streikavo 7—9 spaus
tuvės. Sustreikavo nevisos sy
kiu, bet kasdien po vieną, dvi, 
tris, nes vis manė, kad darbda
viai išpildys darbininkų reikala
vimus. Streikas buvo ekonomiš
kas —delei algų padidinimo.

Kad darbininkams rankas ir 
kojas supančiojus, spaustuvių 
savininkai padarė sąjungą, į ku
rią ir Valstybės spaustuvės — 
kaip didžiausios Lietuvoje spau
stuvės vedėjas įstojo. Čia turiu 
pasakyti, kad Valstybės spaus
tuvė yra visus beveik spaudos 
darbus monopolizavusi, nes vai 
džia yra išleidusi įstatymą, kad 
visi valdžios spaudos darbai ei
tų į Valstybės spaustuvę, o ji, 
pati neapsidirbdama, gali duoti 
kitoms spaustuvėms spausdinti. 
Tai tokiu budu Valstyb. spaus
tuvė su visais Kauno spaustuv
ui ūkais yra padariusi sutartį- 
sąjungų, kurios nariais būdami, 
visi į vieną dūdą pučia. Kai 
privatinių spaustuvių darbinin
kai pareikalauja, brangenybei 
kylant, algos pridėti, tai spaus- 
tuvninkas atsako:

—Aš negaliu, nes antai nė 
Valstybe^ spaustuvė neprideda.

Kai valstybės spaustuvės 
darbininkai paprašo algas' pa
kelti, tai spaustuvės kontora at
sako : f i

—Mes negalime, nes ir kitur 
nieks neprideda.—Ir taip vieni 
už kitų lįsdami, engė darbinin
kus.

Galų gale Ministerių Kabine
tas paskelbė, kad nuo -Naujų

I’LL'MBEKIO IK AI’SII.DYMO

ĮTAISYMAI
olselio kaina tiesiai pirkėjui. 

Užganėdinimas garantuojamas.
PEOPLES PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY
490 Mihvaukee A v., 461 N. Halsted St.

Telephone Haymarket 1018

Metų visiems valdininkams 
100% padidinąs algas. Tada ir 
darbininkai, ypač spaudos, ištie
sė rankas ir prabilo apie algų 
pakėlimą. Bet darbdaviai tik 
apie 30% pasiūlė. Darbininkų 
buvo prašyta nevienodai: 100%, 
75% ir net 50%. Darbdaviai už- 
sikietėjo nė cento nekelti. Prasi
dėjo bruzdėjimas.

Čia dar turiu pažymėti, kad 
kuriantis Lietuvos valstybei bu
vo įsikūrus ir spaudos darbinin
kų sąjunga. Bet sąjungos val
dyba ir žymesnieji nariai už sto
vėjimų už darbininkų reikalus 
tapo suimti, sukišti į kalėjimus, 
sąjungos knygos ir turtas kon
fiskuota ir sąjunga uždaryta. 
Dabar darbdaviai pareikalavo, 
kad spaudos darbininkai atnau
jintų sąjungą, kad turėtų su 
kuo kalbėtis (tikriau sakant, 
kad turėtų ką į kalėjimą kišti, 
nes visų darbininkų nebesukiši, 
o sąjungos valdybų lengva su- 
kišt).

Sustreikavo “Raidės” spaus
tuvės darbininkai, paskui Gur- 
vičo, Mankienės, Nemuno, Levi, 
Narkevičiaus ir dar keletas 
spaustuvių. Narkevičiaus spaus
tuvės savininkas buvo beišpildąs 
darbininkų reikaiavima, bet jam 
spaustuvių savininkai pagrasi
no darbą atimti, tai jis savo pa
žadėjimą atsiėmė ir darbininkai 
sustreikavo.

’ Viso labo Kaune strefkatvo 
apie 70 spaudos darbininkų. Di
džiausios spastuvės — “Valsty
bės”, “Varpo” ir “šviesos” fak
tiniai neva nestreikavo, bet teo
riškai — streikavo tuoj per
traukė vakarinius darbus ir dir 
bo taip, kaip “valdininkai” dir
ba; Ik) to nutarė materialiai 
remti streikuojančius.

Spaustuvių savininkai pra
dėjo švelniau kalbėti su darbi
ninkais ir siūlyti kaip “žydas už 
kiaušinius” po keletą centų pri
dėti. Bet iš antros pusės varė 
Beja'etlišlciavisiiį. pi’ovokaei iij : pa 

skelbė valdžiai* spaudos darbi
ninkus bolševikais esant, o mi
licija surinko žinias ir adresus 
apie kiekvieną šiek tiek susipra
tusį spaudos darbininką, kad,

Sąjungos spauda darb. valdy
ba gerai žinodama, kad sąjun
ga jauna ir, žinoma, silpna, nu
tarė streiką likviduoti, jei spaus
tuvių savininkai nors dalį spau 
dos darbininkų reikalavimų iš
pildys. Ir vasario 2 dieną su
sirinkę abeji 5 valandas grūmė
si, kol priėjo prie šiokios tokios 
neva taikos.

Baigdamas šį straipsnelį pri
dedu “ištrauką iš susitarimo 
protokolo” ir Valstybės narių 
sąrašą.

r Klausinius 
š Bordeno 
Vežimo

— Pienas pavyzdin- 
Į/j f?as jis yra pavyzdin

ėj liausiąs pienas pasau
ki lyje* 
įBI 
m Ą

Borden’o “Selected”

fdrin ftoducfy Cb.of Illinois
Fi'anklin 3110

A T Y D A I
Cicero Lietuvių Dramos Draugija

Stato scenoj drama
-'SU VILT A ŠIRDIS

» Nedėlioję, Kovo-March 11, 1923
CICERO7 LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVET.,

14th Street and 49th Court, Cicero, III.
Pradžia 6:30 vai. vakare. Įžanga su pasidėjimu drabužių 75 centai 

Kviečiame visus atsilankyti j šį vakarą, nes tai bus vienas iš pui- 
kiausių vakai’ų, kuriame turėsit progą sutikti savo draugus ir drauges. 
Bus proga pamatyti pirmu kartu perstatant “SUVILTA ŠIRDIS”. 
« Kviečia KOMITETAS. i

Ištrauka iš susitarimo protokolo

“1923 m. vasario 2 d., 7 yal. 
vakare, Spaustuvių Savininkų 
Komisijom — 4 žmonių iš vie
nos pusės ir Profesinės Spau
dos Darbininkų Sąjungos val
dybos — 7 žmonių is ąntros pu
sės, įvyko ekonominio spaustu
vių darbininkų streiko likvida
vimo posėdis.

“Visa dalyko padėtis iš visų 
pusių kalbėtojų ilgais ginčais ir 
pasitarimais kuoplačiausiai nu
šviesta ir svarstyta šie svar
biausieji dienotvarkės punktai:

“1) Streiko likvidavimas yra 
Algų nustatymas. 3) 13 mėne- 
sis. 4). Vaikų priedai. 5) Ato
stogos ir 6) Atlyginimas už 
streiko laiką.

Susitarta ir nutarta:
“1) Streiko likvidavimas yra 

abiem pusėm pageidaujamas 
k neskubiausiai.

“2. Algų nustatymas 1-ai ka
tegorijai 70 litų į savaitę (7 die
nas) ; visų kitų kategorijų ir be 
kategorijų darbininkams, pake
liamos algos atatinkamais % iš 
algų lentelės sustatytos sausio 
mėnesį 1923 / m., pagal kurios 
išmokėta Vai. spaust, darbinin
kams už sausio mėn.; ši alga 
skaitosi nuo vasario 1 d. 1923 
m. 3) 13 mėnesis. Pripažintas 
nepraktišku ir panaikinamas.

“Vaikų priedas palieka — 5 
litai kiekvienam spaudos darbi
ninko vaikui kas mėnuo.

“5. Atstojrij 2 savaites apmo
kamos; o jei kas nori daugiau 

atostogų laikyti, gali, tihtai sa
vo lėšomis.

‘‘6. Už streiko laiką apmokė
jimas palieka liuosam susitari
mui darbdavių su streikuojan
čiais darbininkais.

“Pastaba: Valstybės spaustu
vėj, darbininkams susitarus su 
administracija, 13 mėnesis ir 
dar 2 savaitės atostogų gali būti 
paliekama, bet iš to susidaręs 
pagrindinėj algoj skirtumas iį> 
abelnos algos išskaitomas.

“Posėdis baigėsi 12 vai. 20 
min. nakties. »

.Protokolo originale pasirašė: 
Spaustuvių Savininkų Komisi
ja;
. Profesinės Liek Spaudos Dar
bininkų Sąjungos Valdyba.
Profesinės Lietuvos Spaudos 
Darbininkų Sąjungos Valdyba, 
Duonelaičio gatvė Np. 15, butas 

5, Kaune,
Valdybos nariai: Markovas 

Konstantas, pirmininkas, “Švie
sos” spaustuve; Stiklius Kastas, 
sekretorius, Lietuvos Valstybės 
spaustuvė; Lukošius Balys, na
rys, Lietuvos Valstybės spaus
tuvė; Puzinauskas Antanas, ka
sininkas “Varpo” spaustuvė; 
Ncšokočas Kazys, narys, Lietu
vos Valstybės spaustuvė; žars- 
kus Jonas, narys, “Raidės” 
spaustuvė; Dobkevičius Povilas, 
narys, Liet. Valstybės spaustu
ve; Raudamskifc, narys, “Prima” 
spaustuve. — Pstrikis.

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

FItH EZZVTFtE.-W»

Monroe gat. arti Stato 
Baperstoginis Vodevilius 

Šeštad^'Sekmad. 
Šventėmis 

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

10c (išskiriant žeštad., 
sekmai!. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

ir

“Kur gauni pilną pinigų vertę?’

Jau Galit Atsikviesti 
Savo Gimines 

iš Lietuvos 
f ’

Sunkumai Apgalėti!
. 4 r t L

Rūpesčiai Prašalinti!

NAUJIENOS jau pratiesė tie^Ų kelia iš Lie
tuvos Amerikon Jusy giminėms ir pažįsta
miems. Jeigu negalėjot iki šiol atsikviest 
savo giminiy iš Lietuvos, tai dabar galėsite jau 

be sunkenybių ir dideliy rūpesčiu. '
Naujienų atstovas Antanas Ripkevičius, iš

buvęs Lietuvoje porą mėnesiu, ten taip paselT- 
mingai sutaisė dalykus, kad dabar per Naujie- 

\ nas, galima sakyti, galės atvažiuoti Amerikon 
kiekvienas^ kurį tik Naujienos apsiims atgaben- 1 
ti iš Lietuvos.

•Važiuojančiam iš Lietuvos žmogui Naujie
nos per savo atstovus ar ingaliotinius parūpins 
visą, kas tik reikia, ir prašalins visas kliūtis, ku
ršy pats žmogus negalėty prašalinti, ir tokiu bu
du kiekvienas siTtėdys daugybę pinigy, kuriuos 
iki šiol reikėdavo be reikalo išleisti.

už nedidelę mokestį virš laivakortės kainos 
ir geležinkelio tikėto, Naujienos aprūpins kiek
vieną žingsni keliaujančiam žmogui nuo išsiė-. 
mimo pasporto iki atvažiąvimo Chicagon ar ki
tan kurin Amerikos miestan. Keliaujančiam 
žmogui bus veltui išimtais Kaune\)asportas, kas 
sučėdys jam daug kląpato ir bėgiojimo nuo Kai- 
fošiaus prie Ainošiaus, bus gauta Amerikos vi
za, Vokietijos viza, daktaro apžiūrėjimas, kvotos 
numeris arba leidimas išvažiuoti, bus užmokėti 
Lietuvos karės taksai, bus duota nakvynė Kau
ne, bus pervežtas ir prižiūrėtas pagažas, taipgi 
apdraustas ir apsaugotas nuo kratą, ant galo 

; išvažiuojant iš Lietuvos bus duotas palydovas, 
kurs palydės važiuojantį iki laivo ir nridąbos, 
kad važiuojantis nebūty be reikalo sulaikytas ir 
kad tikrai išplauktu Amerikon. Jeigu atvažia?. 
vu's Amerikon, pasidaryty kokiy kliūčių ant Ellis 
Island, tai ir čia Naujienos pagelbės pergalėti 
kliūtis.

Vienatinis geriausias budais atsikviesti savo 
1 gimines iš Lietuvos į Amerką — dabar yra per. 
Naujienas ir Naujienų sutvarkytą keliautoju ap- 

. rupinimą ir apsaugą.
Jeigu turite kokiy sunkumu su giminių at- 

sikvietimu iš Lietuvos, tuojaus kreipkitės į Nau- 
• jienas — čia jyš gausite tinkamą pagelbą kožna- 

me atsitikime.
Paveskite savo rūpesčius apie giminiy atsi- 

kvietimą Naujienomis.
Dabar jau galite drąsiai kviestis savo gimi

nes iš Lietuvos. Nes sunkumai tapo apgalėti ir 
rūpesčiai bus prašalinti;

KVIESKITĖS SAVO GIMINES iš LIETU
VOS PER NAUJIENAS.

LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

' 1739 S. Halsted St.

CHICAGO.

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

809 W. 35th SL, Chicago 
Tel. Boulevard 0611 Ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Phsekmingal siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAI

Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raitus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far- 
inų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius. jU

^Vakarais iki 8 vai.
- ■ • r1 *”* j"4 •

1739 So. Halsted St. .
Tėlef. Roosevelt 8500

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn StM Room 1111-13
Tel.. Central 4411. Vai. nuo 0-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedaliomis nuo 9 

; iki 12 ryto.

