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Francuzai rengiasi prie 
derybų su Rusija

Užgriebs Ruhr anglis
Francuzai nusileido belgams

Rusija grūmoja
- / r

Japonija pradės derybas su Rusija

Francija neužilgo pradės 
derybas su Rusija '

Laiko diplomatus 
Stengsis padaryti su 
sąjungą prieš Angliją 
kieti ją.

atsargoje.
Rusija 
ir Vo-

LONDONAS, kovo 13.
Iš Europos — ne Anglijos — 
diplomato patirta, kad Fran- 
cijos-iRusijos susiartinimas iiuė 
jo tiek toli, kad nusekamiems 
Francijos diplomatams tapo 
įsakyta būti pasirengusiems 
važiuoti su misija į Maskvą bė
gyje ateinančių kelių savaičių. 
Vienam Francijos diplomatui, 
kuris norėjo pasiliuosuoti is 
savo vietos, pasakyta, kad jis 
negali būti paliuosuotas, ka
dangi neužilgo jo reikės tarny
bai Rusijos misijoje.

Tai patvirtina žinias.

Belgijos^ nesutikimai su 
1 Francija.

Gautosios iš Brusselio 
nios rodo, kad Francijos-Bel- 
gijos sąjungoje iškįlo nesuti
kimų ir Belgija protestuojan
ti prieš Francijos kraštu t i ny bes 
Ruhr distrikte, kurios kenkia 
Belgijos prekybai!. Bcjlgai ,yra 
materialistai ir jie nori /kon
tribucijos, o ne keršijimo Jk. yte 
nenori netekti kontribucijos' 
vien tik tam, kad patenkinu^ 
Francijos neapykantą < linkui 
savo tradicinio priešo, Sako
ma, kad Theunis grūmoja 
Poincare ištraukti visus Bel
gijos kareivius ir nustoti koo- 
[jeravus, jei Francija nepakeis 
savo politikos ir nepadarys ją 
sekihinga į trumpinusį laiką.
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Klaipėdiečių Sukilimd^Metu

o savanoriai

cijos teritoriją po • Francijos- 
Vokietijos karo 1871 m., laida 
kareiviai buvo ištraukiami 
laipsniškai, Francijai m 
kontribuciją.
> Francuzai su belgais sakosi 
norį, kad Vokietija veiktų, 
ne tik prižadus davinėtų.

Kalbina taikintis.

cant

kad visa padėtis turi būti atvi-1 
rai perstatyta talkininkams 
kaip tik Vokietija prisipažins 
kad ji pralaimėjo Ruhr distrik
te. Belgai taipjau reikalavo,

glių ir'kokso,- bet nuo šio laiko 
išgabennimas pad’idėsiąs, ypač
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Japonija pradės prekybines 
derybas su Rusija

To reikalauja Japonijos preky
biniai interesai.

TOKIO, kovo 13. — Didė-

terasų reikalavimas, kad butų 
pa<taryta prekybine sutartis su 
Rusija, matyt, paveikė j val
džią ir privertė ją veikti, l’ž- 
siienio.Jretikadų m misteris gra
fas UČida paskelbė seime, kad 
jis mano neužilgo pradėti de
rybas su Rusija. Jis išreiškė 
pasitenkinimą naująja Rusijos 
sovietų politika. Betgi nebus 
suteikta Rusijai pilno pripaži
nimo, nors Japonija ir neskai
to ją pavojinga savo saugu
mui.

Rusijos atstovas Chinijoje 
Joffe vis dar tebėra Japonijo
je, nors jis ir nedaro pastan
gų pradėti derybas apie Rusi- 
josnlajJonijos .prekybos sutartį.

40 žmoniy žuvo audroj

No. 62

Dekuoja amerikiečiams už 
pagalbu Klaipėdai

Prašo veikti į Amerikos vald
žią, kad toji užtartų klaipė* 
diečius.

Mažosios
Komiteto

liekos vyriausybė

klaipėdiečius. Kvietimas 
suvėlintas, kadangi Klaipe- 
klausimas jau veik galu t i- 
yra išspręstas ir patys klai-

kad 
Francija rengiasi daryti su 
Rusija sąjungą, paremtą bendj 
ru nodnaugingumu Vokietijai 
ir Anglijai, taip kad darosi 
naujas valstybių siuOąį’upavti- 
mas, pašilui kurį seka mažes
nės valstybės.

<

Francijos ir Rusijos intere
sai supuola, bent negatyviai. 

.Kuomet Rusija prisibijo Vo
kietijos rytuose ir nori pasi
griebti Anglijai priklausančią 
Indiją,tai Francija bijosi V/k 
kietijos šiaurėje ir užvydi Ang
lijos galiai Europoje.

Del tos pačios priežasties 
ankščiau ar vėliau turės įvyk
ti susitarimas tarp Anglijos ir 
Vokietijos, kurį labiausia pa-, 
stūmės Francijos pripažinimas 
Rusijos. Mkoma, kad Rusija 
reikalauja/pripažinimo už pri
žadą pripažinti savo skolas 
Francijai ir kada nors jas at
mokėti.

Anglijos diplomatai nėra su
sirūpinę naująja padėtimi, nes 
tikisi, kad Amerikos simpati
ja bus Anglijos pusėje, o ne 
Rusijos talkininkes.

Ketina evakuoti Ruhr, jei 
Vokietija mokės

Bet neminima apie Pareinį. 
Vokiečių/ fabrikantai jau kal
ba apie 'taiką.

BdU’SSELIS, kovo 13 r-Bel
gai ir francuzai vakar paskelbė, 
kad jie yra pasirengę evakuoti 
Rnhr distriktą kaip tik vokie
čiai pradės mokėti kontribuci
ją. Paskelbimas padarytas for
maliniu pranešimu po p remi o 
rų Poincare ir Theunis konfe
rencijos:

uI>vi valdžios^ (Belgijos ir 
Francijos) vėl susitarė nepri
imti paprastų Vokietijos priža
du apie evakavimą Ruhr ir nese 
nai užimtų teritorijų ant deši
niojo Reino kranto, bet tokia 
evakuacija bus daroma laipsni
škai sulig to kaip Vokietija pil
dys / savo reparacijų obligaci
jas/.

NiekUrie pastebi, kad šiame 
pranešime nieko neminima 
apie evakavimą Pareinio.

Nurodoma, kad evakuacijos 
dalyke ketinama laikytis tos 
pačios taktikos, kokią naudo
jo vokiečiai evakuodami Fran-

LONDONAS, kovo 13. — Iš 
Duesseklorff pranešama, kad 
stambus Vokietijos fabrikan
tas Fritz Thyssen aiškiai išrei
škė Ruhr geležies ir anglių 
magnatų norą taikintis su 
_>ancuzais.

Thyssen pasikalbėjime su 
conespondentajis pakartbjč 
telis mėnesius atgal paduot# 
savo sumanymą, kad Franci- 
os reikalavinųii butų išpildyti 
užtraukimu užsienio paskolos 
Jis pripažįsta, kad Vokietija tu
ri užmokėti, tad jis mano, kad 
reikėtų paskirti komisiją aps
kaityti visus nuostolius ir ta
da Anglijoj ar

paskolą, 'kurią gva van
ok ietį jos užsienio

kininkams ir įjungt. Valsti
joms, jog kadangi Amerika ir 
Anglija atsisakė ratifikuoti Ver 
saliuje padarytą gvarantijos 
sutartį, tai susidaro nauja pa
dėtis ir kad todėl Belgija ir 

savoFranci ja yra priverstos 
saugumo klausimą naujoj 
dėties šviesoj spręsti,

Siųstdaugiau kareiviu
Bar 20,000 kareivių bus pasių

sta į Rurr.

Nurodoma, kad užgriebimas 
anglių prie kasyklų yra pelnin
giausias dalykas, kadangi jift- 
butų patogu operuoti kasyklas 
atgabentais darbininkais.

Jeigu neužteks rdkvtizuotų 
anglių, tai bus rekvizuojami ir 
visų kitų dirbtuvių gaminiai 
reparacijų sąskaitom Mano
ma, kad tai paveiks į fabri
kantus ir kasyklų savin inkus, 
tada jie pamatys, kad jų pro
duktai yra atimti be jokio dt- 
yginimot

Nesvarstė taikos sąlygų.
Premierų konferencijoje ne- 

juvo svarstoma talkininkų
ygos, kurios bus paduotos Vo
kietijai, jei toji panofiūs

CHICAGO. — Atsisteigiant 
susisiekimui su nukentėjusio
mis vietomis laike pereito sep- 
tintadienio nakties audros ir 
gaunant platesnių žinių, pasi
rodo, kad toje audroje įvairio
se valstijose žuvo apie 40 žmo
nių ir apie 200 žmonių liko su
žeista, Labiausia nukentėjo du 
nedideli miesteliai Texas val
stijoj, kurie veik visai liko su
griauti. Ten žuvo nemažai žmo
nių.

Audra palietė visą centralinę 
juostą nuo Meksikos iki didžių
jų ežerų ir nuo vakarų kalnų 
iki lytinių vallstijų kalnų. Nuo
stoliai siekia daugelį milio- 

nų

CHICAGO. — Užvakar Chi- 
ca-gos Lietuvių Klaijjėdos Gel
bėjimo. Komiteto pirmininkas 
adv. F. P. Bradchulis gavo lai
šką nuo Vyriausio 
Liet ūbos Gelbėj i m o
atstovo prie LietuvaiCHespub- 

u<jono Vana- 
uiį* vasario 

11 d., kuriame (lekuojama 
amerikiečiams už suteiktą 
klaipėdiečiams pagelbą ir pra
šoma amerikiečių veikti į A- 
merikos Valdžią, kad toji užtar
tų, 
yra 
dos 
nai
pėdiečiai ąrfthasadorių tarybos 
nuosprendį priėmė.

J Vanagaitis savo laiške sa
ko: . v

“Maž. Lietuvos vardu pra
šau priimti musų širdingiausią 
padėką už visą prielankumą ir 
gausią paramą musų kovoje. 
Nors laisvę {gijom ir jungą ne
manome toliau vilkti, bet vis
gi gręsia nuims pavojus iš dip
lomatinių derybų. Lenkai savo 
grobsiu mu nori visokiomis suk 
lybėmis išplėšti musų tą brolių 
krauju įgytąją laisvę. Pavojus 
ne menkas. Todelei broliai A- 
merikiečiai darykite atatinkan- 
čius į Amerikos valdžią žings- 
nius, idant toji užtartų musų 
teises. Remkite kiek tiktai 
galite mus moraliniai ir med
žiagiškai, nes dar priseis vesti 
ne mažai kova.”

SQ-

dolerių APIPLĖŠĖ LIETUVĮ.

Amerikoj už-
traukti 
aiofų 
<yba.

Jis sako, kad Francija gale- 
tų pasilaikyti kairįjį Reino 
trantą, kaipo gvarantiją, betgi 
evakuojant Bulius kad Vokieti
ja galėtų pradėti--pildyti savo 
obligacijas. \

pre-

Francuzai susikirto su 
belgais

BRUSSEL1S, kovo 13.
Talkininkais pasiųs dar 20,000 
kareivių į Ruhr distriktą, kad 
palaikius tvarką laike užgriebi
mo rekvizuotų anglių. Bus pa
siųsta apie 100,000 darbininkų 
pa gelbėti krauti anglis į vago
nus.

Tai tapo patirta po to, kai]) 
francuzai su belgais nutarė re
kvizuoti didelius anglių sande' 
tins prie kasyklų. Manoma, 
kad tai bus padaryta po kovo 
15 d., kada vokiečiai turės už
mokėti 40 duos, anglių taksų, 
kuriuos, kaip žinoma, vokie
čiai mokėti atsisako.

Apskaitoma, kad kasyklų 
sandėliuose yra apie 3,000,000

tar- 
;is apie kontribucijas. Premie- 
rai sutarė, k:ud jie gali išdirbti 
as sąlygas ir po to kaip Vo
kietija jau bus sutikusi taikin
tis. Belgija pritarė pakvieti
mui Anglijos ir Italijos daly
vauti nustatyme talkininkų 
naujų kontribucijos sąlygų.

Kita premierų konferencija 
vyks Paryžiuje sekamą savai
tę, kurioj bus pasitarta apie 
Francijos ir Belgijos sąlygas.

Rusijos kivirčiai su 
Suomija

Poincare nepatei 
turėjo nusileisti

s, kad 
ams.

7 airius sušaudė
DUBLINAS, kovo 13. — Ai

rijos valdžia vėl griebėsi ašt
riausių priemonių kovai su su- 
dle’^ads resipublikonaiiv šiandie 
sušaudydanii 7 respublikonus 
už nešiojimąsi ginklų ir daly
vavimą puolimuose. Vienas su
šaudytųjų buvo žymus respub
likonų vadovas. ■ >

CHICAGO, — Pereitk šešta
dienį Big Four traukinis prie 
115 įgatvės. užmušė nepažįsta
ma žmogų.

CHICAGO. — Trys plėšikai 
atėmė iš Juozo Spanaičio, sa
vininko karkiamos prie 2701 
W. 35-tr St., $1,411. Jie priver
tė Sipanaitį įlipti į jų automobi-

išmetė iš automobiliai! prie 10 
ir Rodkwvll gatvių.

KOREIS
ŠIANDIE C-V apsiniaukę ir 
i 1 •gal šalčiau.
Saulė teka 6:05 v., leidžiasi 

5:54 v. Mėnuo teka 3:55 v. r.

Naujienų
Koncerto

Kur Jus ir mes 
visi busime.

NAUJIENŲ 
KONCERTAN 

TIKĖTAI
jau galima gauti 
Naujienų ofise ir 
visuose Naujienų 
skyriuose.
Kad koncerto dienų 
nepęikėtų grųsties ir 
laukti prie kasos 
langelio, geriau yra 
nusipirkti tikietus 
išfanksto.