' j ’ ■ *

JOHN KUCHINSKAS
/ LIETUVIS ADVOKATAS

2221SW.’22nd St., arti Leavitt St.
Tąlephonę Canal 2552

Valandos f 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj frsPėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Ved* visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Serkant arba parduodant Lotus, 

Tarnus, Faunas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiąpa 

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758

A. A.,, SLAKISADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Salio St.

Re o m 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel..‘ Hyde Park 3395

V. w; RUTKAUSKAS
' ? Advokatas

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

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

Tel. Hayrnarket 3669
JOSEPH W.X1RIGAL

< Liet a v ia Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kam p. Milwaukee ir Ashland Avės 

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

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Mpnroe Street, Chicayp'
Phone Central 25C0 

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

ADOLP11 E.
STASULANI

; ADVOKATAS
Peržiūri abstYaktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1194 

Chamber of Commerce Bldg. 
133 W. Washington Sįreet 
Telef. -Franklin 1176^^-4945

, VAKARAIS
8236 So. Hąlsted Street. 

(Eagle Music Co.)
■ y$lef. Boulevard 6737

Hermas P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Charpber o£'7ČTomn;<erce 
133 W. WMHhington ®t., 

Phonė Main 1308 
! Chkago, III.

J. P. WAITCHES
LAWYER Liet.,,.

Dienomis Ropjv 514-516 
127 N. Denritom SU 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10736 S. Wabash Ai* 

Thl.: Pullman 6377.
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J.Oppenheimer&Co
47th and Ashland Avė.

iKORESPGNūENGiJOS
Baltimore, Md.

Ateikite čia

PETNYCIOJ
KOVO 9 d

25c. Diena
i <

Šimtai1 visokių reikalingų bargenų 
yra pasiuloma visoje musų krautuvė
je. Ateikite anksti.

Čeverykų Išpardavimas 
$40.000 vertės stako čeverykų ir 

nHbį sliperių jūsų pasirinkimui

A. J. PIERZYNSKI
_ 1720 W. 47th St., ,

netoli Hermitage Avė.
Didžiausia ir naujausios mados čeverykų 
krautuvė šioje apielinkėje.
20 metų teisingo pirkliavimo tai yra musų 
rekordas.

Pracitą sekmadienį, vasario 
25, klerikalai turėjo surengę 
prakalbas. Publikos buvo ti|k 
apie šimtas. Kalbėjo česnulis, 
vaikėzas, kurs, matyt, visai 
neturi nuovokos apie tuos da
lykus, apie kuriuos jįs kalba. 
Jis šaukė, kad mokyklos, ku
rios nėra po katalikų kontro
le, esą visai netikę iir t.t. Ši
tuo savo šauksmu jis niekin
to niekino Jungtinių Valstijų 
mokyklas, kurios juk neturi 
nieko bendra su tikybom. An
tras kalbėjo kun.i Kemėšis. 
Niiekino socialistds ir “bedie
vius” tautininkus, o gyrė kiek 
įmanydamas katalikus. Trufn- 
pai sakant, jo kalba nieku nd- 
siskyrė nuo visų kitų kunigą.

— Komunistai jau gręžia 
Ki’kmčių Uniją iš vidaus. Jie 
j au^ parsi t rauke vieną paskai
tą #iš komunistų švietimo ly
gos ir rengiasi skaityti kriau
šiams. Geriau lietuviai darbi
ninkai tegul apsižiūri ir ne
duoda savęs su vilti visokieins 
kli uksams.

— LSS. 11 ta kp. nors ne
skaitlinga nariais, bot jos vei
kimas matomas visur Kucp' 
yra dalininkų Knygyno, Lie
tuvių Svetainės B-vės, net yra 
notarus prisidėti prie pažan
giųjų organizacijų Tarybos su 
ta sąlyga, kad nebūtų politi
kos, bet butų veikiama .tik ap- 
švietos, kultūros ir visuomeni
niais reikalais. Kuopos nariai 
yra labai užsiėmę renginiu d. 
K. BieJiniuii prakalbų, kurios 
turės įvykti Kovo 18-19 die
nomis. Baltimoriečiai jau senai 
laukia gerbiamo svečio Bieli
nio, tat dabar turės progos iš-

na karią savaitėje gaunąs mė
sos palaižyti; daugiausiai gy
veną bulvėmis. Kalbėtoja vie- 

i nok nežudo vilties, Lietuva il- 
I gainiui susitvarkys geriau ir 
‘ laimingai gyvens. Renkant au
kas kai kurie1 davatkos ir da- 
vaiKkinaiij, prisiskaitę “Darbi
ninke” šmeižtų amt atvykusių 
iš Lietuvos viešnių,. aukų ne
davė, o viena davatka dagi/į 
skrybėlę. įspiovė... Uticos ku
nigas gTiasina žmones, kad vi
sai į prakalbas neitų. Buvo 
paskelbęs, kad kažin koks 
kunigas Urbonas kovo 29 lai
dysiąs prakalbas ir rinksiąs 
ąukaš, tik nepasakė, kuriam 
tikslui. ♦
: Paskui kalbėjo chemikas V. 
Debesis iš Uticos. Jis nuro
dė naudingumą priklausyti j 
didžiausią lietuvių apdraudos

f >

organizaciją Susiv. Lietuvių 
Amerikoj. Antrą kartą kalbė
damas nurodė, kaip kunigai 
stengiasi pakenkti viešnių mar
šrutui, kaip jie siundo prieš 
jas s^o** tahisius sekėjus, 
jie/neduo'tų aukų Lietuvos 
laičiams, bet geriau kad 
tų savo pinigus klerikalų
dau'žoms (larmams, Bumšams 
i/kitiems juodvarniams.

— Vasario 24 d., naktį, at
sitiko čia keturi gaisrai, taip 
kad vietos gaisrininkai nebe- 
pajiegė gesinti ir turėjo šąuk-

kad 
naš- 
kiš- 
pa-

tis pagalbos iš apielinkės mie
stelių. Gaisrų priežastis nežino
ma, bet spėja, kad patys sa
vininkai padegė, naudodamies 
vėjuota naktim.

Ten Buvęs.

darbo žmonių atstovą.
— K

. Ji.!Ali'/J •

FRĖNČHg Ž__ ___ NevvYork
> f6 Plymouth 

Havre—Paris
Jūrėmis visa kelionė | Lietu-

LA 8AVOIE ...... bal. 7 
FRANCE .................  Kovo
PARIS ...................... kbvo
ROUSSILLON    kovo 

Puikiausia sutvarkvįnas 
kambariai dviem, 
ir šešiems žmonėms, 
mas kambarys, rukonšas, 
ras, barbernė, atdaras į 
gtas viršus, puikiausi 
euziškas valgis, vynai) 
teikiama veltui, muzika, šo
kiai. Tik Amerikos ar Lietu
vos pasui prancūzų i vizos ne
reikia. Visais reikalais kreip 
kitės prie vietos French Li
ne agento, arba i kompani
jos ofisų, 1J) State St., New 
York City.—Chfcagos ofisas: 

133 N. Deaiborp St.

28
29

kfturiems 
j ValRo- 

ba» 
pnden- 

h pran- 
ir alus

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

UNIJA
Į LIETUVĄ

‘Greitas pasažierinis kelias nuo
NEVV YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j

Lianoju
S. S. DROTTNINGHOLM,

. Kovo 10 ir balandžio 14.
S. S. KUNGSHOLM March 31, May 5 

(Sistership to S. S. Stockholm)
S. S. STOCKŲOLM April 26, May 29 

Trečios klesos kainos:
iki HAMBURGO $103.50, iki

DANZIGO ir PILI A VOS $106.50
| LIEPOJŲ ir MEMELI ....... $107.00

S'u damokejimu $5.00 taksų 
Trečios klesos ■ pasažieriai turi kabi

nus tiktai su 2—-4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 

KreipkitSs prie Vietini!} Agentų arba 
Syedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

I LIETUVA
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iš, Lietuvos.
White Star Line

New York į Cherbourg ir Southampton 
Majestic kov. 10; kov. 31; bal. 21 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Olympic Apr. 7; Apr. 28; May 19 
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 2G; 
Greiti susijungimai su Bąltijos uostais

American Linė
New York-Plymouth-Cherbourg, 

Hamburgu . 4
*Mongolia kov. 29; *įWanchuria kov. 15 

*Naujos 3 klesos kajutos
Minnekahda (3 klesos ........... April 5
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
New York Plymouth-Cherbourg- 

Antwerp
Zeeland Kovo 22; Belgenland Bal. 18 
Lapland Kovo 27; Zeeland /

Geras maistas. Uždaromi 
riai. P...........
kitės prie vietinių agentų.
14 N. Dearborn St.~.

MBS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

Baigusi 
Akušeri- 

os kolegi
ją; ilgai 
^praktika- 
usi Penn- 
silvanijos 
hospitalė- 

<e. Pasek- 
ningai pa
tarnauja 

•rie gim- 
tymo. Duo- 
la rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

ir
merginoms

Bal. 25 
kamba- 

Dideli vieši kambariai. Kreip-

PASAŽIER1Ų SKYRIUJE, 
---------------- 1.. Chicago, III.

‘Naujienos’
Gary, Ind.

—1§ RUSIJOS-
Gerai Įietuviąms žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staugiau ir chroniškas ligas, 
vyrų, mot-drii vaikų pagal nau
jausius ųabtodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Makt} Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai-/

I<acl užbaigus musų pertaisymą ir supažin
dinus abelną publiką su musų įstaiga, mes 
pasiūlome šiuos ir kitus bargenus.
Mažu berniuku čeverykai, mieros nuo 10 
iki i3y2.......... ................   $1.79
Paaugusių berniukų čeverykai, juodi ir gel
toni, mieros nuo 2V2 iki 5V2 .. <...........S2.48
Moterų čeverykai — maišytų porų. Taipgi 
suaugusioms merginoms, balti veršiuko odos 
— balti ir juodi, už porą..................... . 98.C
Vyrų puikus išeiginiai čeverykai, juodi - ir 
geltoni, naujausio modelio, mieros nuo 
6 iki 11 ............................... $3.98

Herkimer, N, Y.
i l

Viešnios 'Iš Lietuvos prakalbos.

JEIGU JUS SERGATE
Nevartokite pilių irpatentuotŲ mediciną. Jys gal būt 

-' gydote ne ty ligą.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silp
numas, nervingumas, šlapumas nuo inkstų ir pūslės, gali būt, kad 

tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligos. Tikras 
ištyrimas šlapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. Gy
dome rad umu,, serumu ir elektriką. Specialis gydymas lytiškų ligų 

vyru ir moterų. Taipgi gydau.
Akis, ausis, nosį ir gerklę.

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

Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

Vasario 25 dieną vietos 
SLA. kuolai rengė viešas 
pratkalibas, kuriose /turėjo kal
bėt atvykusios iš ./Lietuvos pp. 
D. Šleževičienė ir ¥. Vencie- 
nė. Bet atvyko tik viena p 
Vencienė. Savo kalboj ji pa
pasakojo graudžių dalykų apie 
Lietuvos našlaičių padėtį, ku
ri, sulyginus su ^Amerika, yra 
tiesiog apverktina. Kad kiek 
galint pa-kMigvinti jų likimą, 
apiįipinti našlaičių prieglau
das Lietuvoj, jos ir atvažia
vusios į Ameriką prašyti čio
nykščių brolių ir seserų pa-% 
šalpos. Aukų šiose prakalbose 
surinkta 50 dol. SLA. 23.3 kuo
pa aukojo 5 dol., be to niiį 
tarė likviduoti Piliečių Sąjuu-. 
gos iždą, kuriame buvo $19 15; 
taigi sudėjus visa <laiktan*au-

dolerių.
Antru atveju kalbėdama kal

bėtoja sakė, kad Lietuvoj ir 
ministeris daug prasčiau gyve
nąs negu Amerikoj paprastų*?' 
darbininkas. Amerikoj, įalcg, 
darbininkas kasdien mėsą ?hri- 
gąs, o ten ministerig *vos Vię-

švierą ir pajiegą suvedame t senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine..

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

Ofiso Telefonas tat> ty A PDA AB Busto Telefonas
Central 4104 M- A. bllUAU Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 West Madison St., kanib. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimu. .

DAVID RCTTER & CO., 
Anglių ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retail
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normai Av, 

Tel. Yards 2296.

■■■ .......................... ■ ■■■ " i 11. .

Tai lafayette 4223
Phvnbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados

3228 W. 38th St„ Chicago. HL

NORTH . 
GERMAN 

LLOYŪ
Dubeltavais Sriubai s

* garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
/ seredą

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

dėl 2, 4 ir 6 ypatų.
Delei platesnių informaci- 
jų kreipkitės prie vietos 

agentų.
German Lloyd 

La Šalie StM

— LIEPOJ U IR MEMELI $107.00
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

RALTIJO8-AMERIKOUr LSNIJA 9Broadvay, Nev\ork N Y
SSeI LIETUVĄ

PEK2 HzAMDIJP GPk.PlIJ/

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
• Lietuviai važiuoja j Piliavą

Aplenkia Lenkų juostą (karidorių) ’ 
VISA TREČIA KLESA PADALIN
TA I KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
LITUANIA ............ '....5................  KoV. X4
ESl'ONlA ............................................ Kovo 28

TREČIOS KLESOS KAINOS I:

Parsiduoda ant stand

Visi lietuviai pirkdami 
“Naujienas” naudokitės 
stands šiose vietose:

ILL. STEEL MILL GATE 
AM. BRIDGE CO. GATE 
11 AVĖ. — BROADWAY 
16 AVĖ. — BROADWAY 
11 AVĖ. — GRANT
Pirkdami ant stands gau
site “Naujienas” apie 11 
valandą iš ryto.

Lietuviai Daktara
liietuvią Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
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,
*>T^1. 'Yards 1699

b——■ i H» i ■ .......■ ■■■■■■ ■■i. ■■■■■■>

Telephone Yards 1532 .

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 vi 
3259 So. Halsted St., Chicago, 111.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuo/a 16 metai 

**-Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
t Vaikų ligų 

OFfšO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. ----—

dos ryte iki 1 vai. po piet.
telefonas Drexel 2880

edeliomis nuo 10 valan-

Tel. Pulihį’an 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, 111.

DR‘S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt Št. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.
’’ Tel. Lafayette 4988

vąl.‘ 1—4 ir 7—-9. Ned. 10—12

DR. A. MONTVID
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

Telefcnas BoulevArd 7042

DR. C. Z. VEŽELISA
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

-

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto jr nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So, Halsted St., Chicago, III.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER

M. WAITKIEWICZ
,. (Banienė)

Akušerka

1113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

15 m«tų pa- 
.ekmingo prak
tikavimo turiu 
ištyrimo. Pasek- 
ningai patarnau
ti prie gimdymo 

Kiekviename at
sitikime > 
vpatišką prižiū
rėjimą. DUodu 
patarimus 
terims ir 
noms veltui

teikiu

nro-
mergi-

A, L DAVIDDNIS, M. D.
> 4643 So, Micm^gn Avė.

.Tel. Kenwoodbl(h
Valandos: nuo 9/iki JI vai. ryto; 

riu'o 5:30 iki 7:30 vakare, ir
\ 2816 So. Michigan Avė.

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

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAŠ 

Iihama X-spindulIų paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 So. Halstea^St., Chisago, 111.

DR. C. K.'KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone CAnal 0267

. i - , ’ ; ■ .u

DR..M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.

Ofiso Tek: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUSKA
PHYSICIAN AND ŠURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Dr. Maurice Kahn
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 
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI -
3107 So. Morgan St., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

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

8261 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

i .. ‘/.C j uiū šAtituudltod RSn

Canąl 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

ŪR, P. Z. ZALATURIS
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 
3243 South Halsted St.

• Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

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

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 

Ofisast^63§ So. Halsted St., Chicago. 
Valandcs: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Neoriomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

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

Optometrlsi 
Tat BOU levari *447

4449 8. Ashland Ava
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Published Daily except Sunday by 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaiti!

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephoue Roosevelt 8500

Subscription Kates) 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

Enterecf as Second Class Matter 
March L7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
IU. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — paštu:

Metams ......... ,___ ______________ $8.00
Pusei metų  ............   4.00
Trims mėnesiams ___ ___ —.. 2.00
Dviem mėnesiam ___________ 1.50
Vienm mėnesiui ...... —_ _ .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija _______________  3c
Savaitei __     18c

Mėnesiui ..................   75c
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 

paštu:
Metams ____________________$7.00
Pusei metų ..............  3.50
Trims mėnesiams .......... 1.75
Dviem mėnesiam ......    1.25
Vienam mėnesiui ...........     .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(AtpiginU)

Metams ............   $8.00
Pusei metų __ ___  4.00
Trims mėnesiams...... ......... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakyt nu.

leidžia spręsti, kad konser
vatorių įpėdiniai Anglijos 
valdžioje bus greičiaus dar
bininkų atstovai, negu libe- 

| ralai. Gali, beje, būti taip, 
kad viena Darbo Partija 
dar neįstengs paimti visų 
valdžių į savo rankas. Tuo
met butų sudaryta koalicija 
iš darbiečių ir liberalų. Bet 
grynai liberalinės valdžios 
sudarymui Anglijoje yra 
mažai vilties, kadangi libe
ralų partija šiandie silp-. 
niausią tarpe didžiųjų parti
jų-

Paremkite kultūros 
darbą Lietuvoje,.

Trečias smugfy 
konservatoriams.
* - • v *

Anglijos valdžia gavo 
naują smūgį papildomuo
siuose - parlamento rinki
muose.

Kovo 6 d. įvyko rinkimai 
Edgehill distrikte Liver- 
pool mieste, ir konservato
rių partijos kandidatą, Bę- 
nar Law kabineto narį, ma
jorą Hills, sumušė Darbo 
Partijos žmogus daugiaus 
kaip tūkstančio balsų dau
guma. Darbietis J. H. Hay- 

• es gavo 10,300 balsų, o kon
servatorius tiktai 9,250.

Tai yra jau trečias smūgis 
valdžiai bėgiu keturių die
nų. Pereitą šeštadienį vie- 
nąs valdžios narys, konser
vatorių partijos kandidatas, 
prakišo rinkimus liberalui. 
Pereitą pirmadienį antrą 
Bonar Lavv kabineto narį 
nugalėjo < Darbo Par
tijos kandidatas. Ir dabar 
vėl laimėjo darbietis.

Šitas smūgis, be to, yra 
skaudžiausias už visus. Nes 
Edgehill distrikte nuo senai 
vyrauja konservatoriai, ir 
kuomet atėjo į parlamentą 
žinia apie valdžios atstovo 
pralaimėjimą, tai pradžioje 
niekas nenorėjo tikėti? Pa
sirodžius tečiaus, kad žinia 
yra teisinga, iš Darbo Partf 
jos atstovų suolų pasigirdo 
balsai, kad valdžia tūri tuo
jaus reikalauti parlamento 
posėdžių pertraukimo ir ap
svarstyti savo padėtį, ka
dangi ji neteko pasitikėjimo 
žmonėse. ’

Nuolatiniai konservato
rių pralaimėjimai rinkimuo^ 
se patvirtina tą nuomonę, 
plačiai išreikštą tuoj po Bo
nar Lavv kabineto susidary
mo, kad dabartinės Angli
jos valdžios pozici
tvirta. Nors parlamente ji 
turi absoliučią daugumą, bet 
visuotinuose rink 
gavo ne daugiaus, 
dalį visų baj^ų. Valdžios
sąstatas tuo budu visai ne
atitinka šalies nusistatymui, 
ir šitokia padėtis ilgai nega
lės tęstis.

Pastebėtinos Darbo Par
tijos pergalės papildomuo
siuose rinkimuose tečiaus

yra ne

uose ji 
tap treč-

Vakar “Naujienose” buvo 
įdėtas ilgas pranešimas apie 
mokslo populerinį žurnalą, 
“Kultūrą”, kuris ketina ne- 
užilgio pasirodyti Lietuvoje. 
Jį redaguos ir jam bendra
darbiaus įžymiausieji Lietu
vos mokslo vyrai, tarp kitų 
— prof. Mykolas Biržiška, 
universiteto docentas A. Pu
renąs, P. Bugailiškis, A. Ja
nulaitis ir tt.

Žurnalas eis didelio kny- 
Igų formato pavidale kas 
trys mėnesiai ir prie jo keti
nama dar duoti priedai. Pi*e- 
numeratos kaina Amerikoje 
2‘Zž doleriu duetams.

I X

• Mes norime į tą praneši
mą dar kartą atkreipti skai
tytojų ' domę. Daugelis 
Amerikos lietuvių yra iš
troškę gerų ir prieinamų 
mokslo raštų, kuriuose jie 
galėtų rasti pamatines ži
nias bent iš svarbiausiųjų 
mokslo šakų, pieno ir litera
tūros. Bet Amerikoje nėra 
kas jiems tokių raštų paga
mina. Tie gi mokslinio turi
nio straipsniai^ kurie kart 
kartėmis patenka į die
ninius arba savaiti
nius laikraščius, nieku 
budu negali patenkinti rim
tą skaitytoją. Viena, jie 
yra dedami be jokios siste
mos; antra, dažniausia jie 
esti gana prastai prirengia
mi.

Žurnalas “Kultūra” kaip 
tik ir duos rimto lavinimosi 
gęidžiantiems žmonėms tą, 
kas reikia. Amerikiečiai 
tad šita proga turėtų pasi
naudoti. Kas tik išsigali, 
tegu užsiprenumeruoja tą 
.žurnalą tuojaus (adresas: 
^‘Kultūros” Bendrovė, ‘Šiau
liai, Dvaro g. 24). Tuo bu
tų suteikta ir pagelba žur
nalo leidėjams. Didelių ka
pitalų jie neturi, ir stoka pi
nigų juos iki šiol trukdė 
pradėtį šitą svarbų darbą. 
* Bet reikia pasakyt, kad 
'‘Kultūros” Bendrovėj kuri 
gyvuoja mažiaus kaip dve
jus metus, jau atliko l&bai 
daug. Ji išleido visą eilę 
puikaus turinio knygų mok
slo, literatūros ir meno sri- 
.tyje. Kai kurie “Kultūros 
B-vės leidiniai buvo nesenai 
parodyti Chicagos Lietuvių 
(.Ratelio vakarėlyje ir visi, 
kas juos matė, negalėjo jais 
atsigėrėti. Iš to galima nu
manyt, kad ir jos žurnalas 
bus labai geras?

Kas turi atliekamo pinigo, 
turėtų užrašyt “Kultūrą” ir 
savo giminėms bei drau
gams Lietuvoje (prenume
rata Lietuvoje 12 litų su 
persiuntimu).

*

ji Apžvalga
DRAUGAS ANDRIULIS IR 

KUNIGAS KASAKAITIS.

šioje vietoje jau buvo mi
nėtai kad patriotinį Vilniaus 
600 metų sukaktuvių apvaikš-

SKIRTUMAS TARP

IR VOKIETIJOS 

LIUCIJŲ.

RUSIJOS

REVO-

Bornstein, 
Vokietijos 
asmeniniaii

vienas
ocialis-

Edward 
seniausių 
tų, kuris 
Karolį Marksą įr .Friedrichą 
Engelsą, eilėje /straipsnių» na
grinėja \ Rusijos ir Vokietijos 
reyoliucijas ir jų padarinius.

Pasak jo, lapkričio 7 d., 
1917 m. sukilimas Rusijoje ir 
lapkričio 8 <L, 1918 nu., suki
limas Vokietijai yra du skir
tinu dalyku. j

Rusijos lapkričio^ d. su
kilimą vargu galima vadinti 
politine revoliucija. Tai buvo 
tik prievartos aktas, kuriuo 
aziatinėse šalyse viena žmonių 
grupė paveržiu valdžią iš ki
tos žmonių grupes. •4» c

“Tą dieną”, rašo Bern
stein, “pagelba išlavintų 'ka
reivių buvo padaryta prie
vartei co<up d’etat prie# re
voliuciją, kuri buvo bepra
dedanti plėtotis.

“Pagelba militarines jėgos 
liko anįmestas šaliai ^vienos 
partijos despotizmas. Tas 
faktas, kad toji partija net 
šiandien, po penkių metų sa
vo viešpatavimo, neleidžia 
toje milžiniškoje šalyje jo
kiai kitai politinei partijai 
— ar tai buržuazinei, ar'tai 
socialistinei — liuosai veik
ti, —• tas faktas parodo vi
są tos partijos tragediją ir

“Įsighvusi valdžion tik dė
ka tam, kad ji skelbė save 
esant kraštutiniaųsių socia
listų . atstove, — dabar 
partija daro kompromisų

ta 
su 
Ir 
ir 

sa-
ne tik su svetimais, bet 
su naujai atsiradusiais 
vo kapitalistais, • kurie ski- 

i riasi nuo senųjų tik savo
nekulturingumu.”
Spaudos varžymas visai nu

stelbė intelektualinį Rusijos 
gyvenimą. Tuo žvilgsniu, sako 
Bernstein, bolševizmas turi 
daugiau bendrumo su cariz
mu, negu su socializmu.

“Sukilimui, kuris nuo pal 
savo pradžios iki šiandien 
tebelaiko šalį, intelektualinė
je vergijoje, istorija neduos 
revoliucijos vardo.’’
Iš kitos puses, lapkričio 9 

d., 1918 m. sukilimas nesu- 
‘’kurė Vokietijoje darbininkų 
respublikos., Bet Vokietija nė
ra ir grynai kapitalistinė res
publika. Joje, liko sukurta de-

bininkams rankas ir davė 
jiems galimybės Ruošiau eiti 
prie sayo tikslo. Bernstein sa
ko:

“Tas sukilimas dideliame 
laipsnyje pagerino darbinin
kų padėtį prieš įstatymus’ir 
praplėtė jų politines teises. 
Nežiūrint sunkios ekonomi
nes padėties, kurią sukūrė 
karas ir dalinai namie iš
darytos klaidos, naujoje res
publikoje Vokietijos darbi
ninkas jaučiasi daug lais
viau, negu jis jautėsi mo
narchijai tebegyvuojant.
' “Ta didesnė laisvė pasi
reiškia tuo, jog vis dides
nis ir didesnis žmonių skai
čius ima priešintis žalin
goms tendencijoms <^kono- 
miniaine gyvenime. Lapkri
čio 9 d., 1918 m., sukilimas 
suteikė daugiau laisvės pa
prastiems žmonėms ir to
dėl pilnai atsako 
nes revoliucijos 
inains.

“'Lapkričio 9 d.

Tr 
miodorni- 
reikalavi-

“Lapkričio 9 d., 1918 m. 
buvo ne vienos Zkpkios par
tijos šventė. Tai buvo visų 
darbo žmonių šventė. O tai 
ir yra Įrodymas, jog tą dic-

Nutarta pasiųsti laiškas 
“Laisvėš” bendrovės valdybai 
dėl jos Šerų.

Diskusuota įvairios smulk
menos pasekmingesnio LY
GOS organizavimo klausimais.
— L. S. J. L. Korespondentas.

i
rengė klerikalai kartu su ko
munistais. Tame lųivaikščioji- 
me kalbėjo nuo klerikalų kun. 
Kasakailis ir p. M. Bagdonas, 
o nuo komunistų 4 
redaktorius 
Po prakalbų buvo 
patriotiškos i 
rias perskaitė kuhi Kasakai-

“Vilnies”
V. Andriulis.

* priimtos 
rezoliucijos, ku-

!>•

(Rymo- 
organe)

-taut, lygiai kaip jie varto
ja savo raumenis daiktų ga
minimui.”
Lygiai tą pačią mintį, tik

tai truputį kitokiais žodžiais, 
išreiškė apie tįys savaitės at
gal “Naujienų”* redaktorius 
viešoje prakalbose, kurios bu
vo surengtos Mildos svetainė- ■ jy’j n D/%;V<l1n5 
je. Bet lietuviškų bolševikų LteL/aL/aU* EvvlKulloI 

atėję į tas;- prakalbas,; ——-—
, . , ... . A Y-- - --------------- ------ --- -- “ --

vadai, i
suprato, kad Grigaitis “krimi- 
nališkai apšmeižė Marbininkų 
klasę”, ir pakėlė triukšmą. Įsi
karščiavusius triukšmadarius

menėj tarnautą dieną. Aplika
cijos blanką ir blanką kopi
jai^ “bonorablfe discharge” ga
lite gaut “Naujienose’*.