BRUSSELIS, kovo 13, 
Nors Belgijos-Francijos konfe
rencijoje ir susitaikinta pama
tiniais/klausimais sąryšy su 
Ruhr okupacija, tečiaus buvo 
tais klausimais aštrių susikir-

Belgai konferencijoje reika
lavo priimti jų nusistatymą ir 
tvirtinama, kad laipsniškas eva 
kavimas Ruhr distrikto, Vo
kietijai pradėjus mokėti kon
tribuciją, tapo priimtas Poin
care labai nenoromis. Kalba
ma, kad kada Poincare išėjo iš 
konferencijos jis buvo labai 
susinervavęs ir užpykęs, o Bel
gijos užsienio reikalų ministe- 
ris Jaspar, kuris paprastai yra 
labai ramus, buvo paraudęs ii 
sujudęs.

Bdlgai tvirtino, kad jie neno
ri nieko daryti kas užrustintų 
Angliją, nes jie yra priversti 
j ieškoti Anglijos, kaip ir Fran
cuos apsaugos. Belgai sakė,

šaudys vokiečius.
Delei žudymų talkininkų ka

reivių Ruhr distrikte, tapo nu
tarta, kad kareiviai šautų tuo- 
jaus kaip jie pamato mažinusį 
[javojų, vieton kad šauti pirmą 
kartą į orą, kaip kad buvo da- 
froma iki šiol.

Tikisi pelnyti iš okupacijos.
Tiikimąsi, kad premierų Po

incare ir Theunis nutarimai 
padarys Ruhr okupaciją pel
ningą. Pripažįstama, kad ikišiol 
visai mažai išvežta iš Ruhr an-

čičerinas grūmoja Suomijai 
ginkluotu konfliktu.

VARšAVA, 
sijos Užsienio 
ęis čičerinas 
ambasadoriui

kovo 13.

įteikė 
notą,

PINIGŲ KURSAS
«

Vakar kovo 13 dieną, užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
banku buvo skaitoma Amerikos pini 
tais sitaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.72
Austrijos 100 kronų.............. .
Belgijos 100 markių ................ $5.20
Danijos 100 markių ................ $19.10
Finų 100 markių .... ;.............  $2.80
Francijos 100 frankų ........... $6.04
Italijos 100 lirų .....................   $4.79
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100 markių ........  U c
Norvegijos 100 kronų........... $18.08
Olandų 10Q guldenų ............  $39.59
Šveicarų 100 markių ............ $18.65
Švedijos 100 kronų............... $26.61
Vokietijos 10Q markią

Ru- 
ministe-

Suomijos 
smarkiai 
Suomijos

darybas su tautų sąjunga apie 
prijungimą Karelijos, tarp Suo
mijos ir Rusijos.

Nota sako, kad Karelija yra 
nedalinamoji Rusijos dalis ir 
įspėja Suomiją, kad jos reika
lavimas gali iššaukti ginkluo
tą konfliktą netik Karelijoj, 
bet ir tarp Rusijos ir Suomi
jos.

Reikalauja tik nustatyti 
rubežius.

GENEVA, kovo 13. — Tau^ 
tų sąjungos sekretoriatas už
ginčija Rusijos tvirtinimui; 
kad Suomija reikalauja Q sau 
Karelijos. Suomija vien fik- 
nori, kad jos rubežiai butų ga
lutinai nustatyti. Buvo pasiū
lytas plebiscitas, bet neofieia* 
liniai bolševikai jį atmetė.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

Kada dabar jžtu yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiustas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Istieš, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus aukštame kurse.

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius siunčia 
pinigus Lietuvon litais, doleriais ir markėmis. 
Lietuvoj vienok, pagal valdžios paliepimo, pini
gai išmokamTyra tik litais. -

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

•! t':*
prašo Lietuvos 
bankai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, HL
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kas Dedasi 
Lietuvoj '

Darbininką judėjimas.
Betygala (Raseinių apskr.) 

Betygalos apylinkėj darbinin
kių susipratimas smarkiai žeti- 

gia pirmyn. Yra L. S,. D. 
kuopti., Narių paskutiniu laiku 
25. Kuopos nariai — sąmonin
gi socialdemokratai. Veda kuo
pa vienas dvaro darbininkas ir 
amatninkas buvęs užsieniuose 
ir matęs platų pasaulį, abu 
žmonoj gerai apsiskaitę. Kuo
pos nariai išsirašė ir platina 
“Socialdemokratą” ir “Profesi
nes Žiniak” Tik gaila, kad kar
tais laikraščiai kur tai dingsta. 
Valsčiaus Taryboje yra social
demokratų frakcija^ bet jos 
santykiai su Partijoj kuopa 
neaiškus. Paskutiniu laiku j 
socialdemokratų kuopą įstojo 
keli iš valstiečių’sąjungos,, dar
gi buvę, jų organizatoriai, savo 
padėtimi mažažemiai. Kubic- 
kininkai- pasisekimo neturi. 
Ypač nepatinka darbininkams 
jų šmeižimo ir skaldymo tak
tika, kas buvo pastebėta profe
sinių sąjungų gyvenime. Bet 
tamsumo' dar irgi yra pakan
kamai, ypač tarp ūkininkų dar
bininkų ir moterėlių. Ūkininkų 
darbininkai tik pienas kitas 
pradeda imti į rankas knygą ir 
laikraštį. Iš tamsiųjų tarpo 
renka sau šalininkus Darbo 
Federacija. Per Seimo rinki
mus gavo balsų: Socialdemok
ratai 215> kubickininkai 40, 
Darbo FedeTacija apie 000. 
Darbo Federacijai padėjo špi- 

. tolu inkai, gi socialdemokratai 
• negalėjo plačiai išvystyti agi
taciją, kadangi truko jėgų. 
Ateity manoma susitvarkyti.

Iš universiteto studentu 
gyvenimo

Kaunas. 28 sausio š. m. 
turėjo įvykti visuotinas Dietu- 
vos universito studentu savi-, 
šalpos draugijos susirinkimas. 
Dr-jos valdybos pirmininkas 
dr. Aliauskas, atidaręs susirin
kimą, pasiūlė rinkti susirinki
mui prezidiumą iš 5 asmenų. 
Pradedant statyti į prezidiumą 
kandidatus vieno teologijos fa-

kulteto buvo patiekta atskiras 
sąrašas kandidatų, kurį jis pa
siūlė balsuoti iš karto; pasiū
lymas buvo priimtas, bet tuo 
pačiu laiku buvo patiektas 
kairiojo bloko sąrašas, kurs 
120 balsais prieš 105 ir buvo 
priimtas. Pralaimėję prezi'diu- 
nio rinkimus ir iiiatydaini, kad 

būdami mažumoje neką nu
veiks, brostvininkai (į kuFį 
įeina ‘"ateitininkai”, ‘Tautinin
kai4’ ir kito plauko dvarinin
kų, buožių vaikeliai, bei kuni
gėlių giminaičiai) pareikalavo 
patikrinti kvorumą (pirma jie 
to nereikalavo), nes, ,gįrdi, 225 
žmonrs kvorumo nesudaro, 
nutraukė susirinkimą.
v Ant šio susirinkimo brostvi
ninkai dėjo daug vilties: beveik 
kiekviename kambaryje buvo 
iškabinti anonimiai nuo “tik
rųjų lietuvių” (ar ne primena 
tai “sojuz istinno russkich liu- 
dei”) atsišaukimai į “studen
tus lietuvius,” kad visi užsira
šytų savišalpos draugijos na
riais ii* pribūtų į šį susirinki
mą. O Čia visas darbas • eina 
niekais. Tat kaip gi netraukti 
susirinkimo?

NORĖDAMI 
Pirkti, parduoti ar mai
nyti VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Didysis Iškilmingas Metinis

r/LUCKY
įSTRIKĘ
%\CIGARETTE/

Geriausi 
Cigaretei

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

UAJESTIf*
Monroe gat. arti State 

Beperstoglnifl Vodevilius 
Aeštad., Sekmad.

Sventėmfa *
22c. ir 45c. (ir taksai) 

Šeim. rateliams 
10c (išskiriant šeštad., 

sekmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

GERI DARBAI MOTERIMS IR VYRAMS
Mes mokame ir tada kada jus mokinatės
----------------------------------- ------------------- ---- ... . . ». Į, .

Mes turime daug gerų darbų vyrams ir moterims musų dirbtuvės© 
Steger, Illinois, didžiausios pianų dirbtuvės pasaulyje. Yra mokama 
geros algos. Jei yra koks nors darbas kurj jus labiau mėgstate, mes 
išmokinsime ir dar gerahmokėsime, kuomet jus mokinsitės.

Darbo sąlygos yra ideališkos. Aplinkybės yra labai puikios. 
Steger, Illinois yra žinomas savo gražiais namais. Jis turi gyventojų 
4000, daug mokyklų, bažnyčių ir kitų įstaigų. Jis randasi 30 mylių 
pietus nuo Chicagos prie Chicago & Eastem Illinois geležinkelio. Yra 
tik dvi mylios nuo Chicago Heights. Galima ten nuvažiuoti elektri
niais karais kurie eina iš Chicagos j Kankakee j r taipgi su bus ka
rais kurie važinėja tarp Chicago Ibeights, Gary, Whiting ir tt. Jis 
randasi prie Dixie cementinio kebo. Jei jus kada nors važiuosite 
automobilių, nuvažiuokite į Steger ir jus pamatysite koks jis yra 
naujos mados Ir patogus gyvenimui žmogui su šeimyna.

Jeigu jus arba jūsų draugai, Vyrai ar moterjs, kurie nori progre
suoti — čia yra proga gauti gerą darbą su gera alga. Steger* & 
Sons Piano Manufacturing Company jau yra biznyje daugiau kaip 
40 metų. Tai yra didžiausia išdirbystė Illinois valstijoj kur suvar
toja tiek daug medžio, čia yra gerai įrengta mašinšapė ir pleitų de
partamentas ir tt. Daug moterų kurios čionai yra dirba mažas dalis 
prįe grojiklių pianų, šis darbas yra labai užimantis, malonus ii* pel
ningas. Dirbtuvės yra gerai apšviestos ir visokie patogumai yra su
teikiami darbininkams, kad padarius jų darbą dar smagesniu.

Jeigu jus arba jūsų dVaugai žingeidaujate, rašykite arba atsišau
kite pas samdymo superintendentą. Steger & Sons Piano Manufac
turing Company, Steger, Illinois.

Ofiso Telefonas tvo it ą Busto Telefonas
Central 4104 .11. TV. 1_>1vVf2Y17 Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

7 4¥e^t Madison St., kam b. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandoj: Nucr 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

-------------- --k---- L------- --- -.. . .... ,

TURPO Padeda Apsi- 
saugoti nuo Posargii l_ _  ■ - \'. < / ,

Vienas geriausių apsisaugojimų, vartotų epidemijos laiku pernai, buvo 
Turpo, kuris yra sudarytas iš senojo laiko vaistų, tarpuiyAo, mentolio ir 
kamparo tepuklo pavidale. Daugelis gydytojų vartoja ir\ja£įnia vartoti 
Turpo.

Įtrauk truputį Turpo j nosį kelis kartus j dieną apsisaugojimui.
Laukutinis tepimas išvarinėja sutenėjimą podaromą posargų. Įtrink 

Turpo į krutinę, kaklą, po pažąstėmis ir tarppetėj. Tas sųstinyuliuos odą iš 
varydamas kraują į paviršj ir taip padės išvarinėti kraują. Tas taipgi pa
gelbės apsaugoti nuo pneumb'nijos. Nusipirk Turpo slojikėlį pas savo aptie- 
kininką. . 1

ir BALIUS su ŠOKIAIS
,i'v

Nedėlios Dieną
Kovo 18-tą, dieną

įžanga prasideda -
Programas prasideda

{ T ...

Šokiai prasideda —
»■ •
f ..

1923

6:00 vai. vak’ J.“

9:45 vai. vak
, ,4' . u t.

ASHLAND AUDITORIJOJ
Kampas Ashland bulvaro ir Van Buren gatvės

didžiausioji Chicagos lietuvių, iškilmė ir pramoga, kad-gi
I / ' ■'.'*' * ' !

NAUJIENOS yra Amerikos lietuvių tautines gyvybes širdis.
r • • M..................... / ■ - -  - - I • X t S ’■ ' - ’■ '■ ■ > • r |

Tai

Ateikite visi liet vyrai ir moterįs, neatsilikdami viens nuo kito

BOS W. 35lh SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

r-—    ■ » ■ --- -  —

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg 
ząminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda- 
vitao ir pirkimo namų ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS
ADVOKATAS• f l

Miesto ofisai
127 N. Dearborn StM Roorn 1111-13 

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

3323 So. Halsted St 
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nerišliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St 
Telephone Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG

19 So/ La Šalie St.
' Rdom 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. Hayniarket 3669
, JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas ’
Kambarys 306, Home Bank BIdg., 
Kamp. Milvvaukee 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.
1811 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

ADOLFE! e.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybes.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Commerce Bldg. 
188 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176-4945

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eągje Music Cod r 
Telef. Boulevard 6737

V.I.. « ,,, „k 81 — 811 I ■■■ —■ I 18

/“■ 11 ■

Herman P. Haase
ADVOKATAS

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

Phone Main 1308 
Chicago, III.

............................................i................... ...  .................,

Tel. Lafayette 4228
Pliynbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuOgerlauilaL

M. Y tiška,
8228 W. «8tk St, Chluto. IU.
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KORESPONDENCIJOS

Grand Rapids, Mieli.

angliakasių unijų, ir apie Iler- 
rino angliakasių bylų dėl bu
vusių ten kruvinų susirėmimų, 
ir pasigyrė, kad jis ir pats pri
klausąs unijai — tur būt nuo 
to laiko, kai dėl “Vilnies” pur
vinų atakų prieš ‘'Naujienas,” 
pastarosios parode, kad “Vil
nies” spaustuvė yra neunijinė, 
bet skebinė, o Andriulis mat 
‘,Vilnies” redaktorius.. Po pra-

bėtojas suko aplink, blaškės ir 
tik tiek pasakė, kad, girdi, ko
munizmui įvykdint turi būti pri
ėję tam tikros sąlygos, o girdi, 
Rusijoj pramonė neišvystyta, 
todėl ir sunku yra.

Kuomet visi žmonės sukilo ir 
pradėjo eiti pro duris, tai kažin 
ar kas paprašę, ar jis pats tik 
tuosyk atsiminė, kad reikia iš
keikti drg. K. Bielinį. Na, žino
ma, ir pradėjo plūsti visokiais' kalbos buvo duodama klausi- 

. Bet žmonėsr jau ne- mų. Vienas

Bolševiku prakalbos, 
-i----- ,------- --- 4

Penktadienį, kovo 2 d. įvyko 
prakalbos surengtos taip vadi
namo Draugijų Sąryšio. Pra- žodžiais. Bet Žmonėsr jau ne-'mų. Vienas komunistas, K. 
kalbos buvo Š-t^ Jurgio Dr-jos įr skubinosi vienas pro’ Kubilius, davė šitokį klausimą: 
salėje. Kalbėtoji^ buvo koks išeiti lauk iš salės, 
ten J. Gasiuhas iš Chicągos. Šios Kadangi, P. J. Gasiune, savo 
prakalbos labai skyrėsi nuo pra- ppakalboj j pastatytus klausi

mus neatsakei taip kaip turi 
but atsakyta; kadangi visas ki
tas partijas išniekinai, apšrnei- 

žei; kadangi tu pasakei, kad nė- ............... . ........ ....  ,t______ __
ra geresnės demokraijos kaip bus, mokėdami po 50 ir po 100 
Sovietų Rusijoj, kadangi tu savo dolerių. Kai tik tas klausimas 
kalboj prisipažinai, kad sočia- suskambėjo, tai tartum 
lizmas negalima vykdinti tokjoi ( mos perkūnas trenkė į svetai- 
šalyje kur nėra pramonė išvys- j nę. Koindnistai, kurie yra pir
ty ta; kadangi tu sakei, kad ko- kę darbus naujoj Orieni ka- 

. 2 Chicago, Will-

j Ar gali but nariais komunistų 
(organizacijos arba ALDU), 
j kuopos tie, kurie perkasi sau 
■ darbus ir pataikauja bosams?
Klausėjas paaiškino, kad jis 
girdėjęs, kad kai' kurie “musų 

. nariai” komunistai perkasi dar-

kalbų drg. K. Bielinio. Skyrėsi 
ne todėl, kad kitokios pažvalgos 
žmonės rengė, bet todėl, kad 
turbut kalbėtojas nežinojo nė 
pats ką kalbąs. Nežiūrant, kad 
apgarsinimuose buvo išrekle- 
muotas kaipo “garsiausias kal
bėtojas” ir “žĮinovas istorijos”, 
bet kurie girdėjo jo prakalbą 
tai vargiai galėtų pasakyti, ką ----------- —.......- -y

jis kalbėjo. į muilintai stoju už tai, kad:didžiu sėkloj No,
Pirmininkas Sakalauskas pri- ma'šalį valdytų, — tai pasakyk' mington & Franklin Coal Co„ 

• " paraudo kai kepti vėžiai ir no
sis nuleido. Publika, kurios 

ko, kad negalima tokioj šalyj buvo apie keturi šimtai žmo-

Pirmininkas bakaiauskas pri
statydamas kalbėtojų pasakė, 
kad kalbėsiąs apie Lietuvą ir 
Klaipėdą, bet apie Klaipėdą be
veik nieko nepasakė, tik keliais 
žodžiais paminėjo, kad Klaipė
dos žmonėms geriausiai butų 
prigulėti prie Vokietijos. Bet 
ąpie Lietuvą kalbėdamas tai vi
sų tulžį liejo daugiausiai ant so
cialdemokratų ir liaudininkų, 
sakydamas: mes komunistai rei
kalaujam, kad Lietuvą valdytų 
didžiuma, kad Lietuvoj butų pil
na demokratija, kad komunistai 
galėtų veikti*kaipo legadč parti
ja. Pagalinus pasakė, kati ne
žiūrint viso persekiojimo komu
nistų Lieuvoje, nežiūrint kad 
negalima jokia laikraštėlis iš
leisti, nežiūrint, kad uždrausta 
vieši susirinkimai, komunistai 
gyvuoja gerai, turį įekmės pro
fesinėse sąjungose, tuo tarpu, 
girdi, Socialdemokratai neturį 
nieko.

Po prakalbtas buvo paduoti 
sekantys klausimai: kodėl Rusi
jos bolševikai neleidžia šalį val
dyti didžiumai, kodėl Rusija 
grįžta prie kapitalizmo, kodėl 
Rusijoj nėra jokios legalės par
tijos kaip tik komunistų? — 
Vietoj asakyti į klausimus, kal-

ponas Maskvos agente, kodėl 
jus keikiate socialistus kada jie 
^ako, Kad negalima wkioj saayj buvo apie keturi šimtai žmo- 
fcocializmo tvarka įvykdihti, kur nių, ėmė rankom ploti, trypti 
nėra pramonė išvystyta? Pa- ir švilpti. Kiti pradėjo pirštais 
sakyk, kodėl Rusijoj valdo šalį rodyti į tuos, kuriuos žinojo, 
didelė mažuma tik su ginklo pa- 
gelba? Pasakyk, ar išeina nors 
vienas laikraštis / Rusijoj, kurs 
nėra bolševikiškas? Pasakyk, 
kodėl Rusijoj prigrūsti .pilimi ka
lėjimai politiškų kalinių, dau
giausiai jų darbininkai, taip kad 
nė vienoj kitoj kapitalistiškoj 
šalyj nėra Tiek? Ar jus šito
kios demokratijos norite ir su 
šitokia demokratija bandote pri- 
siviliote darbininkų minias, tik
rindami jiems, jog vienintelis 
rojus darbininkų kleshi tai yra 
Rusijoje ?—Gužutis.

WEST FRANKFORT,

kad jei yra įsipirkę į darbus. 
Pagalios publikai aprimus An
driulis ėmė atsakyti į kausi- 
nijj, įteisindamas ikomimistus. 
Esą, kad jau tokia čia siste
ma, tai ką darysi, turi ir ko
munistai pirkti dailią Girdi, 
jis pats buvęs Pi 11 stone, Pa., 
ten irgi darbą pirkę ir kitiems 
parduodavę — sistema buvus 
dar biauresne negu čia.. Bet 
galų gale, po ilgos savo kal
bos, Andriulis vis tik nutarė, 
kad toki, kur perkasi darbus 
negalį priklausyti komunistų 
organizacijoms. O vietos ko
munistėliai tur but kol gyvi 
bus neužmirš to “netaktingo” 
Kubiliaus kalusimo.

—Reporteris.Kovo 8 d. SLA. 12-tas Apsk
ritis buvo surengęs čia prakal
bas ir pasikvietęs kalbėtoju V. 
Andriulį iš Chicągos. Andriu
lis kalbėjo apie viską — ir apįe 
•priklaušimu prie SJLA. ir apie 
dabartinę Europos padėtį, ir 
rjpu? naujo karo pavojų, ir apie 490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted St.

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tterflal pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

Telephone Haymarket 1018

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A, J, BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halnted St.
Ofiso vaL: Iiki3ir6iki8v. v, 

Nedalioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union Avė. 
TeL Yards 1699

Telephone Yards 1532

OR. J. KUUS
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 

Pfiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted £t„ Chicago, 111.

Telephone Yards 5834

OR. P. G. WIEGNO
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd SU kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija 8114 W. 42ad St.
Tol. Ufayetto 4988

Vai. 1-4 ir 7—8. Ned. 16-12, »

DR. 1MUM
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362
1^24 Wabansia Avė. * 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
ReaidenMjoe teL Kedrie 7716

Į 3325 So. Halsted St., Chicago, III
....        I...I ,.p r,F»r’l

/—.... ........................"" ...........
Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dehtistas 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

A. L. DAVIDAS, M. D.
4643 So. Miekigan Avė.

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

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

Tel. Victory 9082
Nu<f 1 iki 3 vai. po pieL

■■ i............ i m..

DR. M. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland Avė.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0268

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St.
Gyvenimo vieta: 4|93 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Telephone Boulevard 6052

M. A. JUOZAITIS /
DENTTSTAS, <

Imama ^-spindulių paveikslai. 
Duadama Nitrous Oxid Ir

■— .... . ..... ....
Telephone Y arda 5032

DR. M. STUPNIGKI
3107 So. Morgan St^ 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

• U* 9 vai. ▼aka- 
nuo 10 iki 12 ryto.

3261 Su. Halsted St., Cbiaago, HL

». C. K. KLIA6M
DWNTISrrA8

1331 Be. HalaUd Si, Chieago, DL
Y kampas 18-1 h Street

Phone Canal 0257

dr. v. a. simkus
Gydytojas, Chirurgas ir A kateris

K. B*aWv»rd sese

Ned. 10—12 A. M.
Kesidence Ganai 2118

1 OR. P. ŽILVITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 3243 South Halsted St

TeL Boulevard 7179 
Rezid. Tel. Fairfas 5574

Chicago

lith.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

Po kelių metų studijos ir eksperimentavimo, jis 
surado tokį pienų ir pavadino jį Eagle Pienu. Ir 
nuo tos dienos iki šiai, Eagle Pienas buvo vienas 
iš didžia ašių maistų,* kurie išauklėjo milijonus kū
dikiui stiprius ir saikus vaikus*

Idant žinotumėte kaip vartoti Borden’s Eagle 
Pienų, savo kūdikio penėjime, mes esamo.atspau
sdinę jūsų kalboje pamokinimų kaip jį prirengti 
kūdikiams visų amžių. Jei nori gauti šitų pamo
kinimų, išpildyk žemiau esantį kuponų ir pasiųsk 

i jį mums šiandien. Eagle Pienų parduoda geres
niosios grosernės ir delikatesų krautuves.

Apie septyniosdešimts penki metai atgal, Gail 
Borden, tyrėjas ir ekspertas maisto dalykuose, 
pradėjo studijuoti pieno klausimų. Jis pamatė, 
kad nėra maisto svarbesnio, kaip geras pienas; ir 
kad viskas priklauso nuo to pieno kokybės.

Eagle Pienas yra gryniausias šviežias ūkio pie
nas sumaišytas su grynu cukrum ir įlietas į sa- 
nitaringus kenus po to kaip didžiuma vandens ta
po prašalinta. Jei negali žindyti savo kūdikio, 
pabandyk Eagle Pienų. Jį rekomenduoja gydyto
jai iš visur delei jo grynumo. Jis lengvai su viiš- 
komas. >

-------------KUPONAS--------------
Pažymėkit kokios literaturos norit

MAITINIMO KUDYK1Ų
KNYGA KNYGA

VARDAS 
ADRESAS

Į Motinas Lietuves 
Amerikoje

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

Baigusi 

AkuSeri- 
08 kolegi- 
ą; ilgai 
praktika

ms! Penn- 
silvanijos 
hospitalč- 

«e. Pasek- 
ningai pa- 
tarnauju 

□rie gina- 
lymo. Duo
ta rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

—IŠ RUSIJOS-/
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipc patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
. Ofisas ir Labaratorija: 1625 W 
l&th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoją 16 metai 

Ofisasv
4729 So. Ashland 2 lubos 

Chicago, Illihois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan 

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

----------- - , ......... ..............
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NEW YORK,

Klaipėdos Paėmimas 
Naujienų Koncerte

Tel. Pullmun 5482

A. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.

10929 S. State St.
Chicago, III.

M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akušerka

3113 S. Halsted st 
Tel. Blvd. 3188 

mietų pa- 
prak- 
turiu 

latyrimc. Pasek
mingai paganiau- 
u prie gimdymo 

Kiekviename at
sitikime 
ųratišką nriŽiu- 
ėjimą. Duodu 

patarimus 
erims ir 
noms veltui.

teikiu

INO-
mergt-

Krutamuose Paveiksluose L™’“"™,™!1!"
Naujienų Koncerte kovo 18 d. Chicągos lie

tuviai pirmu syk turės progos pamatyti savo aki
mis, kaip lietuviu liuosnorė kariuomenė pa
ėmė Klaipėdos kraštą ir miestą nuo franeuzą 
ir vokiečiu.

Klaipėdos miesto paėmimas tapo nutrauk
tas į krutamuosius paveikslus, iš kuriu aiškiai 
matyti kaip lietuviai maršavo Klaipėdoj ir ėipė 
nelaisvėn franeuzus. \

i , y

Šitie paveikslai ir bus rodomi Naujienų 
Koncerte, kovo 18 dieną, Ashland Auditorijoj, 
kampas Van Buren gatvės ir Ashland bulvaro.

Klaipėdos krutamuju paveikslu rodymas 
bus vienas iš pirmųjų programa numeriu — to
dėl nepavėlinkit.

Naujienų Koncerto programas ketina pra
sidėti ne vėliau kaip 7:30 vaL vakare.

-^iwwiRwr,i.1 u 1 w
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4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryte, 1 iki 3.
ir 7 ild 9 v./nedfildieniais nuo 12 

Iki 1, vai. po pietų. J

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

5208 W, Harrison St.

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

IMU III ■!

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
vOfiso tel. Boulevard 9693

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriikų, 

Valkų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3335 So. Halsted StH Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną. 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

Jei abejoji akinai*. pasitedraoli
Or. A. It BLUMENTHAL

Toi. BOU Imrt MM 
4M» a. A*hl*»4 An 
Kampu 47-U* ffttL
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1739 South llalsted Street 
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Nepasaka 
sąlygų.

Francijos ir Belgijos mi- 
nisteriai pirmininkai, atlai
kę konferenciją Briusselyje 
dėl padėties Ruhro srityje, 
paskelbė, kad okupacijos ka
riuomenė bus išvesta iš Ruh- 

ir iš teritorijų dešiniam- 
jam Ęeino krante “laipsniš
kai po to, kai Vokietija iš
pildys savo prievoles sulig 
reparacijų”.

Kiek tų.reparacijų Vokie- 
tija turės mokėti ir kaip re
paracijų mokesty s bus pa
skirstytos, paminėtųjų vald
žių galyos nepasako. Savo 
taikos sąlygų iFranęijos ir 
Belgijos valdžios tuo budu 
dar nepranešė. Girdėt, kad 
jiedvi ketina ateinančią sa
vaitę laikyt antrą konferen
ciją, kur tos sąlygos busian
čios suformuluotos.