Vargą Juliukui. Gal bū
tume suvartoję, 
užmiršai paduoti 
vardą pavardę ir 
dakcijos žiniai.

Korespondentų ptašome ra
šyti visados plunksna ir ra
šalu — ne paišeliu — ir tik 
ant vienos lakšto pusės. Ra
šančiųjų mašinėle prašojne vi
sados palikti dvigubą tarpą 
tarp eilučių.

bet tamsta 
savo tikrų 

adresą Re-

Ęrooklyno “Garsi/* 
Kat. Susivienijimo 
randame dar dang aus smulk
menų apie tai kjerikališkai- 
k < «n u n i s t i šk ą aj > vk ik šči o j i m ų.
Pasirodo, kad tenai| buvo ren
kamos. ir aukos, kurios, pagal 
iš kalno padarytą tarp ’ kleri
kalų ir komunistų sutartį, bu
vo įteiktos vietinei I^aisvės 
skolos stočiai, idanjt ji pasių
stų jas per Lietuvos Atstovy
bę Amerikoj Vilniaus atvada
vimo reikalams. y

Taigi ve, kokių gražių ^kom
promisų su klerikalais padarė 
komunistai ir jų oficialinio 
organo redaktorius: sutiko lai
kyt su klerikalais “bendrą 
frontą”; sutiko priimt klerika
lų pagamintas rezoliucijas; su
tiko z’ užleisti klerikalams va- 
daujančią rolę apyaikščiojime; 
sutiko aukų rinkime pripažin
ti pirmenybę ki^rikąlų kon
troliuojamai Laisvės Paskolos 
stočiai; sutiko skirti aukas Vil
niaus atvadavimui (nors ko
munistai visai neouvo priešin-/ 
gi Želigovskio įsiveržimui | 
Vilniui); sutiko 1 siųsti aukas 
per p. čarneokį.) • i

žodžiu, komuniniai ir jų va
das Andriulis visame kame pa
sidavė klerikalams, o sau tik
tai išsiderėjo teisę būti kleri
kalų’ pamačninkais. Ir, kaip 
klerikalų “Garsas” rašo, 
munistai šilą klerikališkų 
mačninkų rolę 
rai. Girdi:

ba raminti.
Jeigu ir senas Amerikos 

darbininkų vadas, praleidęs be
veik pusę šimto metų kovoje 
už geresnę proletariato/ ateitį, 
šiandie tvirtina, kad be apšvie- 
tos nėra pasiliuosavimo, tai 
mes, jaunesnei, kovotojai, ga
lime nepaišyti bolševikiškų ble
vyzgų ir ramiai eiti užsibrėž
tuoju keliu.,

■C!

Liet. Socialistinė 
Jaunuomenės Lyga

S. J. Lygos mėnesinis 
ąarių susirinkimas.

atliko visai

ko- 
lin
ge-

trečias kalbėjo
‘Vilnies*, redak-p. Andriulis, 

torius. Jo kalba nebuvo pa
triotiška, bet ir- nekenksmin
ga nei valstijai, nei tauty
stei. Jei V. Andriulis visuo
met taip kalba, tai j iš ka
da paliks geru lietuviu.”
Be abejonės. Jisai jau ir da

bar yra ne*'* blogesnis lietuvis 
už kun. Kasakaitį arba bent 
kurį kitą klerikalą, 
jam, žinoma^ kvepia 
negu Lietuva. Bet tai 
skonio dalykas, o dėl
kaip sakoma, ginčytis neapsi
moka: de gustibus non est di- 
sputandum. Komunistai turi

M^skva 
kiblaus, 
yra juk 
skonio,

lygiai taip, kaip klerikalai my
li Romą ir Romos papą.

DARBININKAMS REIKIA 
SVITOS IR PATYRIMO.

AP-

Pereitą ncdėldie^Į senas 
Amerikos socialistų vadas, Eu
gene V. Dobs, ’ kalbėdamas ita
lų socialistų federacijos pa
rengtame masiniame susirin
kime, Meldažio svetainėje, pa
sakė, kad darijinirikų klasė tu
ri stengtis įgyti daugiaus ap- 
švietos ir patyrimo, jeigu ji 
nori paimti visuomenės vada
vimą į savo rankas. Prie tokio 
įsitikinimo Debsas priėjęs po 
48 metų dalyvavimo darbinin
kų judėjime.

Sociabstų veteranas pareiš
kė:

“Jeigu per kokią stebuk
lingą atmainą pas mus ry
to atsirastų socialistine val
džios forma viellolje dabaiV 

butų nu-tinęs, tai poryt ji 
versta.,

“Tik paleugvo 
ir patyrimo keliu 
mc išmokti, kaip 
kai turi varto t 
galią ir išlaikyt ją 
koše.

“Darbininkai turi būt iš
mokinti suprast, kad reikia 
vartot savo smagenis ir pro-

vystymosi 
mes gali- 
darbinin-

valdymosi 
savo ra n-/

NAUJAI IŠRINKTI L. D. L. D. 
VIRŠININKAI 1923 METAMS.

♦ ------- -—
(L. I). L. 1). narių žiniai pra

nešu, kad musų organizacijos 
viršininkais 1923 metams 
po išrinkti šie draugai:

Centro Valdyba: 
Pirmininku B. Songaila,*

ta- 1

20'
Crairy Avė., Binghaniton, N. Y.

Padėjėju M. Baltuškienė,' 
Brooklyn, N. Y.

Sekretorių K. Matuliauskas, 
418 N. Carrollton Avė., Bal
ti mpre, Md.i

Iždininku K. Liutkus, 1524 
W. Baltimore St., Baltimore, 
Md.

Knygiam P. Raškinis, Brook
lyn,1 N. Y.

Literatūros Komitetas:
St.i Michelsonas, 255 Broad- 

way, So. Boston, Mass.
Kl. Jurgelionis, 1739 S. Hal- 

šted S t., Chicalgo, III.
V? B., Anibrozailis, So. 

ton, Mass.
Organai:

L. D. L. D. organais išrink 
ta dienraštis “Naujienos”, 172' 
S. 
ir

5EVEROS GYDUOLES UŽLAIKO 
K, šeimynos sveikata. , :

; y

* .* lyu 

f

»'___ . SSEVERAS

. V •

Vdrtoįcsnias qlio r|iežĮi, išberinjdi 
rr lęiioŲu odiąės lijos.

KAINA 5Oc

Bos- l^ldUsKiie pas dptfelęonUSr

W. F. SEVERĄ COl 
.^CEDAR RAPIDS, IOWA

iano, “stage
ąike pro-

Chicago. — Penktadieny, ko
vo 2 d., 8 v. vak., 822 W. 35th 
St., įvyko mėnesinis Lietuvių 
Socialistinės Jaunuomenėj Ly
gos narių susirinkimas. Pirmi
ninkavo drg. Kubilius.

. Valdyba savo raporte pra
nešė, Itad pasveikinimo laiškas 
Lietuvos Soc. Jaun. žiežirbos 
visuotinam suvažiavimui pa
siųs t Ji.

. Protokolas praeito susirin
kimo vienbalsiai priimtas.

Vaikarų įrengimo komisija 
pranešė, kad įvyksiančio drau
giško vakaro 10 d. kovo, Mil
dos svetainėj, programas yra 
jau galutinai sutvarkytas; jis 
susidės iš .dainų, deklamacijų, 
skambinimo ant 
daricing”, ir t. t.
gramo svečiams bus surengta 
vakarienė. Iki programų i bus 
šokiai. Vakarėlio likietai jau 
akspausdi.nli ir pardavinėjami 
po 50 centų; juos galinia gau
ti pas Lygos narius ir 
j ienose”.

Priimta keletas naujų, veik
lių ir energingų narių.

Del skrajojančio pašto au
kavo šie draugai sekančius 
daiktus: K. Januševičia — - ap
darytą knygą “Moteris ir so
cializmas”, K. Misius — sal
dainių dėžę, J. Čeponis —- 
apd. knyga “Soc. minties blai- 
vųniąs”, Vaišvila — mandoli
ną1

Išrinkta du turto globėjai, 
dd. Čeponis ir Misįus.

Išrinkta <larbinbikai aleinan- * 
čiam vakarėliui.

Northsidės Lietuvių Stygų 
Orkestro delegatas J. Auryla 
įneša, kad minėtasai orkestras 
praeitame savo ’susirhikimc 
vienbalsiai nutaręs finansiniai 
ir veikimu susidėti su L. S. 
J. Lyga ir bendrai darbuotis 
dailės srity.i Įnešimas Vienbal
siai priimtas iv dalykų sutvar
kymu išrinkta komisija iš dd. 
Vaišvilo, Čeponio ir Kazlaus
kaitės.

Nutarta kas antrą savaitę 
rengti lavinimosi ir diskusijų 
vakarus * įvairiomis temomis. 
Sekantis narių lavinimosi 
karas įvyks penktadienį, 
vo 18 <T, 8 v. vak., 822

Halsted St, Chicago, Ilk, 
“Keleivis”, 255 Broadway, 
Boston, Mass.

M. Matuliauskas
L. D. L. D. Centro Sekret.

418 N. Carrollton Avė., 
Baltimore, Md.

Įvairenybės
Apie usotas ir barzdotas 

moteris.

Krupas užėjo 2 v^l. ryto

Tai buvo staigus, smarkus užklupi- 
mes be persergėjimo. Sunku gauti gy
dytojas, kuomet minutos tokios bran
gios. m Motinu davė kelis lašus Dr. 
Drakd’o Glessčo ir mažne tuo jaus at
leido be .vėmimo. Dr. Drake’o Glessco 
yra vartojamas per 35 metus ir yra 

'pripažintas mėgiamu vaistu nuo kru
po, kokliušo ir peršalimo pas vaikus. 
Pasiklausk savo gydytojo ar aptieki- 
ninko, ‘ką jie mano apie jį. Pardavf- 
nėjamas po 50 centų — vertas $50.0(1.

Shaiiks’ ^Music Store
Vienas franeuzų mokslinin- 

kas skelbia, kad skaičius uso- 
r^ir barzdotų moterų Fran

ci joj\ žymiai einąs didyn, šiuo 
laiku \jis esąs padidėjęs dvide
šimt huošiinčių.i Kai kurie vėl 
profesoriai sakų, kad netolimoj 

Nau- ateity didesnė franeuzų mote
rų dalis busią, pasipuošusios 
—• apžėlusios ūsais ir barzdų- j 
kėmis lygiai taip kaip ir vy-; 
rai. Molksliniarkąi dabar ban
do susekti, kodėl moterims 
pradėjusios želti barzdos ir 
ūsai Didžiumos nuomonė yra 
tokia, ,kad franeuzų niotbrys 
persnmančios vyrų manero- 
mis ir papratimais, ypatingai 
cigaretų rūkymu ir vyno gc-1 
rymu.

"T“

[ Reakcijos Atsakymai

va- 
ko-

351 h S t.:
Pertvarkymo konstit nei j os 

įstatų komisija įneša projek
tą, kuris .po visapusiško ap
svarstymo ir išdiskusavinio di
džiuma balau tapo atmestas ir 
davus <eletą patarimų pavestas 
atgal tai pačiai komisijai ge
riau pertvarkyti.

— “In- 
mokes- 
Collect-

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

arba riešutinio. Su albumu ir automa
tišku sustabdymu. Didelis ir stiprus 
motoras. Paprasta kaina $225, dabar 
už $145.

>■ ė ' .
Modelis No. 12.

Console arba stalo styliaus. Didu
mas 37x40x23. Raudono arba riešu
tinio medžio. fiu albumu ir automa
tišku sustabdymu. Didelis ir stipikis 
motoras. Paprasta kaina $275, dabar 
už $175.

! Modelis No. 5.

Didumas 47x22x23. Kaudono arba 
riešutinio medžio. Su albumu ir ŠU

Cice^os Kpresp. Žinutė te
pasiekė mus tik irečiadienio 
rytą, jau Naujienoms išėjus iš 
spaudos.

“N-ny” Skaitytojui, 
come tax” blankūs ir 
nys turi būt pasiųstos
or*iui of Intcrnal Revenue ne 
vėliau kaip iki šio mėnesio 15 tomatišku SU5tabdymu. 1)jd(#i8 
d Jei jums tenka mokėt di- stipru^-motoras. Paprasta kainMUS, 
desnė mokesnių (taksų) su- į tlaba5/ už $75. 
ma, galite mokėt ne visą ant Modefe No. 10. 
karto, bet per keturis kartus:1 
vieną ketvirtą dalį 
prieš kovo 15, antrą 
dalį 
čią —r prieš rugsėjo 
virtą — prieš gruodžio 15.

Ex-kareiViui.
nubdlsavimu, Illinois valstija 
išmoka bonus visiems karo 
laiku tarnavusiems Jungt. Val
stijų kariuomenėj kareiviams. 
Bonai' išmokami skaitant po 
50 centų už kiekvieną karino-

Didu s 45x21x22. Kaudono, gel- 
. tono arba ąžuolinio medžio. Dvigu- 

SUinoket foi springsai. ''Tykus motoras. Auto- 
___ ketvirtą matiškai sustabdomas. Paprasta kai- 

. v , . v vc . r . ; na $100, dabar už $67.50. *prieš birzpllO 1.), t re- , Nepraleiskite šios progos ir pirkite
15, ket- ‘ Standard padarytą mašiną. Sutaupy- 

‘ šit daug pinigų. Visos Šios mašinos 
yra naujos. Yra garantuojamos 10-15 
metų. Yra duodami rekordai prie 

, Ateikite ir ap
žiūrėkite jas.

Shaiiks’ Music Store 
3527 So. Halsted St. 

Chicago, III.
Atdaras kiekvieną vakarą. Orderiai 
kitų miestų tuojau yra išpildomi. 

Mes užmokame persiuntimo lėšas į Su
vienytas Valstijas ir Kanadą. ♦,

rp • J J <X UUUlicin
laip. Žinomų kiekvienos mašinos. 
• • ' 1 i • • I V • ‘ r-1 .ji •

AR APRŪPINOTE savo INCOME TAX us
Tegul Prirengia Jums Tr-1’ ^ ...