Briusselio pasikalbėjimas 
tečiaus vis dėlto turi iy šio
kios tokios teigiamos reikš
mės. Franci jos ir Belgijos 
premjerų paskelbimas rodo, 
kad Vokietijos teritorijų 
okupantai jaučiasi, jogei jie 

turi pasiteisinti prieš pasau
lio opiniją, kuri kaltina juos 

rupi ne aneksijos, o tiktai 
reparacijos.

Kadangi Vokietija neatsi
sako mokėti reparacijas, tik
tai reikalauja sumažinti jų 
sumą, tai anksčiaus ar vė
liaus turės įvykti derybos 
galutinam reparacijų klausi
mo išsprendimui.

Parapijonims trūk
sta solidarumo.

Kuomet vienos dirbtuvės 
darbininkai išeina į «kovą 
prieš savo išnaudotojus, tai 
paprastai kitų dirbtuvių dar
bininkai paremia kovojan
čius savo draugus. Bet šito
kį solidarumą retai tenka 
pastebėti pas parapijoms. 
Kuomet vienos parapijos 
žmonės pasipriešina savo 
klebono savivaliavimui, tai 
jam į pagelbą tuėjaus atei
na visa dvasinė vyriausybė; 
jei to neužtenka, tai ateina 
ir policija. Bet tos parapijos 
žmonių dažniausia niekas 
neparemia. -

Dabar eina smarki kova 
Chicagos priemiesčio, Rose- 
lando parapijoje. Ji pasiekė 
jau tokio laipsnio, kad kle
bonas išėmė “indžonkšeną” 
prieš 14 vadaUjančiųjų žmo
nių parapijoje, ir ateinantį 
pirmadienį jų byla bus na
grinėjama apskritięs teisme. 
Už kleboną stoja vyskupas, 
kuris per savo įgaliotinį pa
reiškė parapijonims, jogei 
parapijos šeimininkas yra 
jisai, o ne parapijonys, ku
rie savo pinigais pastatė 
bažnyčią ir kleboniją ir už
laiko kunigą su jo tarnaite. 
Klebonui padeda ir kitų pa
rapijų kunigai.

O kas padeda žmonėms? 
Niekas. Tūkstančiai žmonių 
įvairiose Chicagos parapijo
se žiuri į tą kovą, tarytum 
ji visai nepaliestų jų. Vie
nok kuone visose Chicagos 
parapijose praeityje buvo to* 
kių pat konfliktų su klebo
nais, koks dabar eina Rose- 
lande ir ateityje ju, be abe
jonės, bus dar daugiaus.

Delei šitos solidarumo sto
kos klebonai beveiK^visuo

met laimi kovą su parapijo
nims. Geriausiame atsitiki
me jie pasiekia to, kad vi
siems iki gyvo kaulo įkyrė- 
jusis “ganytojas” tampa iš
keltas į kitą parąpiją ir jo 
vieton ateina naujas “dva
siškas tėvelis”. Bet praslen
ka kiek laiko ir parapijonys 
pamato, kad naujasis klebo
nas yra nei kiek ne geresnis 
už senąjį. Dalykas, mat, ta
me, kad parapijonims nie
kuomet nepavyksta pakeisti 
tvarką parapijoje, nors ir 
būna pakeičiamas asmuo, 
kuris pildo klebono parei
gas.

Parapijonys galėtų laimėt 
tiktai tuomet, jeigu'jie mo
kėtų eiti išvien: jeigu kilus 
kovai vienoje parapijoje, at
eitų žmonėms į pagelbą ki
tų parapijų nariai. Kodėl, 
ištiesų, tarp parapijonų ne: 
galėtų būt toks pat solida
rumas, koks yra tarp Auni-

Apžvalga
Padegėlis Kasmatė

JLaiškai iš Miuncheno
ĮSPĖJIMAS PRIEŠ 

PROVOKACIJĄ.

sa-Vokietijos angliakasių 
jungos* išleido atsišaukimą į 
'Ruhro srities darbininkus, į- 
spėdamos juos saugotis francu- 
zų militaristų provokacijų,

Atsišaukimas sako, kad įsi
veržusio] i į Ruhrą franeuzų ka
riuomenė tyčia žiauriai elgiasi 
su darbininkais, areštuoja ir 
erzina juos, kad tuo budu iš
šaukus sukilimą srityje, nes tai 
duotų progos ginkluota’" jiega 
sutriuškinti gyventojų pasiprie
šinimą, kurio franeuzai neįsten
gia sulaužyti tol, kol pasiprie
šinimas yra rainus.

Atsišaukimas taip pat nuro
do, kad franeuzams pageidau
jamą sukilimą iššauktų gene- 

' ralis darbininkų streikas, už 
kurį vada agitaciją komunis
tai. Šitokia savo agitacija ko
munistai nejučiomis padeda 
franeuzų okupantams.

NEDIDELĖ GARBĖ.

“Vienybė” giriasi, kad tau
tininkai “atmeta paspirdami” 
so'ciailistus, kuriuos jiems, gir
di, primeta bolševikai. Ir sako:

“Kai]) gali socialistas, ne- 
pripažį’stąis privatinės nuo
savybės ir tėvynės meilės, 
būti tautininku?”

Šitas arogantiškas “Vieny
bės” ' atsiliepimas apie socialis
tus rodo, kad tas laikraštis tu
ri daugiaus “drąsos”, negu ži
nojimo. z

Vieną, yra netiesa, kad so
cialistai atmdta tėvynes meilę 
Socialistai myli tėvynę, tiktai 
kitaip, negu daugelis tautiniu’ 
kų. Socialistai nori pasiekti 
to, kad tėvynėje biiltLgcra gy
venti darbininkams ir kitiems 
darbo žmonėms;^ o tautininkai 
dažnai rūpinasi įtiktai tuo, kad 
tėvynėje būti laimingi turtin
gieji žmonės. Be to, socialistai 
skelbia, kad tėvynės meilė ne
privalo vesti prie kitų tautų 
arba šalių neapykantos; kuo
met pas tautininkus tautos 
meilė dažniausia yra jungiama 
su neapykanta kitoms tautoms. 
Taurininkų patriotiziniais yra 
šovinistiškas.

Apie privatinę nuosavybę 
Brooklyno laikraštis irgi nu
pasakojo nesąmonę. Socialis
tai anaiptol jos neatmeta. Jie 
pripažįsta ją dabartinėje visuo
menes tvarkoje ir jie mano, 
kad privatinė nuosavybė neiš
nyks nei socializmo tvarkoje. 
Tik ve ko jie nori: tos darbo

Tokiomis sąlygomis mitin
gams vykstant žioplių netrūks
ta: eiti — pasižiūrėti, kas tai 
per paukštis tas Ilitler’is ir tie 
karštagalviai fašistai. Sekdamas 
žioplių minią, velkuos ir aš sna
pą nuleidęs — tą dieną atėjo 
pirmi gandai, kad lietuvninkai 
Klaipėdos krašte maištą pakėlę, 
o mano pasas lietuviškas, ir 
Klaipėdoj išduotas. Hm... manau, 
kaipo toks negaliu figūruoti. 
Prieinu mitingo vietą — žiop
lių prįstoję, kaip per atpuskus. 
Mitingo, salė, talpinanti 6000 
žmonių sausakimšai pilna ir va
landa prieš mitingo atidengimą 
jau uždaryta — vietos nebėra, 
žmonės aplinkui vienas kitą tri
na ir štukas provija. Bandau įsi
laužti, pareikšdamas, kad esu 
merikontas, — meriktihtų laik
raščių korespondentas, ir apie 
tai pareiškiu vienam iš jaunik
lių fašistų, garadavikų pareigas 
einančių.

— Hm... Amerikonas! O ko
dėl jus Vokietijai neduodat pa
skolos! Neleisim!

Einu į kitą mitingą, kuris ra
dos šalimais kitoj karčiambj, 
talpinančio] taikos metu 3000 
gėrėjų, o karo metu — 4000 mi
tinguojančių. Ten irgi jau pilna, 
ir aplinkui publika ūžia.

Neleidžia, kaipo merikonto, ei
siu, manau, kita firma. Pareiš-

l , •
(ir komunikacijos) priemonės,: nuo mes galim kovoti. Dabar 
kurios tarnauja visuomenei, j taip vadinamas respublikos pre- 
turi pereiti į visuomenės ran
kas, idant atskiri žmonės ne
galėtų naudotis jomis savo as
meniškam pelnui.

Nuosavybė, socialistų supra
timu, yra istorijos produktas ir 
jos forma ateityje nebus to
kia, kokia ji yra šiandie, nes vi
suomenė plėtojasi, o ne stovi 
ant vietos. Jeigu r tautininkai 
atmeta šitą mintį, tai reiškia, 
kad jie yra visuomenes evoliu
cijos priešai.

Na, o kadangi tautininkai 
yra šovinistai tėvynės klausime 
ir evoliucijos priešai nuosavy
bės klausime, tai kokia čia gar
be būti tautininku?

Socialistai bent, tos “garbės” 
niekuomet negeidė. Bet ir pa
tys tautininkai, matyt, nevi- 
suomet labai didžiuojasi savo 
vardu. štai, pa v. jie remia 
Lietuvoje valstiečių liaudinin
kų partiją, o ne tautininkų. 
Liaudininkai gi per keletą me
lų nešiojo “socialistų” vardą; 
tik keletas mėnesių atgal jie 
to vardo atsižadėjo (kadangi 
neįstengė varyt konkurenciją 
su socialdemokratais). • 
...Sv ... ...... ....  ■___i-__ :_______

[Tęsinys]

kiu, kad esu turkų žurnalistas 
ir reikalauju, kad ne tik įleistų, 
bet kad man dar atskirą staliu
ką duotų.

Turkas! Fašistas pažiurėjo, 
pažiurėjo, matyti, mano fiziono
mija jam nelabai Turkiją primi
nė, nes jis sako:

— Gal tamista kokį paliudy
mą turėtum?...

— Ką, sakau, Turkija jums 
ar prostitutė ar ką, kad jus su 
savo sąjungininkais taip drįsta
te elgtis!

Mano sąjungininkiškas balsas 
labai uoliai paveikė į fašisto fi- 
ziją: durys plačiai prasivėrė, ir 
atsirado staliukas — extra.

Karčiama jau buvo pilna, ūžė, 
kaip tik bavarčikai moka ūžti, 
žvangėjo stiklai, tai yra ne stik
lai, o moliniai uzbonai, iš kurių 
bavarčikai kas vakarą po penkis 
litrus iščiulpia, ir kaž kur tolu
moje kryžiavo] os fašistas ora
torius. Pro durnų debesis figū
ros nesimatė, tik girdėjos, kaip 
bildi pipitra, ir laikas nuo laiko 
jo abišoniais mirgėjo kažkokios 
gijos, vaizdavusios jo sugniauž
tus kumščius.

— Antanta — oro priešas. Ji 
ginkluota, mes ne. Mes jai nie
ko negalim padaryti, bet yra 
dar vidaus priešininkas, nei kiek 
nemažesnis už Antantą, su ku- 

zidentas Ebertas šaukia protes
tuoti prieš Antantą, bet 1918 
metais, kai mes, galima sakyti, 
karo lauke kraują liejom, jis 
pats su žydais revoliuciją kėlė! 
Tai kas yra vidaus priešininkas, 
su kuo mes turime visomis pa- 
jiegomis kovoti?!

— Pfui! Pfui! — ūžia alų 
siurbdama salė.

— O ten, — tęsia oratelis, — 
ten geriausiam viešbuty “Vier
jahreszeiten” sėdi Antantos mi
sijos, prancūzai. įKelRimės iš 
vietų, eikime mes tenai, paim
kime juos už kalnįeriaus ir 
“raus” iš Vokiečių žemės!

— Sehr richtig! — moliniais 
puodais dantis ir pakaustytais 
padais grindis kalendama ūžia 
įsismaginusi minia. \

— Bet vyrai, — tęsia oratę- t 
lis, — jeigu mes šiandie tenai 
nueisim, ten mes rasim policiją, 
kuri neleis mums prancūzų IŠ- 
mesti! Todėl šiandie neikim!

*— Pfui! Pfui! —• ūžia minia 
ir verčia į gomurį po alaus lit
rą.

-/r Nes norime valdžioje turė
ti tikrus tautiečius, o ne žydber- 
nius, — šaukia užsibraškinęs ant 
tribūnos kitas oratelis.

— Sehr richtig !„ — giria ora- 
telį auditorija ir gerą girą ge
rai geria.

— Miunchenas — vokiečių 
miestas! — kėtojas oratelis: — 
jis turi būt musų!

Bet dabar jį apsėdo auslende- 
riai, kaip šėtonas Siono sostą!

— Pfui! Pfui! — flegmatiš
kai bamba minia, įbedusi bur
nas į molinius alaus puodus!

— Mes ręika'Iaujam, kad vi
si svetimtaučiai butų išvaryti, o 
tai, ką jie buvo atsivežę, kad 
viskas butų palikta vietoj!

— Sehr richtig! — sutinka 
įkaitusi graži mergaitė, vos su
skubdama patriotingai nusista- 
čiusiems piliečiams dalyti nau
jas litrines alaus mieras.

— Socialistai todėl norėjo vo
kiečių tautą nuginkluoti, nes jie 
žinojo, — tęsia oratelis, — kad 
iš fronto grįžusi kariuomene su
ves su jais sąskaitas!
•— Pfui! Pfui! — dunda iš

gerti uzbonai.
— Jie tam ir revoliuciją kė

lė, jie tam ir Vokietiją prancū
zams pardavė, kad galėtų vald
žią į savo rankas paimti!

— Pfui! Eine Mass! Pfui! Ein 
Maerzen! — prasideda košė.

— Bet nebe toli ta valanda, 
kada mes su jais suvešim visas 
sąskaitas, kada jie skaudžiai tu
rės atmokėti už savo išdavikiš
ką darbą. Renkitės suvest su 
žydberniais socialistais sąskai
tas! Deutschland, erwache!

— Hoch! Pfui! Pssst! Fraeu-

Lein ! Hoch! Zahlen! Pfui! Pssst! 
zum Donnerwetter!...

Prasideda kažkas neaiškaus. 
Pirmininkaujantis pareiškia, kad 
Unser Fuehrer Adolf Hitler ne- 
beatvyksiąs pakalbėti.

Publika atverčia nuo durų 
Sturmabteilurig’o grandinę ir 
veržias į gatvę. Ten toks jaunas 
berniokas pašnabždoms kiekvie
nam praeiviui kužda:

— Visi į Vierjahreszeiten!
Ten jau pusę kvartalo laiko 

apsupusi policija. Nieko praeit 
nepraleidžia, nieko tolyn nevaro. 
Šit iš užkampio išlenda žmonių 
koks trisdesetkis, žioplių tokio 
pat skaičiaus lydimas, su mo- 
narkijos vėliavomis, “Deutsch- 
land, Deutschland ueber Alles” 
giedodami, ir tarytum policijos 
nematydami marširuoja stačiai į 
Vierjahreszeiten.

— Halt! — flegmatiškai aiš
kina policijantas, savo pareigas 
dėl fasono pildydamas.

— Vėliavų nešėjai, tarytum 
nieko nematydami, makt! polici
ja ntui vėliavos galu į pilvą.

— Eikit tolyn,* bo šausiu! — 
mokina išminties policijantas.

— Pfui! Pfui! — Koketuoja 
su juo demonstrantai.

— Eikit tolyn, bo čia užgin-

— Jei jau užginta, tai mes ei
sim! Pfui! Pfui!

— Deutschland, Deutschland 
ueber Alles!

Kitame gatvės gale ta pati is
torija. Apsuks demonstrantai 
kvartalą, apsuks ir vėl grįžta, 
įr yėl kartas nuo karto makt! 
vėliavos galu policijantui į pil
vą. Retkarčiais vidno galo de
monstrantai rėkia kito galo de
monstrantams, taip kad viešbu
ty sėdėdami prancūzai girdėtų: 
Heil!

Paskui naktis buvo ir markat- 
na, koks tai neaiškus skystymas 
dideliais lašais iš ėangaus var
vėjo, telegrafo stulpai, kaip bil- 
jardo kanuoliai, griuvinėjo, mer
gaitės po gatvę vaikščiojo ir pi
nigų neprašė, — buvo tamsu.

Puikiausiame Miuncheno vieš
buty Vierjahreszeiten prancūzai 
irgi demonstratovo: rengė šokių 
vakarą prisikvietę iš gatvės mer
gaičių...

(Bus daugiau)

SAN FRANCISCO, kovo 11.

.ta važiuodama automobiliu <i- 
važinėjo žmogų, tapo nuteista 
250 dienų kalėjimai!.

Roosevelt 7532
S. M. Skuclas

Graborius ir Balsamuotojas 
Automobilius turiu visokiems Rei

kalams; prieinamos kainos.
1911 Canalport Avė. 
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Moters Laimėjimas
(Pasakojima;)

Aš buvau tramvajų konduktorius, 
Chicagoje, Išpradžių mane buvo paskyrę 
važinėti HaJstcd gatves linija, einančia iš 
vidunniesčio iki skerdyklų. Mes, kurie tu
rėjome važinėti naktimis, visados būda
vome nemažame pavojuje,, dėlto kad čia 
nakties metu ypačiai važinėdavo daug įvai
rių intariamos išvaizdos žmonių. Mes ne
turėjome teisės šaudyti ir užmušinėti žmo
nių, nes tramvajų kompanija butų turė
jus mokėti pabaudų; beto, aš dagi nė re
volverio neturėjau: tekdavo visados atsi
dėti į laimę ar nelaimę. Antra vertus, žmo
gus retai kada esti visai be ginklo. Taip 
va ir aš visados turėdavau po ranka tor- 
mozo rankeną: reikalui atsitikus, galėjau 
kiekvieną valandikę ją nusimauti ir pavar
toti. 'Pečiaus man tik vieną kartą teko to 
ginklo pasigautit

Tūkstantis astuoni šimtai aštuonis- 
dešimt šeštais metais per visas Kalėdas 
važiifėjau savo “strytkąriu” naktimis, ir 
nieko man neatsiliko. Vieną kartą, ties 
skerdyklomis, tramvajus kimštinai prisi
grūdo airių. Jie buvo girti, ir dar kišenėse 
turėjo' bntelių degtinės; jie rėkė, dainavo 
ir nenorėjo) mokėti už važiavimą. Jie, gir
di, ištisu^7 metus mokėję kompanijai po 

penkis centus rytais ir vakarais, o dabar 
esą Kalėdos, ir jie nemokėsią.

Jų samprotavimas buvo no paikas, 
taip; bet aš vis dėlto nedrįsau dyka^ jų 
vežti, nes bijojau “šnipų,” kurių kompani
ja visados turi nusis’amdžius konduktorių 
sąžiningumui daboti.

Tramvajum į nėjo konstabelis < Jis pa
stovėjo keletą minučių, pasakė keletą žo
džių apie Kiuledas, apie orą, ir vėl nušoko, 
nes vagonėlis buvo perdaug prisigrūdęs. 
Aš žinojau*gerai, kad jeigu tik nors žodį 
šnypštelėčiau konstabdliui, tai visi pasa- 
žieriai, bematant, užsimokėtų savo penk- 
centį. Ale aš nutylėjau.

—'Kodėl jus nepasiškundet ant musų? 
— paklausė vienas.

—'Nemačiau reikalo, — atsakiau: — 
čia juk važiuoja visi džentelmenai.

Kai-kurie. pradėjo juoktis iš manęs, 
erzelioti; bet atsirado koletas žmonių, ku
rie stojo mano pusėn, ir dalykas pasibaigė 
tuo, kad jie užmokėjo ir už visus kitus.,

Sekamomis Kalėdomis mane perkėlė 
į Cottagc Grove (liniją. Atmaina buvo di
džiausi. Dabar mano traukinys buvo iš 
dviejų, kartais dagi iš trijų vagonų, ir jie bu
vo traukiami po žeme išvestu kabeliu. Pasa- 
žieriai toje miesto dalyj buvo švariausi, ir 
aš turėdavau rinkti iš jų penkcenčius pirš
tiniuotas. Čia jau man niekados netekda
vo būti įtemptais nervais, 'bet užtat nuo
latos matyt ir girdėt tuos vilų gyventojus 
greitai nusibosdavo.

Ir vis dėlto teko man pergyventi vie
ną nepaprastą atsitikimėlį 1887 metais, 
Kalėdų laiku.,

Kučiosc, ryto motu, važiavau savo 
traukiniu miestan. Mano tarnyba tuomet 
buvo dieninė. Iiieina vienas ponas ir už
veda su manim kalbą; kada man reikia 
apeiti vagonas, jis laukia, kol aš sugrįšiu 
į užpakalinę platformą, kame buvo mano 
vieta, — ir pradeda vėl kalbą. Jis buvo 
gal kokių trijų dešimčių metų, išblyškęs, 
su 
to,

rė 
ną,

ūsais, dailiai pasirėdęs, bet be apsiaus- 
nors buvo gana šalta.
—'Išėjau iš namų, kaip buvęs, — ta- 

jis man. — Noriu pralenkti savo žmo-

-Dovanų Kalėdoms? — pastebėjau
as.

—Nugi, — atsakė jis ir nusišypsojo, 
tai buvo keistas nusišypsojimas, kaž-Bet 

koks veido iškraipymas, susiraukimas.
i —Kjek jus uždirbate? — paklausė jis 

manęs.
Jankių šalyj girdėti šitoks klausimas 

visai nenuostabu, ir aš pasisakiau^ kiek 
uždirbąs. /

—'Ar norėtu ta užsidirbti dešimtį 
lerių ekstra?

do-
klausia.,

Atsakiau — taip.
Jis išsiėmė čekių knygelę ir, be 

kur uiekcĮ, duoda man čekį. Pagalios 
dūrė, kad jis manim pilnai išsitikįs.

—Kuo galėčiau jums patarnauti? — 
paklausiau. ' ■ .

nic- 
pri-

Jis paprašė, kad duočiau jam kvitdę 
ir tarė:

—Jus šiandien busite tarnyboj aštuo
nis valandas?

—>Taip.
—Vienoje savo kelionių jus galėtute 

man gera padaryti, Čia, ties Monroe gat
vės kampu, tramvajus perbėga šulinį, kur 
eina žemyn prie požeminio kabelio. Ant 
to šulinio! yra dangtis; aš pakelsiu dangti 
ir nusileisiu žemyn.

—Jus norite nusižudyti?
—Nevisai. Aš tik dėsiuos norįs nusi-

—A!
— Privažiavę, jus. sustabdysite tram

vajų ir išbrauksite niąne, nežiūrint kad aš 
ir labai ifeiiešinsiuos.

—-Gęraii
—Ačiū. Bet nemanykite, kad aš be

protis. Visai ne. Visa tai darau dėl savo 
pačios: tepamato ji, kad aš dėl jos noriu 
nusižudyti.

—Jūsų žmona bus taipjau tuo laiku 
tramvajuj?

—Taip. Ji sėdės priešakinėj platfor
moj,

Aš nusistebėjau. Priešakinė platforma 
— tai motonnano vięta, kaine jis stovi ir 
valdo karus; ji atvira, be sienų; šaltomis 
dienomis ten labai šalta, ir žmonių ten ne
daug važiuoja.

—Jinai bus priešakinėj platformoj,— 
atkartojo jis.*— Ji rašė savo myliinąjam, 
kad taip važiuosianti šiandien, ir tuo badu 

duosianti jam ženklą, kad pas jį važiuo
janti. Aš tą jos laišką skaičiau.

t
(Bus daugiau)

Pr. Būdvytis,

♦
Taip laisvu, erdvu!...
I savo tolį. į saulės šalį 
vinguodama lengvai, išlėto 
Jura plaukia, 
kur Nemunas į savo glėbį 
jos, numylėtas, laukia... 
Taip laisva, erdvu!...
Vanduo tolyn vis plaukia... plaukia..

Ko medžiai tyli?
Ar nedali... ar jie negali 
dainuoti burtų savo šaliai —

Tiktai šaltinis nenutyla, —-
Jis ilgds amžius savo bylų, 
vis jaunas, vis skaistus byloja.. 
Vanduo jo bėga vis ir bėga!...

Vai, ko širdis su medžiais tyli?, 
Taip laisva, erdvu...
Taip dbug šaltiny vandenėlio...
Bet tu, širdie, vis 'trokšti, trokšti — 
Šaltinio niekad nepasieki!...

. O medžių dainą nuslopino 
šalna ir sniegas...
Jų lapai šalty, krinta... krinta...

[“Liet. Žinios].
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Kur Teisybe!
Roselando Visų šventų Lietu

vių parapijos parapijonų at
sakymas dienraščiui “Drau
gui” kaslink “Roselando Ne
laimės,” tilpusio No. 37. 
Dįraugas rašo, buk jam ne-

malonu esu rašyti apie atsiti
kimų Roselando lietuvių bažny
čioje, bet, girdi, žinodami, kad 
bedievių laikraščiai pridės ne-

priverstas tiesų paskelbti.
Vieton tiesų paskelbti, “Drau- 

gas^* paskelbė besarmatiškai

“DrMtgas” rašo, kad komi
tetų rinkimui Roselando buk 
vyskupas nutaręs, kad ne mu 
linge, bet namie, ir už tai, kad 
niek^ neintarlų kun. Lapelį. 
Bet kas tų sumanė? kas prašė 
to leidimo nuo vyskupo Kanc- 
leriaus, jeigu ne kun. Lapelis? 
Čia žiednas vienas aiškiai ga
li suprasti. Kun. Lapelis žino
jo, kad mitinge jis negaus nei 
vieno komiteto, katras už jį 
užsistotų. Tiesa, kun. Lapelis 
pastatė 50 kandidatų; saliuri- 
čikus ir tokius, katrie neprigu
lėjo prie šios parapijos, ir 
daugumas iš tų kandidatų ne
buvo klausti, ar sutinka pri
imti kandidatūrų, ar ne, nes 
aiškiai žinojo, kad jeigu klaus
tų, tai butų sunku gauti ir 12, 
nes kun. Lapelis turi kelias 
bobeles, katros parapijonams 
su pipirais prie bažnyčios į 
akis barsto. Bet kada prisiėjo 
išrinkti 1^ komitetų, tai turėjo 
darbo, nes dori ir suprantan
tys nei vienas neapsiėmė; tai 
du nepriklausomieji prie šios 
parapijos apsiėmė už komite
tus. Mat kun. Lapelis pašėke, 
kad jis uždėsiųs ant parapijo-

[ Kancleriu# sakė, muset nesu
prato, nes Kanclerius visai ne
minėjo apie jokius lawyer’ius 
nei kad į tris dienas padary
sim savotiškai. Tai yra grynas 
melas. Jeigu ‘Draugo” repor
teris butų supratęs angliškai, 
kodėl neparašė, kad vyskupas 
Kanclerius paniekino parapir 

I jonus visokiais budais ir siūly
damas laivus kad atgal važiuo
tų į Europą. O kad pasakė, 
kad mes kariaujame prieš baž
nyčia ir norime permainyti 
vyskupijos įstatymus, tai Kanc
lerius lygiai melavo, kaip ir 
tas besarmatis “Draugas” me
luoja. Jeigu mes karinu tumėm 
prieš bažnyčių, tai mes neitu- 
mėm į bažnyčią; ir delko mes 
tada važnįnėtumėm pas vysku
pų: — ar pasiklausti, kaip ka
riauti prieš bažnyčių?

Mes važinėjom pas vysku
pų su finansų reikalais, ku-d 
riais kun.. Lapelis šeimininkau
ja, o ne vyskupijos įstatus 
mainyti, ir prašėm, kad mums

I duotų kitų kunigą. Bet vysku
po Kanclerius išdrįso meluoti, 
buk mes kariaujame prieš baž
nyčių. Tai tik vien dėl savo! 
puikybes, kuri nuo JudošiausĮ 
paeina.