T a x u Žinovas

Kelios Dienos Teliko
Ofisas atidarytas iki S vai. vak. 

Nedėldioniav iki 12 diena.
3241 SO. KALSTEI) STRĖl l
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Ketvirtadienis Kovas 8,

'chicagos
ŽINIOS ::

ir susipra giaina. O šį karti} draniicčiai KLAIDOS ATITAISYMAS

Dėbso kalba
Reikia šviesti darbininkus. — 
Tik susipratę ir apsišvietę dar
bininkai galės paimti valdžią 
| savo rankas ir ją išlaikyti.

Kovo 4 d., Meldažio svetai
nėje, įvyko Dėbso prakalbos 
Prakalbas rengė Italų Socia
listų Partija, kad padėjus ve
sti kampanijų už Socialistų 
Partijos kandidatą į majorus, 

* drg. Cunnea. ,
\ Kadangi Meldažio svetainė 

randasi lietuvių apgyventoje 
vietoje, tai lietuvių prisirinko 
beveik tiek jau,, kiek ir italų. 
Apie prakalbas lietuviai, žino
ma, sužinoję . iš “Naujienose“ 
tilpusių pranešimų. Ir dėka 
tam publikos buvo tiek, jog 
kaikuriems v prisiėjo »stovėti, 
nes pritruko sėdynių.

Pirmuoju kalba italų sočia; 
listų laikraščio redaktorius. O 

. paskui <1. Cunnea, kuris kal
bėjo visai neilgai.

Pasirodžius Debsui, 
ma didelių ovacijų, 
išpradžių kalba Jipie 
tų kandidato nuopel 
redo, kodėl dm’bitnnkams rei
kia remti jo kandidatūrą. Vė
liau jis pereina prie nagrinė
jimo darbininkų reikalų.. Jis 
nurodo į tą faktą, kad darbi
ninkai yra reikalingi apšvie-

tę darbininkai galės tinkamai 
ginti savo reikalus, galės pa
imti valdžią į savo rankas ir 
ją išlaikyti. Jeigu valdžia da
bar patektų j darbininkų ran
kas, saku Debsas, tai vargu 
jie galėtųjją išlaikyti. Jie dar 
nėra pakankamai subrendę, nė
ra pakankamai susipratę.

Karo kvaitulys uždavė so- 
oialistų judėjimui didelį smū
gį. To ir buvo galima laukti. 
Bet dabar socialistų reikalai 
žymiai pagerėjo: v socialistai 
pradeda atsigauti, jų įtaka nuo
lat didėja. Todėl nusiminimui 
hera ir negali būti pamato. 
Reikia dirbti, o ne nusiminti.

Mažiukai vaikai įteikė sene
liui tris gėlių bukietus. Pub
likai plojant, Debsas pasiėmė 
du vaikučiu ant rankų ir pa
bučiavo juodu Nors italų vai
kai manęs nepažįsta, bet j Te 
mane myli, —< sake Debsas. 
O tai man didžiausia garbė.

Šaunus italų orkestras pui
kiai sugriežė 
Apie penktą 
mas pasibaigė.

internacionalų, 
valandų progra

Klausutis.

sukeli a-
Debsas 

socialis- 
Inųs ir nu-

geriausiu 
balandžio 
Chicagų. 
yra •su- 

Gest pra-

JUSTINA BUMBLAUSKIENĖ v J
Persiskyrė su šiuom .pasauliu 
kovo 6 d.^5 vai. ryto. . Paliko 
dideliame 'nubudime savo vyrą 
Kazimierą, dvi dukteris ir sūnų. 
Iš Lietuvos paėjo AJsėdŽių pa
rapijos. Laidotuvės atsibus ko
vo 9 d., iš namų 19.31 Canalport 
Avė. į Apveizdos Dievo bažny
čią, o iš ten į $4’. Kazimiero 
kapines.

Gimines ir pažįstamus meld
žiu dalyvauti la’dotuvėse.

Palieka dideliame nubudime 
Kazimieras Bumblauskas 
ir trys vaikai.

su 
3 
iš

JONAS MOCKUS
Amžįaus 50 metų, persiskyrė 
šiuo pasauliu kovo 5 dieną, 
valandą po pietų. Paėjo
Kauno rėdybos, Raseinių ap
skričio .Jurbarko parapijos, kai
mo Lukšių. Laidotuvės atsibus 
kovo, 9 d., iš namų 9218 Datl- 
phin Avė. į bažnyčią švento Jo
achimo, 8T:30, iš ten į švento 
Kazimiero kapines. Palieka di
deliame nubudime Agota jųote- 
ris ir 5 dukteris, Marijona, Bro- 
nislavą, Ona, Rozalija ir Pran- 
č'ška ir broliai Antanas ir Sala- 
monas, ir švogeris Steponas 
Sherpetauskis. Prašome gimi
nes ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse.

Agota Mockienė 
ir dukterįs.

JUOZAS JOVARAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 6 dieną, 4 vai. rytmetyj, 1923 
mot. sulaukęs '29 metų.. Paėjo 
iš Lietuvos, Kauno rėdybos, Ra
seinių apskr., Jurbarkb vaisė., 
kaimo Butrimų, sūnūs Agotos ir 
Ignaco. Paliko Lietuvoje prolį 
Joną. Mirė širdies liga. Pri
gulėjo Draug. Meilės Liet. Am. 
ir 75 kuopos Sandaros. Išgyve- 
no>Amerikoje 9 met. Buvo la
bai darbštus ir labai daug pasi- 
darbova dėl labo Lietuvos. Lai- 
dotubės atsibus rėtnyčioj, kovo 
9 d., 1 Tai. po pietų į tautiškas 
kapines! Kūnas randasi pas 
draugą Aut. Klimavičiaf 626 W. 
18 St. .

Taigi meldžiame visų draugu 
Meilės Liet» Amerikoje ir taipgi 
Sandariečių 75 kuopos ir kilų 
draugų, kad dalyvautume! lai
dotuvėse ir meldžiame visų pa
žįstamų. Kviečiame visus drau
gus.

Su pagarba vardan Draug. 
Meilės Liet. Am. paliekame nu
liūdę visi (įaugai. ..

Maskvos Dailės Teatras 
atvyksta Chicagon

Paskilbę rusų artistai atva
žiuoja sekamą mėnesį.

* Maskvos Dailūs teatras, ku
ris yra skaitomas 
teatru pasaulyje, 
mėnesyje atvyks į 
Nors dar ne visikas 
tvarkyta, bot Morris
nešė telegrama fhieagiečių gru
pei, kuri rūpinasi to teatro per- 
Šikvietimu, jog atvykimas ru
sų artistų yra užtikrintas. Po- 

į lias Gest šiandien atvyksta 
! Chicagon to reiięalo apsvarsty
mui.

Vaidinimab prasidėsią balan
džio pradžioje.
New Yorkiečiams teatras bu

vo didžiausia sensacija.
Kai Dailūs teatras pasiro

dė New Yorke, tai publika 'ir 
laikraščiai neįmanė nė kaip jį 
;ųirti. Tokios sensacijos nebuvo 
sukėlę jokie kiti artistai, ku
rie kada nors aplanke New 
Yorką,

Dailės teatras New Yorke 
pasiliks iki kovo 31 d.

Pasiliks ilgiau šio^e šalyje.

Kada artistai \į|vyko Ame
rikon, tai buvo paskelbta, kad 
rusų valdžia išleidusi • juos tik 
aprubežiuotam laikui. Gegu
žės 11 d. jiems buvo įsakyta 
sugrįžti Rusijon. Todėl nebu
vo manoma, kad Dailės tea
tras vaidins kokiame kitame 
mieste apart New Yorko. Bet 
Cldcagoje greit susiorganizavo 
<30 entuziastų, kurie pasiryžo 
atsikviesti artistus. P-miai An- 
derson, pagarsėjusio rašytojo 
žmonai, liko pavesta tuo rei
kalu rūpintis., Jai liko praner
ta, kad reikia iš Maskvos lei
dimo. (lest pasiuntė kablcgra- 
mą Maskvon ir, matoma, ga
vo leidimą artistams pasilikti 
ilgiau.

Teatro repertuaras.
Dailės teatras neturi “žvaig

ždžių”: kiekvieną rolę vaidiną 
pirmaeilis 
vaidinimas 
suderintas 
nėra. s

Teatras
m. Jo kūrėjai buvo —< Kon- 
stantin Stanislavskis ir Nemi- 
rovič — Dančenko.

Dabarhių teatro repertua
rą sudaro šeši veikalai: grafo 
Tolstojaus “Gar Feodor Tvano- 
vič”, Maksim (forkio “Na 
dnie”, A. Čechovo “Višnevij 
Sad” ir “Tri Siostri”, F. Do
stojevskio “'Bratja Karamazo- 
vi” ir I. Turgenevo “Ženščina 
iz provincij

dauginasi
Vyrą girtybė ir žiaurumas yra
dažniausia divorsų priežastis.

Paskutiniuoju laiku Chica
gos teismuose vis dažniau ma
tyt lietuvių divorsų bylos.

Tik šią ir pereitą sąVaitę, 
lietuvių įtapo užvesta keletas 
naujų bylų Circuit ir Superior 
teismuose. Daugumoj bylų vy- 
yų girtumas, muštynės, žiauru
mas yra paduodama, kaipo 
prašymo divorso priežastimis.

Šią savaitę atkreipia į save 
domę. byla Marcelės Šimkienės 
prieš Adomą Šimkų —■ ypač 
tuo, kad vyras ir moteris šia
me atsitikime išgyveno mote
rystės ryšyje per dvidešimt du 
metu ir susilaukė trijų vaikų, 
^kisio 20 metų, Zosės 12 metų 
ir Edmundo 4 metų. Šimkienė 
kaltina Šimkų, jog jis buvo 
žiaurus ir dažnai mušdavo ją, 
o taipgi dažnai būdavęs gir
tas. M. Šimkienės bylą veda 
.advokatas Kazimieras Gugis.

Antra panaši byla tapo už
vesta Marės Karoliunienes 
prieš Martiną Karoliuną. Di- 
vorso jieškoma dėl vyro žiau
rumo ir girtybės. Karoliunai 
turi penketą dukterų, iš kurių 
vyriausia yra Marė,—16-kos 
metų, o jauniausia Ęmilija.

Emilijos Guzailienės prieš 
Juozą Guzaitį byla dėl divor
so yra už vyro žiaurumą ir 
girtumą. Pora gyveno mote
rystėje nuo-1913 metų. Guzai- 
tienės bylą veda adv. J. Amb- 
rosius?

Betd šioj savaitėje tapo už<- 
vesta jbyla M. Smuikienės prieš 
P. Smuiką ir duoti divorsai 
Stakainiams, Pistonams, Ki|>- 
šams, Kiaušams, Jasikams.

lieju ivcivi uuvuu

likai tikrai gero pasilinksmi
nimo. Jie pasirinko mažai 
kam težinomą dramą “Suvil- 
ta Širdis“. Nereikia, viliok, 
manyti; kad jeigu dalykas ma
žai kam tėra žinomas^ tai jis 
turi bųti blogas. Atpenč, dau
gelio gerų dalykų mes nežino
me, o vienokVnuo to jų ver
tė nė kiek nenukenčia.

“Suvilta Širdis” —\ juk tai 
patraukiantis a trigalvis, ar ne? 
Drama vaizduoja, W vienas 
šaunus, bet beširdis Ikavalie- 
rius, juokėsi ir tyčiupjosi iš 
savo aukų — jo suviltų mer
ginų. Bet tatai jam neišėjo 
geran — jis skaudžiai nuken
tėjo. Kaip tas viskas įvyko — 
ne man pasakoti: ateisite ir 
patys pamatysite.

— Klausutis.

L. S. J. Lygos darbuotė
Rengia vakarėlį.

' Lietuvių Socialistų Jaunuo
menes Lyga dar nesenai atgi
jo, bet jau spėjo nemažai dar
bų nuveikti. Pirmiausia, žino
ma, jai reikėjo išdirbti savo 
darbams tinkamas planas. Ta
tai jau liko padaryta. Neužil- 
gio bus pradėta rengti lavini- 
mos susirinkimai 
bar numatoma
skaitų. Bei apie tai 4citą kar-

— jau da- 
visa eilė pa-

___ t____

artistas. Tuo būdu 
, yra nepaprastai 

ir jokių trukumų

liko sukurtas 181)8

RENGIASI, UŽDARYTI 
BRA VARUS.

uždaryti alaus brąvarus, Lulr 
išdirbama tikras alus.

Penkių metų Lietuvos ne
prikišu sotin yb ės ap va ik šči dy i - 
mo aukų sąraše išleista p. An
tano Padžiaus auka. P-nas 
Tadžius paaukavo $5.00.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar* kviečia.
Lietuvių sviete:

KAS: — Naujienos, Naujienietes ir 
Naujieniečiai.

<Ą: — Didelį, gražiausią Įrcetinį Nau
jienų koncertą ir Balių ir šokius. • 

KUR: — Didėjėj Ashland Auditorijoj, 
kampas Van Buren ir Ashand gat
vių. Chicagos miešte.

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

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

yra širdingai kviečiami visi Naujienų 
draugai, prieteliai, bičiuoliai, vyrai ir 
moteris. nei viėho neaplenkiant.

* Naujienų Kviesliai.

Roseland. — Didžioji Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto No. 2, rengia balių, 
kovo 11 d.. K. Strumilos Svetainėj. 
Draugijos ir pavieniai prašomi laite- 
myti ir nieko nerengti tą dieną.

— Komisija.

šimts iki penkiasdešimts
Jos buvo užinteresuotos 

Mrs. Hooker’s pasveikimu 
vartojant Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.