“Draugas” toliau meluoja 
taip besakydamas: Vyskupo 
Kancleriui vienas atsiliepė, už
miršęs k*d jis ne milingo sa
lėje, bet bažnyčioje, ir prašo 
balso. Negavęs -balso, šaukia 
kad bažnyčia ne mitingas.” 
Tas žmogelis žinojo kur esąs, 
bet vyskupo Kanclerius tai tur
būt buvo užmiršęs kad mišias 
belaikantis, ir be abejonės ma
nė sau, kad kur salėje prakal
bas sakąs, Gal “Draugo redak
torius manė, kad Kanclerius! 
evangelijų skaitė. Gaila, kad 
toks grinorius dar ir redakto
rium, o nesupranta angliškai. 
Pas žmogelis balso visai ne
si prašė, bet stačiai sakė angliš
koje kalboje: “Dr. Dunne, čia

katalikas gali skaityti tokį 
šlamštų melagį kaip “'Drau
gą,” kur savo katalikus ter
šia ir teisybes nepriima nuo 
katalikų? Mes buvom rosc- 
landiečiai komitetai ir parapi
jonai nuvažiavę pas “Draugo” 
redaktorių, kad patalpintų mu
sų kirespindencijų. Tada buvo 
gerbiamas kun. Če saitus. Jis pa
sakė: “Aš jūsų kirespindenci-

už ją.” Atsako: 
pa- 
nu- 
at- 
su-

jis negailiu dčtij” Klausėm: 
“Kidetl, juk čia /rašom teisybę 
ir atsakom
“Aš suprantu, bet jeigu aš 
talpinsiu, tai tuoj darbo 
stosiu.” Ir nedėjo musų 
šaukimo prieš “Draugų” ir 
grąžino mums atgal.

Tolinus “Draugas” meluoja, 
' buk tai sužinoję, kad komite
tus renkant nebus progos su
iručių daryti, nutarę bažnyčio
je atsiliepti ir ipakelti riaušes. 
Čia jau “Draugas” užsipuola 
ant Roselando parapijonų, ne
būtus ir negirdėtus daiktus pra
simano, ir matysime kaip 
“Draugui” reiks tą viską da-

Kol kas mes Roselando Visų 
šventų parapijos parapijonai 
reikalaujame, kad dienraštis 
“Draugas” apšmeižęs mumis 
neteisėtai ir visai melagingai, 
atšauktų ir tikrų vardų ir pa
vardę reporterio įdėtų, kuris 
“Roselando nelaimę”f-patalpino

Pasirašom Visų Šventų pa
rapijos parapijonai:

[Parašai:] Geo P. Shamis, 
Ant. Tumonis, Ant. Butkus, 
F. Bejnors, Vlad. Vasiliauskas, 
Pet. Čibinskas, Alek. Miller, 
Kaz. Jurjonas, Andr. Lewonas, 
Juozapas Malamčius, — Stokis 
[?].<

Paaiškinimas.

tas yra “injunetion”, 
visi skaitytojai supyan- 
yra teismo uždraudi-

Jau Galit Atsikviesti
Gimines

iš Lietuvos
■ X i I . t ==> v

Sunkumai Apgalėti!
Rūpesčiai Prašalinti!

injunetionų ” 
gavo “in- 

kurie šių parapijų 
pagerbiami 
kurie daug

nyčioje. Meldžiu į bažnytinę 
svetainę”-. “Drangas” besar
matis loliaus mčluojl!, buk vyv 
kupo Kanclerius liepęs išvesti 
tų žmogelį.: Visai netiesa. Vy&- 
kupo KancleitiUs išgirdęs tuos 
žodžius kad mitingą eitų į sve
tainę laikyti, perpykęs, o gal 
buvo užmiršęs kad ir mišias 
belaikantis, pradėjo dideliu 
žingsniu žingsniuoti nuo alto
riaus, ir Ištiesęs dešinę ranką 
į tų'žmogų, didžiu baisu/ šau
kė: “areštuokit, areštUokit!” 
Žmonės išgirdę tokį -piktą bal
sų labai išsigando. Kitos mo
tely s apalpo. Net ir vyrai iš
sigando. Daug moterų ir dabar 
tebeserga, kitos ir labai, nes vi
sokių buvo tuokart bažnyčioje.

savo šventus

pagerbta ir 
clucagieciams 

kuri

visi ir stojo į pagalbų. Be abe
jonės, gal ir prisirašė dabar 
prie šios parapijos, nes ir dar
buojas visi išsijuosę ir jau pir
mieji vaisiai pasirodė: jau pa
rapijonai gavo “ 
Tokie parapijoųai 
junotioną 
•sutvėrė.
visų parapijonų, 
l>asidarbavo savo 
vietos ieškojo kur statyti baž
nyčių, šiandien “injunetionų” 
gavo.

Didžiai gerbiamas parapijo- 
nas Tamošius Petkus tvėrė šių 
parapiją, beveik visus palaipi
nės draugystes Roselande su
tvėrė, ir šiandien būdamas Šv. 
Vincento Paulio Draugystės 
Pirmininku ir šv. Mykolo Ar- 
kaniolo d-slės raštininku, — 
ir tas senelis už 
«aril>us gavo 
Antra yra labai 
plačiai žinoma
tai poni Pečiukąitienė, 
taipgi daug pasidarbavo, nak
tis nemiegodama. Koks tik Į>a- 
rapijos balius ar bazaras, poni 
PeČiukaitienė pirma darbuo
jas parapijos labui. Paliudys 
tų šv. Kazimiero Vienuolyno 
seserys, nes poni Judita Pečiu
kai t ienė visokiais budais rė
mė tų vienuolynų, kolektavo 
po namus ir siuntė tenai, ir 
šiandien būdama pirmininkė 
Šv. Onos Draugijos gavo “in- 
junetioną.” Ar galėtų kas pa
sakyti, gerbiamieji, kad mu
sų klebonas su komilelais ne- 
darbuojas? Jau keturiolika pa
rimi jonų gavo “injunetionų” 
ir dar daugiau kitiems 
pasistoroti.

Taigi ir parapijonai 
kandidatus buvo pastalę 
rapijos komitetus iš 24

šavo
į Pa-
ypa-

ti kandidatūrų, ir parapijonai 
už savo kandidatus balsavo, o 
lapei iečiai už savo. Už para
pijonų, kandidatus balsuotojų 
buvo apie 700, o lapeEečių su
virs 100, ir tai nežinia ar visi 
parapijonai buvo?

i Dilaus uraugas rašo vys
kupo Kanclcriaus kalbą laike 
mišių, Matyt nekatrap žodis 
papuolė kaip aklai vištai gvil
dąs, o kjtus dadūjo i£
vos, o kitus visai neprašė, k

savo gai

no prie 1 Kancleriaus nurody
to žmogaus, tada Kanclerius 
sugniaužęs savo kumščius dtar 
didesniu balsu šaukė: “Suriš- 
kit ir įmeskit į kalėjimų ir už- 
rakinkit, o aš jam sutaisysiu 
skundą.” Tada dar dauginus 
žmonės nusigando ir beveik 
visi žmones bažnyčioje sukilo, 
vieni metės ginti tų žmogų, 
šaukdami, kad neduosnpe areš
tuoti, o kiti šaukė, kad la be- 
samonį Kanclerį reikia areš
tuoti, o kiti per duris grūdos 
laukan, vesdami persigandu
sias nualpusias moteris.

Toliaus “Draugas”- begėdiš
kai meluodamas su šmeižtu 
užsipuola ant roselandiečių ka
talikų visuomenės ir katalikiš
kų draugysčių gyvenimo. Buk 
katalikų tikėjimas nykstąs, nes 
socialistų ir bolševikų laik
raščiai didėjų. šitai pavyzdys, 
kur yra teisybė. Per levų Ma
rijonų misijas, užbaigiant pa
skutinį vakarų sumetė misio
nieriams suvirs $600.00, nepri- 
skaitant kurie ypatiškai įteikė 
savo aukas misionieriams. Ar 
tai Roselando katalikai nusto
jo tikėjimo-'Nedidelė parapi
ja, o liek sumetė! Ar tai bol
ševikų laikraščiai pripūtė tokią 
dvasia Roselapdo katalikams?

Matyt, kad pats “Draugas” 
ir jo reporteris yra ištvirkę, 
didžiausi melagiai) Dar skun
džiami, kad katalikiškus laik
raščius neskaito. Koks doras

Kas 
gal ne 
ta. Tai 
mas. Tai yra, mes, Roselando
Visų Šventų Parapijos katali
kai, 
kun. Lapelis, 
cuit Gourt “i 
uždraudimą, kad nei ištolo ne
prisiartintume prie savo bažny
čios, ir tų “injunetionų” pasis- 
torojo kunigai.' Matyt, kad 
jiems atsibodo dūšios reika
lais riTįjintis ir Kristaus moks
lų sekti, tai linksmai seka pas
kui dolerį — /kur doleris, tai 
ten ir teisybė, ten ir dūšios iš
ganymas ... . Į

“Vėliaus mes paskelbsime 
dienrašty “Naujienose^” kurios 
teisingiausias žinias paduoda, 
paties “injunetiono” ištarmę 
ir vardus tų, kurie tų “injune
tionų’’ pasistorojo. Teismas 
prasidės balandžio mėnesį o 
gal ir ankščiau [prasidės regis 

i>i rantidicoį, kovo 10 
dienų.-—. Red.]'.. Teisme, ma
noma, .dalyvaus keli šimtai iš 
vienos ir iš kitos pusės liudi
ninkų. Teismui einant mes pa- 
duoisimc į “Naujienas” vienos 
ir kitos pusės liudininkų var
dus ir jųjų iliuidiji.mus’ ir teis
mo nuosprendį.'

kur dabar yra klebonų 
, gavome *iš Cir- 
injunetionų” arba

O nelaimei Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti *

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruilles savo gal
vos odą kasdiep per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaįna Coc. aptiekose, arba pasiųs
kite 75c. tiesiai į labaratoriįa.

F. AD. RICHTER & CQ0 
10,4-114 So. 4ih St. x 

BrooRlyn, N. Y.
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JUS AKYS "
Yra jums brandesnės už viską. Neapleis, 

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

DR. SEKNEK, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)

3315 So. Halsted St., Chicago, UL
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 9 

Nedėliomis nuc 10 iki 1. Tel. Yarda 0682

prityrimo

•Simptomai pareiškiu
akių ligas

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

kus?
Ar atmintis po truputi maiija?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokn ?^
Ar turit kataraktą? T 
Ar turit žvairas akis?

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Are. 
kampas 18 gatvės

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

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

v savo giminią iš Lietuvos, tai dabar galėsite jau 
be sunkenybių ir didelių rūpesčių.

Naujieną atstovas Antanas Ripkevičius, iš
buvęs Lietuvoje porą mėnesių, ten taip paseki 
mingai sutaisė dalykus, kad dabar per Naujie
nas, galima sakyti, galės atvažiuoti Amerikon 
kiekvienas, kurį tik Naujienos apsiims atgaben- 

- ti iš Lietuvos.
Važiuojančiam iš Lietuvos žmogui Naujie

nos per savo atstovus ar ingaliotiniu's parūpins 
visą, kas tik reikia, irxprašalins visas kliūtis, ku
rią pats žmogus negalėtą prašalinti, ir tokiu bu- 
du kiekvienas sučėdys daugybę pinigą, kuriuos 
iki šiol reikėdavo be reikalo išleisti,

Už nedidelę mokestį virš laivakortės kainos 
ir geležinkelio tikėto, Naujienos aprūpins kiek- 

z vieną žingsnį keliaujančiam žmogui nuo išsiė- 
mimo pasporto iki atvažiavimo Chicagon ar ki
tan kuriu Amerikos miestan. Keliaujančiam 
žmogui bus veltui išimtas Kaune pasportas, kas 
sučėdys jam daug klapato ir bėąiojimo 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 kratų,ant galo 

' išvažiuojant iš Lietuvos bus duotas palydovas, 
kurs palydės važiuojantį iki laito ir pridabos, 
kad važiuojantis nebūty be reikalo sulaikytas ir 
kad tikrai išplauktų Amerikon. Jeigu atvažia
vus Amerikon, pasidarytų kokių kliūčių ant Ellis 
Island, tai ir čia Naujienos pagrelbes pergalėti 
kliūtis i \

(
Vienatinis geriausias būdas atsikviesti savo 

gimines iš Lietuvos i Amerką — dabar yra per 
Naujienas ir Naujienų sutvarkytą keliautoju ap
rūpinimą ir apsaugą. \

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

Paveskite savo rūpesčius apie giminiu atsi- 
kvietimą Naujienoms.

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

KVIESKITĖS SAVO GIMINES IŠ LIETU- " 
VOS PER .NAUJIENAS.

NAUJIENOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

1739 S. Halsted St.

CHICAGO.

___

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. Ąnfclė Kaushillas D. C.
^CHIROPRACTOR

Gydau be\operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
neivų, reumatizmą, paralyžių, naktin j 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, motehj ir vaikų? Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 1:00 iki 9 p. m. Nedalioj 

9 iki 12 a. m.

/—.......... ...................... ........... >
Jeigu tamsta esi nesveikas

Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMAGY
Yra naujai uždėta lietuvių 

vaistinyČia 
(Aptieką)

Kurioje gausite tik geriausias 
gyduoles

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

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 

Turiu automo
bilius visokiems t*eil<£Kla.ro s. Klaina. 
prieinama.

3^19 Auburn 
Avė., Chicago.

rr "■ai    ......... —■■■■■.... .. ...... ——

Pinigus Lietuvon
Į Siunčiame

Doleriais ir Litais.
Musų Pinigu Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas-Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.
------- 1------------- 1 ■-

PAVASARINIAI IR VASARINIAI
I SIUTAI

Mesi pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkimui naujus modeminius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa
tentų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 >iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti velvkoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13.50. $18.5Q, $22.50, $27.50, $32.50, 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po, $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
©verkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską. '

S. GORD0N,
1401 S. Halsted ,Št. ir 739 W. 14th St., 

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

%25c2%25a3Kla.ro
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Po lenky letena . . .
[Iš Lenku okupuotu Lietuvos 

vietų]

Ceikiniai, Švenčionių apskr. 
Nekalto Prasidėjimo atlaiduose 
1922 m. gruodžio men. čia Įvy
ko negirdėtas atsilikimast Du 
vaiku nešė iš pašto laikraščius 
lietuvių kalba. Pakeliui juos 
užklupo vietos policininkai; 
pamatę Vilniaus lietuvių laik
raščius baisiausia Įniršo suga
vo mažučius vaikus, juos smar
kiai apdaužė, nusivedė Į vietos 
policijos valdybų sustatė “pro
tokolų”, o laikraščius kaip ir 
visada pasisavino. Be to pa
šaukė vietos mokytojų ir taip 
pat parašė “protokolų”. Ypač 
pasižymėjo per ekzekucijų kaž 
koks civiliniai apsivilkęs gali- 
cijiotis, kuris vadino save slap
tos policijos agentu tačiau jo
kių dokumentų niekam nero
dė. Taigi “brolių” globoje 
priėjom net ligi to, jog su lie
tuvišku laikraščiu negalima 
n c J. pasirodyti gatvėje. Ta pati 
policija visai nesirūpina, kai 
aplink plėšia dienų ir naktį, 
tuomet policininkai pasislepia, 
jog niekas jų negali nė su žva
ke rasti. Užtat jie narsus kai 
tenka pasisavinti svetimas laik
raštis < Nieko stebėtina, jog 
banditizmas auga kaip mielė
se. Rodos reiktų tokius 'begė

džius paduoti Į teismų, gal 
tuomet liausis savinęsi svetimų 
turtų. \ [“R. Liet.”]