St. Paul, Minn. — “Aš savo gyve- 
m-e turėjau daug permainų ir 

kentėjau nuo dide
lio nusilpnėjimo ir 
kitų visokių ne
smagumų' kur mo
teris turi iškęsti 
per tą laikotarpį, 
karštį, nervingu
mą ir galvos skau
dėjimą. Tuo lai
ku aš negalėjau 
dirbti savo darbo, 
bet kuomet pradė
jau vartoti Lydia 
E. Pinkham’s Ve

getable Compound aš einu geryn 
kiekvieną dieną ir galiu dirbti savo 
darbą daug lengviau negu pirių^ 
kokie penki, šeši m«tai atgal. Vis
kas tas priklauso nuo jūsų puikių gy
duolių”. — Martha Hooker, 114 Col- 
lege Avė., St. Paul, Minn.

Kuomet moterįs kurios yra tarpe 
keturiasdeŠimts penkių ir penkiasde
šimts penkių metų amžiaus, jos tuo- 
/not turi panašius nemalonius simpto
mais, yra nerviškos,' greitai supyksta, 
melankoliškos ir dega karščiu, iš ko 
atsiranda galvos skaudėjimas, galvo
sūkis, jos tuomet turi vartoti Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound.

• Jos yra specialiai prirengtos moterims 
nuo Šitų nesmagumų. Jos yra pri
rengtos iš šaknų ir žievių ir neturi 
kenkiančių narkotikų.

Rašykite prie Lydia^lįį. Pinkham 
Medicinos Co., Lynn, MasSachussetts 
ir gausite dykai vieną egz. Lydia E- 
Ptykham’s Priyatišką Tcxt-Knygą 
apie “Ailmčnts Peculiar to Womeh”.

IK

JUS AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Neapleis* 

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

DR. SERNER, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)

3315 So. Halsted St., Chicago, IIL
Ofiso valandoH tik vakare nuo 6 iki 9 

Nedėliomis nu< 10 iki 1. Tel. Yards 0682

prityrimo 
aisymo mene

akių ligas
Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Rr yra uždėgtos ?
Degina ąr* niežti ?
Ar skaitanti akys greit pavargstą?
Ar k vai s tą.gaiva?
Ar matotifTąaip ir plukančiua tai

kus? 'M;
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 J.4, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

DR. V
Lietuvis

O. D

NUTEISTAS DVIEM METAM 
KALĖJIMO Už IŠAIKVO- 

JIMĄ $53,000.
Teisėjas Cdiffe mutelsė Seth 

Andersoną <1 vieni metam ka
lėjimo už išeikvojimą First 
National banko $53,000.

AndeVson buvo to banko 
Vieno departamento hianadže- 
riu.

Pirmas progranio punktas 
dabar yra sėkmingas vakarė
lio surengimas, šeštadienio va
kare, Mildos svetainėje, 3234 
S. Halsted St., įvyks Lygos 
vakarėlis. Vakarėlio rengimo 
komitetas sako, kad viskas ei
na, kaip per sviestų —' pro
gramas busiąs įvairus ir gy
vas. Tad nepraleiskite progos 
pasiliinksininįli kartu su jau
nuomene.

Tikietai galima gauti “Nau
jienose” _ arba pas Lygos na
rius.

L. D. L. D. kuopų domei.----L. D.
L. D. Chicagos Rajono konferencija 
įvyks kovo 11 d., 11 vai. ryto. “Nau
jienų” name, 1739 So. Halsted gat
vės. " Visos Chicagos ir apylinkės L. 
D. L. D. kuopos privalo sušaukei su
sirinkimus ir išrinkti delegatus kon
ferencijom A. Dvylis, sekr.

Klausutis.

Pranešimas

Lietuvių Rateliuose
Iš Roselando..

Socialistai Rengiasi Velykoms.
Kai kas sakydavo, jog so

cialistai nepaisą švenčių. Buk 
jiems šventės esančios lygiai 
tokios pat dienos, kaip ir kiek
viena šiokia diena. Socialistai 
dėl tokio priekaišto paprastai 
nesakydavo nieko, nė už, nė 
prieš. Roselando socialistai te- 
čiaus visai kitaip elgiasi. Jie 
visai nieko nesakydami nuta
rė rengtis dideliam Velykų 
šventės apvailcščiojimui ir ta
me darbe jau esą toli nuėję.

Apvaikščiojimas busiąs Stru- 
milo svetainėje, 107 ir Indiana 
Avė., Velykų 
kur susirinkę 
daug daugiau 
Ii Kristaus iš 
kėlimą, negu kur hfa's kitur.

Man toks RosolOiicIiečių nu
sistatymas tikrai patinka. Kiek 
aš nujaučiu, patiks jis ir pa
čiam iš numirusių prisikėlu
siam. Aš, su visa savo šeimy
na jau iškalno rengiuosi ten 
dalyvauti. Tikiu, jog ir Kris
tus atvyks tenai, neberasdamas 
vielos pilnose visokio šmuge
lio bažnyčiose.

Geriausio pasisekimo Rošė- 
landiečiams I

Arkaniolas Gabrielius.

dienos vakarų, 
svečiai turėsiu 

progos paminė: 
numirusių prisi- i ■ c , .,

Pusgyvis choras 
Arba kaip daug kartais reiškia 

vienos ypatos energija.
Kairių j ų-Kai rysi s Mišrus Cho

ras, kuris save vadina “Lais
ves Kanklių Mišrus Choras” 
tik tik kruta, dtisauja, bet bal
so beveik negirdėti, nes netekus 
gabaus mokytojo A. P. Kve
daro, choras paliko pusgyvis.

Jieško vaistų.
Kairiejie ant žūt būt —< kad 

nepasidavus “buržujų” chorams. 
— j ieško vaistų —. gero mo
kytojaus, kurįo jie jau seniai 
jieško, bet jiems tas labai sun
kiai eina.

Surado žiūroną.

Galu gale tapo surastas p 
Juozas Žiūronas iš Philadcl- 
phios, kuris greitu laiku at
vyksiąs Chicagon ir pradėsiąs 
gydyti L. Kanklių Chorą.

Iš Smetonos į Mąslionką.

Laisvės Kanklių Mišrus Cho
ras, (kuomet buvo su juo p. 
A. P. Kvedaras) buvo iškilęs 
į pirmaeilius chorus Chicago- 
jc, net su paprastomis spėko
mis buvo, pastatyta scenoje 
garsi operetė “Sylvia'’ |r( pa
statė gana gerai, 
negu -kad Vyčiai 
A., Pocium. Kada 
vėjo taip augštai
buvo pralavinęs spėkas, jiems 
yra reikalingas dar geresnis 
mokytojas, o ne prastesnis.

Kanklės ir Rūta.

daug geriau 
statė su p. 
choras sto- 
miftikojc ir

Jeigu taip įvyksta, tai 
choras kaip prasidėjo, taip 
rėš ir g

• Cšceriečiams rengiama
siurprizaš.

Lietuvių Dramas Draugija 
stato scenoje dralnų “Su

vilta širdis/’• .
Lietuvių pramos Draugija 

ne jųo-Rais rengiasi' kovo 11 
dienai. Ji yra Įiasiryžusi pa
rodyti cicericčiains, jog lietu
vių vakarai gali būti geri, jei- likos buvo mažai.

mų tik gerai prie jų \p risi re n- o *

Juk

tas 
tu-‘ 
yra 

pasakyta, “Kad iš dulikcs kįlęs
į dulkę, pavirsi” “Laisves Kan
klių Choras” prasidėjo iš “Ru- 
•tosv. choro iniciativos, taip ir 
vėl atgal sugrįš į Rūtos choro 
lygiualę.

Jų Vakaras. i 
Kovo ketvirtą šis choras pa

rengė vakarą “Lietuviški šo
kiai” Meldažio svetainėje.' Pub-

Rep. Raganius.

J____

šiuomi pranešu gerbiamai visuome
nei/ kad atidariau skyrių Real Esiate 
pas Boersmą ir De Young ant 11030 
So. Michigan Avė.

Darbas musų bus sekantis:
Perkam ir parduodam lotus ir na

mus ir f amas. Taip pat ir mainom 
namus ir lotus. Mainom.' farmas ant 
miestų nuosavybių ir miestų ^nuosa
vybes ant faunų.

Parduodam inorglčius pirmas ga
lės nuo $500 iki

Taipgi budavojrtm' namus ant pi 
ginusių išlygų. - ,

Taipgi darom paskolas dėl statymo 
namų.

Taigi norinti statyti namus, štorus, 
Aštuonioliktos Gatves Kolonija. Į fabrikus, teatrus ar bilekokią nuosa- 

Lietuvių Darbininkų Draugija rengia Vybę duodam dėl to paskolas nuo 
prakalbas apie sveikatą penktadienj, %0() iki $5() 000 nuo 000 iki $100- 
kovo 9, 8 vai. vak. semaičio_ svetai- -................... *
ne j, 18-ta ir Union Avė. Kalbos D-ras . 
A. Montvidas. Visi vietos lietuviai, ' 
vyrai ir moters, kviečiami atsilanky
ti, nes prakalbos labai svarbios kiek- 
vienayn. Įžanga nemokama, ne. ko- 
lektų nebus.— Komitetas.

Jauną Lietuvių Socialistų Lygos > 
Draugiškas vakarėlis įvyks subatyj, | 
kovo '10 d., 1923, Mildos Svetainėje 
(mažojoj) 3142 S. Halsted St. Apart 
šokių yra priaugta įvairių pasilink
sminimų. Bus irgi trumpas progra
mas. Tikietus galima gauti nuo na
rių ir Naujienų ofise; kaina 50c. Ale 
tik neužmirškit ateit! Komitetas. I 

----------- v | 
Cicero. — Lietuvių Dramos Draugi-, 

ja stato scenoje dramą “Suvilta Šir
dis” sekmadienyje, kovo 11 d., Cicero 
Lietuvių Liuosybčs svet., 14th St. ir 
49th Court. Pradžia 6:30 vak: Įžan
ga su drabužių pasidėjimu 75 centai.

— Komitetas.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadienyj 
kovx> 11 d., draugo J. Malinausko sVe- 
tąinnėje 1 Vai. po pietų. Draugai at- rantiias ant sava
LįUUUCJC X ---------- r,-----------
srveskite su savim iv naujų nariu, nes 
dabar yra gera proga įstoti draūgys-i 
ten, kadangi įstojimais liko sumažin
tas. < — Rast.

Teatrališko kliubo “Lietuva” svar
bus susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
kovo 8 d., 8 vai. vak., Davis Sųuare 
Parko svetainėje. Visi nariai-ės su
sirinkite. •— Valdyba.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

PAIN-EKPELLERIS
JUMS PAČELBES! ,

Kuomet šaukiamasi Pain-Expelleno 
pagalbos, Skausmas greitai apga-

Įima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptolėjimu 
roumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riočian- 
čio į krūvai strėnų 
dieglio, tuojaus nu^ 
(Sipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kit© skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Expelleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
mėgzdžiojimais. Kaituly 35c. ir 70o. 
aptiokoso arba iš ,

F. AD. RICHTET? & CO.. 
104-114 Soath 4th St., Brooklyn, N. Y.

000 ir iki vieno milijono.
Taipat apsaugojam nuo ugnies na

mus ir stubinjus rakandus, ir automo
bilius nuo pavogimo ir nuo ugnies ar 
kitokios nelaimes.

Taipat darom investinimus augš- 
čiaUsios rųšies kur geriausj pelną 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 pinigai nepatektų į žulikų ran
kas, ateikit pas mus, o mes jus ap
saugosiu!.

Jeigu norite, kad jūsų buvįs pasige
rintų ir kad turėtumėt užtikrintą atei
tį, geresnį gyvenimą, ateikit pas mus, 
nurodysim kad yra galima.

Turėdami abejonę pirkime arba par
davime su kitoms firmoms, ar tai pir
kime namų ar lotų ar farmų ar kokių 
Šerų, stakų, ar paskolos reikale ar ko
kių nežinomų bonų, ateikite pas ma
ne, o aš jums išaiškinsiu ir duosiu pa
tarimą dykai dėl visų be jokių atlygi
nimų.

Gerbiamieji, rekorduokit savo nuo
savybes, be skirtumo kokioj dalyj 
miesto, mums visas gerai žinomas.

Taigi gerbiama visuomenė, be skir
tumo;, malonėkit lankytis į mano ofi^ą, 
o aš jums patarsiu greitai, teisingai^; 
sąžiningai.

Norinti mane matyti vakarais ka
da ofisas uždarytas, galite mane ra
sti namų rezidencijoj. Marta antrašas:

PRTS PAŽNOKAS
10921 So. Wabash Avė. 
Telephone Pullman 2494

Palengvins akių įtempimą 
esti, priežastimi galvos skai 
svaigimo, akiU aptemimo, ne 
mo, skaudamą akių karštį, 
kreivas aku, nuima kataraktą 
so trumparegystę ir tcliregyst 
renka teisingai akinius. Visi

kuris

, nervuotu- 
karštį, atitaiso 

nuima katarakią, atitai* 
ir teliregystę. Pri- 

akinius. Visuose at- 
egzaminavimas daromas 

su elektra' parodančia mažiausias 
klaidas. Speciįdė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10*iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
/ 1515 AVest 47th St.

• ' Phone Boųlevard 7589

mo,

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapath

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

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

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be • operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ii’ vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Rcospvelt 81.35
Valandos: 1:0() iki 9 p. m. Nedėlioj
• 9 iki 12 a. m.

Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMACY
Yra naujai uždėta lietuvių 

. vaistinyčia
' (Aptiekę)

Kurioje gausite tik geriausiai 
gyduoles

33V So. ^Halsted SU Chicago
Phcne Bęulevard 0696

H Išdirbėjai ir Impurt-jai Geriausią 

| ITALIŠKU 
‘ i rankomis ''dirbtų 

| ARMONIKŲ 
i Geriausių

pasauly. Ga-. 
M rantuoja- ' 
pi mos 
R čiai 
m *r 
H mis 
m mia 
H kitų 

m tuvių 
į‘ J Valstijose ir tft— 
& Italijoj. 
M DYKAI pir- 
H kėjams armonikine mok: 
■ mokinimų knyga. Me^ 
CT jame, kad visi mokiniai 
IĮ musui didžiąja Armonika iš gaidų už 
ęj 4 minėsiu laiko. Informacijų rašy- 
ht) kitę ^angliškai. Katalogus, 
K Sius, [ duodama dykai.
flj Huatta Serenelli Accordoon Mfg. Co. 
$1 817 Blue Island Avė., Chicago, 111.

dešim-l 
metų j 

žemesnė j 
kainu
negu i

armo- 
dirb-

Jurtg.

Z-J /

kla pa- 
gnrantuo- 

mokės groti

rafiy' 
papra'

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

l\|es pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
iius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa
te mi> siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai v kautai po $22.50 iki„^$30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$18.50. $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 išpardavąnas 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

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

tik biskį į lytus nuo Hahsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedėliomis

Tel. Yards 1138

STANLEY P. ;
MAŽEIKA

GRABORIUS JR 
Balsamuotojas 
Turiu automo- 

>ilius visokiems 
-eikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo

ir
Privatinių
Ligg
Jeigu jus turite bile kokią 
nenusiminkite. Atvažiuokite 
ir iš toli suteiksiu gedausi gy
dymu .

OR. B. M. ROSS
35 South Dearbom St. 

(Kampas Monroe ir Ik: rboip St») 
Imkite elevaitorių iki 5-to auglto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 1^-5 po piet. Ned81- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir .Subatoj/vakarais 6-8 v. 

JRISDES1MTS TO’: 
PtolOjLVi7 TOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai Įmonių 
liko išgydyti, tai geriausia viki* 
ligonių atsilankymui.
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PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ
(Seka nuo 5-to pusi.)

Brigeport. — Visi draugijų bei kliu- 
bų atstovai, kurie turi paėmę tikietų 
Draugijų Susivienijimo vakarui kovo 
11, prašome sugrąžinti penktadieni, 
kovo 9, vakare, po N r. 840 W. 38 rd 
St. — J. Antanaitis.

STOGDENGYSTE
Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

MOTERŲ

t

NAUJIENOS, Chicago, III.
A

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
VYRŲ

Barine, Wis. — Sandaros Kliubas 
ruošia balių kovo 11 d., Union Hali. 
Pradžia 2 vai. po pietų, tęsis iki 9 v. 
vakaro. Visus lietuvius, kaip vieti
nius taip ir iš apielinkės kviečiame.

— Komitetas.

*REIKIA MOTERŲ. DARBAS 
dirbtuvėje. 30c. į valandą. 
ARNOLD BROS PICKLE and

PRESERVE CO., 
2318 Clybourn Avė. 

Chicago, III.

REIKIA VY^$ prie mašinų ir 
sųueezer molderių, paprastų darbinin
kų, grinderių ir sortutojų. Nuolat 
darbas. Atsišaukite ’ į samdymo 
biurą.
ILLINOIS MALLEABLE IRON CO.

1760 Diversey Parkway

35 METŲ senumo saliunas pąrsi^ 
duoda su visais rakandais ir ke 
ruimai dėl gyvenimo. Renda pigi ir 
visokių tautų apgyventa. Nupirksit 
už pigią kainą, kitus dalykus patirsit 
ant vieto.

Kreipkitės.
5301 So. H ed St.

Liet. Am. Kabų Išdirbinio B-vės 
“Rūbas” dalininkų metinis susirinki
mas bus laikomas koVet 10 d., 7:30 v. 
vak. M. Meldažio svet., x244 W. 23rd 
PI. Chicago. Kviečia visus B-vės da- 
hninkus-kes asmeniškai, arba per įga- 
liavim-us (proxy) dalyvauti. Nes bus 
ką-tik sugrįžęs iš laetuvos B-vės 
pirm. J. Gudžiūnas, ir vice.pirm. K. 
J .Mačiukas, kurie duos raportus ir 
finansines Apyskaitas iš. B-vės veiki
mo Lietuvoje ir Amerikoje. Taipgi 
turėsite progą pamatyti paveikslus 
B-vės įsteigtų dirbtuvių Lietuvoje.

— Valdyba.

p. p, p. _ Diskusijos temoj: “Prie
žastis darbininkų spėkų skylimo” bus 
penktadieni, kovo 9, 7:30 v. v. Mali
nausko svetainėj, 1843 S. Halsted St. 
įžanga nemokama.

Susivienijimas Draugijų ir Kliubų 
rengia ant Bridgeporto milžinišką va
karą šventadienyj, kovo 11, šv. Jur
gio parapijos svetainėj. Visas progra
mas bus išpildytas gerai žinomo da
bartinio Birutės vedėjo A. P. Kve
daro trupos. Tai bus vienas iš pui
kiausių vakarų. Kviečia visus 

Rengimo Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugystės Sav. 
Pašalpos mėnesinis susirinkimas 
įvyks kovo 11 d., 2 vai. po pietų 
Związek Polek svet., 1315 N. Ash
land Avė. Nepamirškite visi nariai 
atsilankyti: Sekr. A. Lungevič.

Pašalpos Kliubas 
imą penktadienį 
ietuvių Liuosybes 

Visi nariai bu-

Ciceros Lietuvi 
laikys men. susiri 
kovo 9. 7:30 v. v. 
svet., 14-ta ir 49 Ct. 
kitę laiku. Yra svarbių reikalų dėl 
kliubų ir draugijų vienijimosi taipjau 
dėl rengimo koncerto.

Kliubo korės p. /

Chieagos Lietuvos Našlaičų šelpi
mo Bendras Komitetas rengimui mar
šruto Motoru Globos Komiteto at
stovėms D. Šleževičienei ir V. Vencie- 
nei laikys susirinkimą penktadenį 
kovo 9 d., 8 v. v. Elta Commerce bu
te. 3251 S. Halsted. Visų draugijų 
valdvbos ir veikėjai kviečiami būtinai 
atvykti, nes yra daug svarbiu dal kų 
apsvarstyti. — Komitetas.

Chicagos Komiteto Lietuvos Našlai
čiams šelpti ruošia vakarą ir balių 
sekmadienį, kovo 11, 7 v. vak., Mil
dos abcios^ salėse. Vakare bus taip
jau licituojamas paveikslas,. Visas 
vakaro pelnas skiriamas Vilniaus lie
tuvių našlaičiams šelpti. Kviečiame 
gąusiai publiką susirinkti ir paremtį 
Šį pakilų labdarybės darbą.

— Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
DOMEI visų turinčių čekius ir pi- 

nigiškus reikalus su Chicagos Mutual 
Casualty Co. 64 E. Vau Buren St. Aš 
turiu čekį minėtos kompanijos kur 
bankas nemoka pinigų ba anų nėra. 
Aš kreipiaus pas advokatą, kuris pa
taria man apgarsinti laikraštyj, ir 
susirinkt ivisiems turintiems panašius 
reikalus su minėta kompanija. Aš esu 
gerai patyręs apie tą įsta’gą kiekvie
nam Apatiškai paaiškinsiu apie įstai
gos stovį ir jos darbuotę.

Kreipkitės adresu:
JOHN YOUCH, 
944 W. 37th PI.

PAJIEŠKAU Stanislovų Ri- 
bicko, pirma gyveno Robey, 
Ind. Yra svarbus reikalas iš 
Lietuvos. Jis pats ar kas žinote, 
praneškite: Povilas Ribickas, 
2442 W. 23 PI. Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI
AVr RENDOS ša pa gera 

vieta elcktrišino, kriaučiaus ar 
stalioriaus arba kitam biznie
riui. Patogi vieta minėtiems 
biznieriams. Kreipkitės:

701 N. 3USt.

JIESKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario Brigh- 

ton Parko apielinkėj, kas turite 
kambarį, malonėkite pranešti 
ant Naujienų, Box No. 217, Chi
cago. »

REIKALINGAS kambarys 
dėl 2 vyrų, turi būt apšildomas 
ir telefonas, apie 18 ir Halsted 
toje apielinkėje, kas turite tokį 
kambarį rašyjd lex Vasi
liauskas 7 . 19th St.

REIKALINGAS kambarys 
vienam vyrui prie laisvų žmo
nių ir prie mažos šeimynos. 
Praneškit į “'Naujienų” skyrių 
1614 W. 46-th St. No 11 

Phone Boulevard 0672

_ * ____

PRAPUOLĖ ŠUO, didelio ūgio, 
melsvas, ant krutinės baltas plėtmas 
ir užpakalinių kojų galai balti. Kas 
pirmas praneš arba pristatys, tam I patyrusių į bresinę faundrę. La- 
skiriu $20 dovanų. I J č v v

ANDRIUS VULČAUSKAS 
2059 W. 22nd St.

TURIU puikų pianą ir noriu 
mainyti ant automobilio, be 
skirtumo išdirbystės ir mode
lio. Atsišaukite sekančiu antra
šu: M. Titiškis 3434 W. 65-th 
St. Phone Republic 4876 4 P M

PARDAVIMUI 
pocahontas anglys 

TIESIAI Iš MAINŲ, $9 75 Už 
TONĄ. SYKIU PO 5 TONUS 

IR .DAUGIAU 
FRANKLIN COUįNTY, TIE
SIAI Iš NAMŲ $6,75 TONUI 

Šaukite: Yards 4834

MA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA merginų core dirbėjų

bai gera mokestis. Trumpos dar
bo valandos. Ateikite pasirengu
sios. į darbą Sloan Valve Co., 
4300 W. Lake St.

REIKIA —
Merginų, darbas dešrų depar

tamente. Patyrimo nereikia, 8 
vai. darbo į dieną.

ARNOLD BROTHERS 
660 W. Randolph St.

REIKIA operai torkų prie 
žiurstų. Dirbtuvė gerai išvė
dinama.

SOPKIN BROS.
4601 Wentworth Avė.

Reikia

REIKIA 10 merginų mokintis 
dirbti core. Atsišaukite tuojau į 
samdymo biurą.

Illinois Malleable Iron Co.
1760 Diversey Parkway

Baltų moterų ir merginų 
lengvam dirbtuvės darbui. Dar
bas nuo štukų. Gera alga. Dar
bas nuolat vis^ metą. Geros 
darbo aplinkybės. Telefonuokit 
mums kas link algų, transpor- 
tacijos ir
LIBBY, Mc

Blue įsi
ILL & LIBBY 

d, 111.
Phone Blue Ilsland 620

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

Atsišaukite
Bremier Bros.

901 Forųuer St.

era-

REIKIA PATYRUSIŲ 
operatorkų 
prie moterų dresių. 
Nuolat darbas. 
Gera mokestis.
Tik patyrusios tegul 
atsišaukia.
FRANCINE FROCK CO. 

206 W. Adams St.

OPERATORKŲ
Prie spėka siuvamų mašinų. 
Trumpos darbo valandos.
Galite pasirinkti kokias tik no
rite darbo valandas. Mes turi
me vietos kelioms patyrusioms 
operatorkoms prie viena ir 
dviem adatom siuvamos maši
nos. Darbas visą laiką arba dar 
lį. Mes mokame augštas kai
nas darbui nuo štukų ir mes ga
rantuojame pilną mokestį 
jus išmoksit musų darbą. 
THE MOSES ROSENHAL 

913 W. Van Buren St.

kol

CO.

16 
len-

Reikia
MOTERŲ ir merginų 

metų amžiaus ir senesnių, 
gvam dirbtuvės darbui. Alga
bus didinama. Ateikite pasi
rengusios darban.
AMFiRICAN GAN COMPANY 

3951 Ganai St..

Reikia
Moterų lengvam dirbtuvės 

darbui, 8 vai. į dieną, 40c į va
landą. Geros darbo apystovos. 
Atsišaukite tuojau.

CHICAGO VITREOUS
ENAMEL PRODUCTS CO.

T421-41 So. tt Ct.
Cicero,

REIKIA veiterkos į restaura- 
ną, kuri mokėtų atlikti tų dar
bą.KAUNO' RESTAURANAS

2325 So. Leavitt St.

Reikia - ’
MERGINŲ KLERKŲ Į 

SVIESTO KRAUTUVĘ. '
4801 So. Ashland Avė.

30 MERGINŲ patyrusių prie 
spėka varomų mašinų. Nuolati
nis darbas ir gera pradžiai mo

kestis M. RUDOLPTI & CO 
1101 West Jackson Blvd

REIKALINGOS moters dėl 
patarnavimo ir valymo. Duo
dam gerus kambarius valgį ir 
algą. Klauskite: Houskeeper, 
Hotel Statler, Detroit, Mich.

CORE DIRBĖJŲ
Patyrusių merginų į bresinę fandrę. 
Trumpos darbo valandos. Gera mo
kestis. Ateikite pasirengusios dar
ban.

SLOAN VALVE COMPANY, 
4300 W. Lake St.

REIKIA DAMKįĮ
VYRŲ

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

2750 W. 35-th St.

REIKIA VYRŲ.
Darbas dirbtuvėje. Ir nuolat. 

ARNOLD BROS.
PICKLE AND PRESERVE CO.

2318 Clybourn Avė.
Chicago, BĮ.

REIKIA Shearmenų, 5 papra
stų darbininkų ir vieno patyru
sio diraiverio į geležies atkarpų 
jardą.

2084 Southport Avė.
REIKIA Shearmenų, torch- 

menų ir paprastų darbininkų į 
geležies atkarpų jardą. Gera 
alga. Chernyk Iron & Metai 
Co., 1000 W. 22nd St.

REIKIA darbininkų. Darbas 
prie' mėsos pakavimo. Patyri
mo nereikia.

ARNOLD BROTHERS
660 W. Randcflph St.

IH^IKALIiNGAS barzdasku 
tys seredomis, pėtnyčiomis va 
karais ir subatomis per dieną. 
Atsišaukite

733 West 14 Place

REIKALINGAS patyręs bu- 
čeris, turi kalbėti lenkiškai ir 
angliškai; mokestis gera. Dar
bas visądos Atsišaukite

569 W. 18-th St Chicago.
t

SHERWIN WILLIAMS CO.
116 St. & Stephenson St.
Imkite karą No. 4.

REIKIA —
Keleto vyrų prie darbo vidui 

arba lauke. Gera alga, nuolat 
darbas.