Švenčionys. [Bolševikų me
todą]. — l)-rų Rymų pašalint) 
iš , vielos ligoninės, kurių jis 
vedė ketvertų metų ir kurio 
dėka ligoninė, vienintele Šven
čionyse Įstaiga, išliko nesunai
kinta per visokias suirutes. 
Dabar žmonėms nebėra jokios 
naudos iš šitos Įstaigos, nes 
negali susikalbėti su nauju gy
dytoju. Mat dabartiniams val
dovams svarbu ne žmonių svei
katų, o cnidekizmo platinimas. 
Tų parodo tolimesni puolimai 
ant d-ro Rymo. D-ras Soroka 
su Sorokicne, kurie ypač sten
gėsi išgraužti d-rų R. nesenai 
nutarė atimti iš d-ro R. forte
pijonų, nuomuojamų iš vieno 
piliečio.

Tuo tikslu atvyko Į daktaro 
butų Švenčionių burmistras 
(loslinovskis, žinomas pastum
dėlis su sekretoriumi ir poli
cininkais paimti fortepijono 
Čia ypač reikia pabrėžti, jog 
policininkas buvo atsiųstas pa
reikalavus privatinu bildu p. 
Sorokienei. Ir čia jau matoma 
kieno žinioje randasi policja ir 
burmistras. Fortepijonas tapo 
paimtas. [“Rytų Liet.”].GARSINK1TIES NAUJIENOSE

S augumas—Tvirtumas
Patarnavimas

ypatiškas ir pagelbingas, todėl busi atradęs 
atsimokės u z tavo rėmimą.

Kuomet atrandi banką su užtikrintu saugumu ir ne
paprastu tvirtumu kuriuos palaiko patarnavimas, kad yra 
draugiškas, 
banką, kuris

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

Clearing House Bank

Jus Galite Važinėti 
Visą Savaitę

už $1.25
Ir juo daugiau jus važinėsitės, mažiau kiek

vieną sykį jums kainuos. Jus galit išmokti var
toti pažą taip kad jis tikrenybėje uždirbs jums 
pinigų: važiuojant namo pietų, važiuojant pirkti 
pirkinių, važiuojant į darbą ir iš darbo, atlan
kant draugus ir skolinant jį savo šeimynos na
riams ir draugams, kuomet jus nevartojafe!

Šios žemos kainos vaiky važinėjimuisi
\ i *

Vaikai jaunesni negu 7 metų, kuomet lydi
mi su suaugusiu, gali važiuoti dykai. Vaikai 
tarp 7 ir 12 metų moka tik 3c. Vaikai vyresni 
negu 12 metų moka paprastą kainą — jei bent 
jie lanko mokyklą. Visi mokyklų vaikai jaunes
ni negu 16 metų amžiaus važinėjasi už 5c., pirk
dami knygutę 50 važinėjimuisi tikietų už $2.50. 
Tos knygutės bus parduodamos tiems kurie pa
rodys certifikatą, kad jie lanko mokyklą. Cer- 

l tificatų blankas galima gauti bile nuo vieno ele
vatoriaus agento, į

Vartokit Savo *L” Paša
t- Chicago Elevated Railroads. ‘

......................................... > ' . '
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Jūsų pinigai bus apsaugoti
kuomet jus pirksite

Turto Taupymo Certifikatus
Įdėkite savo pinigus į Turto Taupymo Certifika- 
tus. Jie yra išleisti Suvienytų Valstijų valdžios ir 
yra geriausifi investmentu pasaulyje šiandien.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERICAN LINE
Trumpiausias kelias j 

visas dalis 
Lietuvos

Laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 86, 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos Pro- 
menadinės lubos tik 8,jde- 
sos pasažieriams naudotis, 
laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayern”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya* 
taipgi specialės kajutos.

Nauji laivai trimi šriu- 
bais “Resolute”, “Relian- 
ce” ir “Albert Ballin” veža 
1. 2 ir 8 klesos pasažierius
United American 

j Lines
154 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji a genai.

7

[SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

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

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago; “Illinois.

Budavokit, perdirbkit arba taisykit, dabar, 
tuojaus! Nelaukite kol kainos 

pakils augščiau!
Jeigu jus rėikaJaujate vienos lentos arba viso vagonp lentų, langų, arba viso me_ 
džio materijolo visam namui/ mes galime jums patarnauti ir sutaupyti jums pini
gų. Mes esame išdirbėjai augščiausios vertės visokio medžio materijolo. Musų 
dirbtuvė yra atdara apžiūrėjimui. Pasimatykite su mumis pirmiau negu pirkaite 
sekamą materijolą namams.
No. 4

Mes eaame išdirbėjai augščiausios vertės visokio medžio materijolo. 
apžiūrėjimui.

Atsišaukite asmeniškai arba rašykite dėl kainų listo

Lentas
Grindims materijolą
Šalinės
Lubas

Medinius garadžius,

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

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

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

Duriu 
Langus 
Frėmus 
Skrynus

Hardware
Malevą 
Namams popierą 
Stogų materijolą

Plieninius garadžius. Porčiams materijolą

DOUGLAS PRODUCTS CO
2510-16 Archer Avė;, netoli Halsted, Chicago, III

Perkant tokia kaina Turto Taupymo Certifikatus 
jie atneša apie keturis nuošimčius pelno į metus. Jei
gu jums reikės pinigų pirmiau negu prabėgs 5 metai 
laiko jus galite išmainyti Certifikatus bile kada, to
kia kaina kiek jus mokėjote: kas reiškia kad jus 
gausite apie tris nuošimčius už jūsų padėtus pinigus. 
Certifikatai yra užregistruoti Turto Departamente 
VVashingtone; tas apsaugoje savininką praradime 
savo pinigų. Klauskite jūsų pašto viršininko apie 
Turto Taupymo Certifikatus arba rašykite į:

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

PINIGAI
Ifi

Roselando
Lietuvon

Rosejandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artimiau
sia Įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken- 
sington.

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

s gydote ne tų ligą.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kimo ar viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silp
numas, nervingumas, šlapumas nuo inkstu 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
doma radiumu,, serumu ir elektriką. Specialis gydymas lytiškų ligų 

vyrų ir moterų. Taipgi gydau.
Akis, ausis, nos| ir gerklę.

DR. J. VAN PAING,
Ofisas ir laboratorija, >9101 So. Halsted St., Fhui 

nuo 10 iki 4 V nuo 7 iki 9.
Phone Yards 1119

taipgi

K ' ’

Svietą ir pajiegą/ suvedame į senus ir naujus 
dirbtuves. Cash arb išmokėjimo.

Pirmutinė etuvių Elektros Korporacija Amcri
THE BRIPGEPORT ELECTRIC CO

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

3514-16 Roosevelt Rd, 
Arti St. Louis Avė..

CHICAGO, įt.

NAUJU METŲ NUTARIMAS .
Pradėk Naujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar. Visokia me
džio medžiaga. I visus užsisakymus, didelius ar mažus atkreipiame 
kuo didžiausios domės.

Morgan Park Lumber Co., 
Kokybės ir Patarnavimo Kiemas

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

— ■ - ' ■■ '' -Kl* ------------ ------------ -------

Ar Atsikeli Skaudamomis Strėnomis
Jei turi Reumatizmą, Inkstų ar Kepenų Kliūtį, tai tau rei

kia Balų-šaknies. Swatnp-Root.
trė- 

fenklu. 
ank- 

k-

Root tau gali būti reikalinag, yra Įki
rtos ir dažnos pūslės kliūtys, jaučia
mos dieną ir naktį, iritavimas, nuosė
dos ir tt.

Negalėjimas kontroliuoti, peršėji
mas, šlapiminė rakštis, reumatizmas, 
papurtomas, gali būti kūno nykimas, 
veido blyškumas,

Inkstų Ligos Dažnumas.
Daugiausia žmonės nenumano apie 

inkstų ligos baisią didyneigą ir didelį 
dažnumą. Nors inkstų suirimai būva 
vieni dažniausių ligų, tečiaus ligoniai 
dažnai tik ant pabaigos jas pastebi, 
pasitenkindami gydymu sėkmių, kuo
met pradine liga tolydžio griauja 
sveikatą.

Paprasto didumo ir didelės bonkos 
visose aptiekose.

Nepadaryk klaidos, atmink vardą 
Dr. Kilmer’s Swamp-Root ir adresą, 
Binghamton, N. Y., kurį rasi ant kiek
vienos bonkos.

Skausmas, ar tylus sopėjim 
nose dažnai būva inkstų ligos 
Tai yra gamtos prasergėjimas 
sto, kad sveikatos takas yra 
štas.

Pavojingi ženklai
Jei šituos pavojingus ženklus nu- 

dėsi niekais, tai sunkesnių sėkmių 
tikrai sulauksi; inkstų kliūtis gali už
eiti savo pasaliausioj formoj.

Tūkstančiai žmonių yra paliudiję, 
kad tuojau patiriama lengva ir greita 
didžiojo inkstų, kepenų ir pūslės Balų- 
šaknies Swamp-Root veikme, kuri la
biausiai pasižymi savo nuostabum gy- 
domumu sunkiausiuose atsitikimuose. 
Jei reikalauji vaisto, tai naudokis ge
riausiu.

Skaudamos Strėnos.
Skaudamos strėnos yra vienas dau

gelio inkstų kliūties apsireiškimų. Ki
ti simptomai, parodantieji, kad Swap-

Specialė Pastaba. — Gali gauti pavyzdinio dydžio bonkelę, pasiuntęs 10 
centų Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. Tas suteiks jums progą patir
ti nepaprastą šito vaisto gerumą. Jie taipgi prisius jums knygą su svarbio
mis informacijomis, kur yra daugelis tūkstančių dėkingų laiškų, apturėtų 
nuo vyrų ir moterų, kurie sako atradę Swamp-Rootą kaip tik tuo vaistu, 
kuris reikalingas nuo inkstų, kepenų ir pūslės kliūčių. Swamp-Rooto vertė 
ir klotis yra taip gerai žinomos, kad mes savo skaitytojams patartam pa
siųsti pavyzdinės bonkelės. Adresas: Dr. Kilmer & Co., Binghamton, N. Y. 
Rašydamas paminėk šitą laikraštį.
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PINBAI
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ROCKFORDO

Lietuvon
< •

Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės Ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.,

Rockford, m.

__ ___ ---------- a



■5M

kojų

imu pa

Lietuvių Rateliuose

NEMEROVA

Har

Ten buvęs.

Pasiliks Chicagoje tris savaites

nusisla-

rengiamos

Pinigai

LIETUVĄ

Raising the Family FisherThat kia’s a preat defenderof the family prestlge
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Bridgeporto Susiv. Drau- 
gijy ir Kliuby Koncertas

\NH(KV

teisė-
ikalta

\ STUCK UP 
FOR. OOVU

S Ff\PUt>7— —

pabaigtu 
vėl stato

Parapijoms ketina ginties, bet 
nesamdo lietuvių advokatų.

matote 
Ta ope- 

/hica* 
rSnie

Chicagos prcsbite 
skyrė $4,757,000 siuntimui mi 
sionierių į svetimas šalis.

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9663

Vyskupo byla prieš kun 
Lapelio parapijom

MASKVOS DAILĖS TEATRAS 
ATVYKSTA BALANDŽIO 3 D.

I\LĖ M
— Nokturno šokyje

kurį tai visą šokį

Pastatymui banko “ant 
reikia $400,000.

CHICAGOS 
:: ŽINIOS;:

Rateliečiai
— Rengia- 

šeimyniškas vakarėlis. —

noras paketini dainuoti 
Naujienų koncerte

Kovo 11 d. parapijinėje sye 
tainėj įvyko įvyko Susiv. drau
gijų koncertas, Programe da
lyvavo (žinomi musų dainium-

Kaip ižinoma, prieš kunigo 
P. Lapelio parapijoms yra teis
mo išduotas laikinis uždraudi
mas (injunction) kelti kokį 
nors triukšmų ties bažnyčia ar

labai
Pas rateliečius yra

I vien liktai vai- 
veikalirs, bet ir 

Reikalui 
galės vaidinti ir dai-

Toliau šėrininkas tvirtina, kad 
board-direktoriai neatidavę jo
kios skolos, apie kurių aš kalbė
jau “Nauj.” No. 51. Jisai sako: 
“Bet kiek gi dabar L. L. N. Ben
drovė yra skolinga spulkai? Me
tinė atskaita rodo, jog ji yra 
skolinga $34,280.18.

Taigi kas nežino, ką rašąs?”
Čia turiu pasakyti, kad šėri

ninkas ne tik nežino, ką rašąs, 
bet ir būdamas visuotiname su
sirinkime nenugirdo revizijos 
komisijos raporto.

Iš kur šėrininkas gavo meti
nę atskaitą už 1923 m.? Aišku, 
kad šėrininkas kalba apie 1922 
m. atskaitų, bet tą skolą prime
ta 1923 m. direktoriams. O tai 
juk yra nesąmonė. Revizijos ko
misija išdavė atskaitą už 1922 
m. iki sausio 1 d. 1923 m. Jie 
sako: “Spulkai skolingi iki sau
sio 1 d. 1923 m. $35,757.09.” Gi 
už 1923 m. dar nebuvo ir nega
lėjo būti jokios atskaitos.