KRIAUČIŲ tydai. Parsiduoda 
geriausio biznij/vieta ant Bridgepor
to. • Darbo tektinai dėl keturių 
kriaučių. iektam yra vyrų aprėda- 
hj krautuvė. Parsiduoda labai už 
prieinamą kainą. Priežastis pardavi-i 
mo sužinosit ant vietos. 3342 So. 
Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA kriaučių .biznis, la
bai geroj vietoj. Siuvama uaujus ir 
taisoma senus. Turi’ būt parduotas 
greitai ir už teisingą pasiūlymą pasi
skubinki!. .

3216 So. Halsted St.
Chicago, 111.

FARMOS! FARMOS!
Gerbiamieji Lietuviai norinti apsi

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

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

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

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

Rsikia — ?
Į geležies atkarpų jardą vy

rų shearmenų, nuolat darbas.

PARDAVIMUI grosernė ir 
dolikatesen krautuvė, lietuvių 
kolmjoj. Parduosiu pigiai.

2109 So. Halsted S t.
Phone Roosevelt 8729

PARSIDUODA garanžius su namu 
ar be namo. Garadžius 40 mašinų 
vietos. Nupirksit už prieinamą kai
tą nes turiu išvažiuoti į farmas.

PALACE GARADGE 
724 W. 19th St.

1833 So. Throop St.

Reikia -
PATYRUSIO LIETUVIO 

BUFERIO
671 Maxwcll St.

PARDAVIMUI grosernė 
bučemė.

Kreipkitės.
F. McDONNELL
2907 W. 38 St.

ir

PARDAVIMUI lotai, $175 ir 
brangiau. Netoli 51 ir 52nd 
Avė. 30X125, namų ir biznio 
lotai. $25 pinigais, —$5 ir $10 
į mėnesį. Kašte, 5124 Archer 
Avė.

"■ ...................f - - -- - r.-- -

REIKHA VYRŲ NUOLATI
NIAM DARBUI
PEOPiLES IRON & METAL CO

5835 So. Loomis Blvd.
Tel. Englewood 2575

PARDAVIMUI pirmos Lie
sos groseriš ir bučernė, apgy
venta lietuviais ir lenkais 
Kreipkitės:

1900 W. 48 St.

MAINYSIU didelį mūrinį na
mą ant mažesnio namo arba ge
ros farmos. Kreipkitės viršui sa
liuno. A. Zabelo, 2844 W. 38th 
St., Chicago, III.

REIKIA VYRŲ. Darbas nuo 
štukų arįa nuo dienų. Atsišau
kite:

Chicago Railway Eųuipment 
Company,

46-4h and Lincoln Sts.

PARiDAVIMUI čeverykų ir 
viryškų drapanų krautuvė. Par 
siiduocla vyrų, moterų ir vaikų 
čeverykai. Kas pirmas, tas lai
mės nupirks pigiai. Priežastis 
pardavimo patirsite ant /Vietos 
J Ridikas, 3354 So. Halsted St.

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
gyvenimų 5—6 kambariai, vandenii 
šildomas, aržuolo trimingai, cemęn- 
uotas beizmentas. Rendos $150. Kai 
la $15.000, įmokėti $6000.

Atsišaukite
3404 S. Campbell Av. ant pirmų lubų

RAKANDAI
ESU PRIVERSTAS parduoti ma

no gražius moderninius rakandus, va- 
lour parlor setą, taipgi skurinį setą, 
karpetus, fonografą, player pianą, 
miegamojo ir gyvenamojo kambario 
setus. Veikite tuoj 

5046 Calumet Avė.
Ist ąpt.

PARDAVIMUI grosernė kur 
yra daromas geras biznis. Nes 
aš nemoku kalbėti lietuvių kal
bos, turiu parduoti. Kreipkitės 
po 10 valandų nuo ryto.

3552 So. Halsted St..
Tel. Yards 2567

PARDUOSIU arba mainysiu medi- 
iį bizniavą namą su grosernė arba b< 
rrosernės. Storas ir 4 kambariai, 
iršui 5 ir 4 kambariai. Pirmas mor- 
-ičius $2000. Turiu du bizniu nes 
iena reikia parduoti. Kreipkitės j 
aviniuką, J. Simins, 3500 So. Unioi 
\venue.

PUIKI GROGĄ. ■ Pardavimui dide
lės vertės rakandai, parlioro, valgo
mojo ir miegamojo kambarių setai. 
Pusryčių setas ir puiki Įtampa. Bar
genas. Vartoti tik 2 mėnesiu nau
jai vedusios poros. Parduosiu visus 
sykiu arba dalimis.

357 So. Cravvford Avė.
Phone Nevada 0336

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, 6 kambariai dėl 
gyveninio. Biznis išdirbtas per 
daug metų Atsišaukite

182Ž So. Peoria ir 18 pi.

PARSIDUODA rakandai ge
ram stovyje, yisi ar atskirais 
šmotais. Priežastis pardavimo 
— apelidžiu mieštą. P. K., 2031 
S t. Paul Avė.

SALIUNO RAKANDUS
Turiu parduoti tuojau, pigiai. De
šimts saliuno įrengimų su veidro
džiais — pinigais arba LENGVAIS 
išmokėjimais.

S. PINK,
1843 South Wabash Avė., 

Phone Calumet 4460

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nč. Apielinkė apgyventa maišytų 
tautų. Senas ir išdirbtas biznis ii 
cash. Parduosiu pigiai, nes apleidžiu 
Chicagą. Renda $30.00 j mėnesį. Ke
turi ruimai gyvenimui ir geradž’us 
dviem automobiliam. Kas pirmas, 
tas laimės.

Nepraleiskite progos.
3533 So. Califomia Avė.

GREITAS IR TEISINGAS 
PATARNAVIMAS

Parduodu namus, lotus, far- 
mas, bučernes ir kitokius biz
nius, taipgi mainau namuė anl 
farmų, lotus ant namų. Turiu 
daug visokių namų dėl pasirin 
kinio, visoj dalyje miesto. Kat
rie norit mainyti namą ant bu
Černės arba kitokio biznio, ta 
neškit kuogreičiausiai pas ma ' 
ne, tai bus parduotas ar išmai
nytas į trumpą laiką, nes dau
giau yra pirkėjų kaip reikia 
Didžiausis pasirinkimas pas 
mane. Duris atdaros nuo 9 vai 
vak.

FRANK G. LUCAS 
4116 Archer Avė

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI bučemė ir grosednė 
arba mainysiu ant namo Senas n 
cash biznis išdirbtas per, ilgą laiką ir 
kuris neša nemažai pelno.

Kreipkitės į 
NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St. 

No. 13.

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

3809 Archer Avė.

AUKSINE PROGA
Ypatai kuri supranta bučernes ir gro- 
semės biznį. Parsiduoda už prieina
mą kainą gerai išdirbtas biznis, bu- 
čemės ir groeemės rakandai pirmos 
eilės ir gera vieta ant 63 gatvės. Ne
praleiskit progos, kreipkitės pas savi
ninką, S. F. Precina, 2853 W. 63rd St 
Phone Prospect 2280.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda valgykla viena iš 

geriausių. Turi būt parduota į 
trumpą laiką už pusę kainos. 
Savininkas išvažiuoja ant ūkės 
ir atidaro Summer Resorts. At
sišaukite tuoj aus.

Tel. Boulevard 5788.

Į PARDAVIMUI 3 gyveninių 
mūrinis namas, randasi 718 W 
14 St. arti L. Kleiną krautuvės 
Medinis namukas yra užpakaly 
rendos neša $800 į metus. Kai
na $7,0(M). Geriausias pasiuly-

I mas ant išmokėjimo. Matykite 
[ savininką.

LOUIS STERN
5 North La Šalie St.

I NAMAI-ŽEME

MOKYKLOS

Hondos į mėnesį $120. Kai- 
tik $12.000.

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

ljį-i

I 
i

n

Vaisiy firma pardavi
mui Mich. valstijoj.

Dabar laikas pirkti truktų farmą.
Prie puikios St. Joe upės. Elektri

nis traukinis sustoja prie pat farmęs 
budinkų. Yra elektros šviesa, telefo
nas ir tt. ši farma yra viena iš ge
riausių vaisinių .farmų visoj valstijoj 
ir randasi geriausioj apielinkėj. Žiū
rėkite pėtnyčios “Naujienas5’, ten ra
site musų didesnį paskelbimą.
( Savininkas

J. J. BACHUNAS, 
Sodus, Mich.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
6 pagyvinimu mūrinis namas. Ren

dos $105 ►mėnesį, Kaina $9.500, išsi
maino ant mažo namo, arba buČernės.

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

BARtfcNAS BRIGHTON PARK
4 pagyvenijnų mūrinis kampinis na

mas, 6 ir _5 kambarius, su visais įtai
symais.
na

NAMAI IR BIZNIAI REIKALINGI
Perkam-, parduodam ir mainom na

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

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

KAS MANOTE APSIGYVENTI 
ANT ŪKĖS

Naudinga bus tčmyti mano kas su
katos Naujienose apgarsinimą.

Aš noriu patarnauti tamstai ir 
tamstos draugams jeigu norite palikti 
navininkais.ūkių, Michigano valstijoje, 
iš skelbsiu‘tik tokias ukes katros tik
ai bus “bargain”.

Gyvendamas trejus metus Šioje val- 
itijoje, tikrai patyriau kokiuose pa
dėtuose galima geriausiai gyventi ir 
ižtikrinti savo ateitį. Kiek Teikia 
ėmės ūkininkavimui, kad turėtį už

tenkamai dėl lengvo ir užtikrinto pra- 
YVenimo. Mano patarnavimas bus 

laųdingas tamstos ateityje.
J. S. SHEMIOT, 

'30 State Rd., Dowagiac, Mich.
Tel. 471 R.

VALENTINA^ DRESSMAKING
• COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
cer. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
nerginoms, a t si neški t audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

' v Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

PARSIDUODA bučemė ir gro 
sernė visokių tautų apgyventa 
vieta. Greitu laikų turi būt 
parduota. Atsišaukit į Naujie- 
nų^ofisą No. 216.

PARSIDUODA 3 krėslų bur
bėme. Senas biznis ir išdirb
tas, galiu duoti ir ant lengvo 
išmokėjimo. Priežastis pardavi 
mo svhrbi. Kreipkitės 5615 So. 
Wcntworth Avė. Wentworth 
4053.

• PARDAVIMU^ 2316 S. Saw- 
yer Avė. mūrinė cottage, 7 
kamb. šviesus beizmen.tas, nė
ra brokerių. Atsišaukite. 
Starek, 2242 N. Kedzie lUvd.

Tel. Bulmont 3892

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai Už
dirba dideles algas. Mes duodame 
iraktingas pamokas Vyrams ir Mo- 
erims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
duti elektrinėmis siuvamomis jnaši- 
tomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
lienos laiku ar vakare. Mes parody- 
dm, kaip mes galim jus išmokyti 
imato rtliekamu nuo darbo laiku, ku
ino jus visuomet uždirbsite gerą ai- 
gą.

Specialė taksa bus suteikta iums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
w savim). a

THE MASTER CUTTING AND g 
TAILORING SCHOOL

190 N. State StM Kampas Lake St., 
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

HOFFMANO MOKYKLA.
Įsteigta 1910.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI arba mainy

mui bučemė ir grosernė, biznis 
išdirbtas per daugelį metų.

Atsišaukite.
10839 Miehigan Avė.

PARDAVIMUI 2 AUGšTŲ FRA- 
ME namas su krautuve ir 2 flatab 
prie 1234 So. 48 Ct. Taipgi frame 
cottage, 5 kambarių, cementuotas 
skiepas ir augštas prie 1232^ So. 48 
Ct., Cicero, III. Bargenas jei pirk- 
slte viską sykiu.

PARDAVIMUI naujas mūri
nis 5 kamb. namas. Ja k 
;ra, maudinė ir 
as 30x125. $4000 4942 So. 

Tripp Av. 1 bl. nuo Archer Av.

aražius. Lo-

EXTRA! EXTRAI EXTRA! 
liestas parduoda 3-ją pagyvenimų 
nurinį namą, namas yra gerame sto- 
/yje; parsiduoda už 3000.00. Reikia 
mokėti $1.500.00, o likusius ant iš
noksimo. Del platesnių žinių kreip- 
dtės pas

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6824

PARDAVIMUI bučeml ir gro 
sėmė, geroj vietoj, biznis išdirb
tai lietuvių apgyventa tirštai. 
Esu priverstas parduoti už pir
mą pasiūlymą, nes nemoku to 
amato. 1822 Canalport Avė.

PARDAVIMUI kampinis saliunas 
su 6 kambariais dėl gyvenimo, geroj 
vietoj. Biznis išdirbtas per 20 motų 
arti Lietuvių Liuosybės svetainės, 
parduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą.

4900 W. 14th St.

PARDAVIMUI biznis ir namas su 
šešiais kambariais pagyvenimui. Bu 
čemė ir grosernė gera vieta, apgy
venta švedų Lietuvių ir Volaėčių 
Apšildomas karštu vandeniu, beis- 
mantas ir garažus.

Atsišaukite
5601 S. Lincoln St. 

Chicago, III.
SAVININKŲ ATYDAI

Kas turit namą išmokėjęs cash b 
norit parduoti arba mainyti, ant ge 
ręsnio namo, biznio, arba farmos' 
kreipkitės pas mus, nes kostumeria’ 
laukia musų ofise.

‘ F. J. SZEMET & CO. 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

I

beis-

PARDAVIMUI arba mainy
mui 6 ruimų su extra lotu me
dinis namas Gary, Ind. Mainy
siu ant automobilio, Chicaigos 
loto ar sali u no. Kreipki tės. 
3150 Emerald Avė. Ch-go, III.

DU NAMU po du flatu, mediniai 
nečiais kūrenami, prie 41-mos ir 
°rincenton. Bargenas, $2400 už abu. 
^500 gatavais, reštą po $’40 j mėn. 
priskaitant čia ir procentus.

Atsišaukit:
H. J. COLMAN & CO. 

5867 So. State St 
Telef. Wentworth 5702

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

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijbn į dvyligą mėne
sių.

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

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

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle- 
sos.

1537 North Robey SL, 
(Arti Milwaukee Avė.)

IMPERFECT IN ORIGINAI