PASIŲSTA K A LĖ JIM AN
GYVOS GALVOS.

ftalando S. M. Ratelio 
susirinkimas

komitetui.
Jei tarnauji 

,/Tai netarnauji velniui.” 
ir su board-direktoriais. 

ir tebėra geri 
bičiuoliai, negali 

progresyvės

Presbiterijonai paskyrė $4,757 
000 misijoms.

Sekmadienį eis paskutinė 
Opera.

Naujai paskirtas Italijos am
basadorius Amerikai, princas 
Caetani, atsilankė Chicagos pa
žiūrėti. Jisai pareiškė, kad Ita
lija esanti priešinga franeuzų 
plėšriai politikai.

Už kokių trijų mėnesių chi- 
cagiečiai susilauks naujos kny
gos — palydovas, kur bus su
rinkta vardai pavardės Chica
gos gyventojų. Knygoje išviso 
busią apie milioną pavardžių.

Italijos ambasadorius lankosi 
Chicagoje.

Cicero Lietuvių Liuosybės Na- 
rpo Bendrovės šėrininkas “Nau
jienų” No. 56 ajfeako į mano pa
aiškinimą, kuris tilpo “Nauj.” 
No. 51. Aš nekreipčiau į tai jo
kios domės, jeigu šėrininkas 
bent kiek teisybės butų para
šęs. Bet kuomet šėrininkas yra 
pasiryžęs skleisti nesusipratimų 
tarp bendrovės dalininkų, tat 
daromi priekaištai tenka atrem-

Praeitų susirinkimą prisirašė 
1 moteris ir 2 merginos, Šin 
susirink i man buvo prisižadėjęs 
ateiti persirašyti ir vienas vai
kinas. Del laiko stokos jo įsto
jimas palikta sekančiam susi
rinkimui. L. S. M. Ratelis at- 
einačią vasarų žada surengti 
bent kelius išvažiavimus. /

— L. S. M. R. Koresp.

VVH't eSUT/MHCZ

| HOPE. TOUO
CHIU> Sc'

Policijos viršininkas ne juo
kais kelia “ablavas”. Paskuti
nėmis keliimis dienomis liko 
iškrėsti įtariami paleistiivybe 
namai, kur suimta 89 asmenys 
— vyrai ir moterys, Suimtieji 
turės pasiaiškinti teisėjui Da
ilieji P. Trude, kokiais tikslais 
jie lankė tuos namuš.

Nepamatuoti priekaištai L. L. N 
Bendrovės naujiems direk

toriams.

Paskilbusi Klimekienės 
pasiba i gė. Prisa ik in tie j i 
jai įsitikino, kad ji yra 
nunuodijimu kelių savo vyrų ir 
išnešė nuosprendį, kuriuo ei
nant ji liko nuteista visam am
žiui kalėjimai!.

Prokuroro kaltinimai nepa
darė jokio regiamo įspūdžio į 
Klimeklenę. Ji šaltai klafisėsi ir 
nerodė jokios nerimties. Pro
kuroras pareiškė, kad Klime) 
kienė iškabo suplanuodavo pa
pildyti piktadarystę ir šaltai tų 
biaurų darbų atlikdavo. O to-

Gov č\S 
much PaS 

BUtLeri“ PoP

prež.
Valančius. Juodu

Šerų svetainės
Serų išpardavė
Svetaine vardu

Komisijų raportai 
mokosi dainavimo, 
ma
Vasara numatoma keli išvažia 

vimai.
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Nauja knyga — palydovas

Ant atminties tos liūdnos dienos 
2 metų sukaktuvių.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
ELZBIETO GAGELIENfi 

po tėvais Vaišviliutė, 
Kovo 13, 1921, 4 vai. po pietų. 
Amžiaus turėjo 21 metus. Iš 
Lietuvos paėjo, Panevėžio ap
skričio, Kupiškio valščiaus, Ši
monių parapijos, Migonių kai
mo. Amerikon atvažiavo 1913 
metuose, Sioux City, Iowa, pas 
seselę, 4 metus išgyveno labai 
linksmai, gražiai. Paskiau gyve
no 3 metus pas broli ■Chicagoje. 
Apsivedusi su Kazimieru Gage- 
liu gyveno 5% mėnesių. Susir
go plaučių uždegimu, po 7 die
nų ligos, ta beširdė mirtis išplė
šė iš musų visų, kuri buvo my
limiausia musų. Palikome nu
liūdime vyras, brolis, seselė ir 
2 pusbroliai. Ilsėkis mūsų my
lima. Tegul tau būna lengva 
šios šalies žemelė. Mes tavęs 
nebesulauksime. Lauk musų 
pareinant pas save.

Anelė, seselė.
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šėrininkas rašo: “Polemikos 
su korespondentu nevesiu. Bet 
dalykų paaiškinimui visgi vie- 
ną-kitų žodį tarsiu.

“Korespondentas sako, kad 
pereitais metais bendrovės direk
toriai ėję raukia rankon su Mr. 
Vaičiūnu. Tai ne tiesa.”

Pasakyti, kad netiesa, tai dar 
nčra faktas. Praeitų metų du 
board-direktoriai, kurie Jiems 
metams nebeliko išrinkti, yra ge
ri Mr. Vaičiūno bičiuoliai. Patys 
parapi.jonys liudija, kad jie pyi- 
klauso , bažnyčios 
šventraštis sako: 
Dievui
Taip 
Tie, kurie buvo 
Mr. Vaičiūno 
tinkamai tarnauti 
visuomenės įstaigai. Būdami iš
tikimi Vaičiūnu^ jie visuomet 
pranešdavo kas yra L. N. B. di
rektorių daroma ir tarima. O ta
tai kad buvo daroma, tai faktas. 
Juk praeitais metais bendrovei 
buvo daroma visokitį klinčių: 
uždaromos prakalbos, renkami 
parašai,t kad svetainė ; nebūtų 
duodama Biblijos tyrinėtojams. 
Tą darbą varė davatkų įstaiga.

Gi šiais metais nebuvo dar jo
kių keblumų: parengimams ir 
prakalboms nebedaroma kliu-

Dailės teatro artistai 
te nevaidinti Auditoriumc: jie 
pareiškė, kad v^irij nevyksiu 
Chicagon, jeigu jiems reikės 
vaidinti Auditorium teatre. Bet 
tas nesusipratimas greit liko 
pašalintas ir rusų artistai atvy
ksta balandžio 3 d., vietoje bal. 
17 d. Jh> tris savaites vaidins 
Great Northern teatre., Pirmos 
savaitės repertuaras susidės iš 
Teistoj auS — “Car Feodorovič 
Ivanovič” ir Maksim Gorkio — 
“Na Dnie”.

Nevaidinti Auditorium teat
re patarė p. Belasco, paskubęs 
krutamu jų paveikslų direk to
rius.

tą penktadienį nusižudė Logan 
Sųuare banko prezidentas, 
Fred W. Popp. Nusižudymo 
priežastįs aiškėja. Pasirodo, 
kad bankininkas buvęs labai di 
dclis gražių ir graikščių mote-

Matysite ją Naujienų 
Koncerte

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelio susirinkimas įvyko an
tradienį, kovo 6 d., Chas. Stru
milų svetainėje.

Komisija delei lavinimos 
dainuoti pVaneša, kad jau dai
nų susi mokinimo viena repeti
cija įvykusi, ir buvusi 
sėkminga 
pasiryžimas ne 
dinti įvairius Į 
išsimokinti dainuoti 
esant jie 
riuoti.

Komisija delei 
šeimyniškos vakarienės prane
ša, kad jau yra pagaminti ti- 
kietai, kurie išdalina nariams 
dėl pandayinėjinių draugams bei 
ratelio rėmėjams. Tikietų kar
na 75c ypatai., Bus muzika, į- 
vairųs šokiai, žaismės ir vaka
rienė. Tikietai reikia įsigyti 
išanksto, nįvpliau kaip iki 
penktadienioį kovo 16 d., nes 
vakarėlis buš šeštadienio vaka
rą, kovo 17 d., Chas. Strumilo 
svetainėje, 1589—E. 107-th St..

J. Šimkus praneša, kad A. 
Rukša paaukavo dėl L, S. M. 
Raitelio 2 knygut'i—“Užburti 

Turtai”. V. Praikša pa aukavo 
1 knygutę "Katriutės Gintarai”. 
Reikia manyti, kad E S. M. 
Ratelis neužilgo sugrįš į seną
sias vėžes.

Vakar musų -koncerto šeimy 
ninkės nudžiuginoneti 
ketu pranešimų:

“Klausykit, štai jums dai 
viena žinia: Rusų OĮieras žvai
gždė darnios Naujienų koncer

„ Tai yra viena iš puikiosios 
panelės M. Nemeroviutes pozų 
šokant Nokturną prie Chopino 
muzikos
ir Jps ir mes turėsime progos 
išvisti ir juo pasidžiaugti Nau
jienų koncerte šią nedėlios die
ną, kovo 18, Ashland Blvd. 
Auditorijoj. Tai bus ištikro ža- 
vėtinga vaisė musų akim ir šir
dims. r

bažnyčioj adresu 10806 S i Wa- 
bash Avė.

Tb uždraudimo (injunction) 
teisme prašė Katalikų vysku
pas, užvedęs bylą prieš seka
mus asmenis: Viktoras Miknc- 
viče, Jonas Janušauskas, Juo
zas Keršnauskas, Juoz. Savic
kas, Frank Stankevičius, Ant. 
Nakrošius Juoz. Rimkus, Judi
ta Pcčiukaitienė, Kaz. Buchius, 
Tamošius Tetkeyičius, Jakymas 
Pivarunap, Juozas Kudiauskas, 
P. Telyczenas ir Frank Jagmi
nas.

Už vyskupą po skundu pasi
rašė jo kancleris D. J. Dunne

Kaip matyt, apskųstieji pa- 
rapijoinys ketina ginties ar 
bent darodinėti teisme, jog “in
junction“ buvo be reikalo ar 
neteisingai išduotas. Nes kai- 
kurie iš apskųstųjų pasisamdė 
advokatą, kurs įnešė teisman 
jų “pasirodymą.”

Pastebėtina betgi, kad šitoj 
lietuviškoj byloj kun. Lapelio 
parapijOmįs visai nesikreipė 
pas lietuvius advokatus. O gal 
jie kreipėsi? Jeigu kreipėsi, tai 
argi hutų visi ir kiekvienas lie
tuviai advokatai atsisakę eiti 
prieš katalikų Vyskupą ir jo ad
vokatus? Tai negalimas daly
kas. Iš to matyt, kad patiems 
paralpijonams lietuvyste mažai 
terūpi.

ši vyskupo byla prieš kaiku- 
rius parapijomis neišrodo kad 
butų didelės vertės. Vienok vi
si apskustieji /turi apsireikšti 
teisman trečią kovo menesio 
pancdčlį, Byla yra užvesta 
Circuit teisme, No B 91417, ir 
paskirta teisėjui Ira Ryner.

kiai pasigmlėj ima negali būti 
Tuo labiau kad ji esanti gan 
apsukri moteris ir gerai žino
jusi, ką daranti.

Ryto “{Naujienose” tilps mu
sų reporterio platus tos bylos 
ai>rašynias. Reporteris specia
liai buvo nuvykęs į teismą ir 
viską, ką matė ir girdėjo ap
rašys “Naujienose”.

Programas susidėjo iš kon- 
ccrtinės dalies ir pertastymo 
“Adomo ir Jievos”. Nors sve
tainė yra netikusi koncertams 
arba perstaymam, tečiaus kuo
met gerų dainininkų atsiranda, 
tai žmogus pamiršti apie tą 
pirmą blogą įspūdį.

/Koncertinę dalį išpildė Jule 
Širvąitė, Z. Juškaitė, A. Kveda
ras ir J. Uiktveris. Lošima 
p-lė Z. Vaiciikauskaitė, A, Kve
daras ir J. Uktveris.

Koncerto žvaigždės šį kartą 
buvo p-lė Širvaitė ir p. A. 
Kvedaras. Juodu gražiai su
dainavo duetą iš. “Čigonų” ir 
iš “šienapiutės,” už ką gavo 
daug aplodismentų. Julė be 
to sudainavo vykusiai keletą 
gana sunkiiįu dainų,

Z. Juškaitė savo gražiu li- 
rišku sopranu sudainavo “Ilgu 
man ant svieto ’ir anglišką dai
nelę. Jai daug geriau išeitų, 
jeigu ji daugiau butų įpratusi 
ant ^scenos. Ber laikui bėgant 
iš jos išeis gera dainininkė. 
Po jok J. Uktveris gana vyku 

šiai atliko monologą “Nedrąsus 
Šokėjas”. Gerai jis turi mo
nologą sutvarkęs ir publikai 
buvo daug juoko. Po to sekė 
lošimas “Adomo ir Jievos”. Tą 
veikalą jau visi žino ir, rodos, 
jau reikėtų jį padėti į šėpą. 
Tečiaus kuomet veikalas pa
puola į tokias rankas, kaip p. 
A. Kvedaro, Z. Vaicikauskaitės 
ir J. Uktverio, tai atrodo visai 
ne tas veikalas. Jie visi atliko 
savo roles puikiai, ypatingai 
man patiko Adonio rolėj p. 
Kvedaras. Jo vaidinimas ir dai- » /
navimas daro malonų įspūdį. 
M, Juozavitas ant suvis ,sukle
rusio piano prakaituodamas 
dirbo visą vakarą.

Pertraukomis kalkėj 
Butkus ir S. 
ragino .pirkti 
budavojiniui. 
už $2,000.

Ji šaltai planavo žudynes 
šaltai jas atliko.

Suėmė 89 žmonės tįiž ištvir 
kavimą.

“Auditorium” bus pradėta sta
tyti bal. mėn.

Da kartą kalba S. Valančius, 
pranešdamas, kad “Biru tie” 
stato operteę “Bailus Dakta
ras” 29 d. bal. ir dėkoja publi
kai už skaitlingą atsilankymą 
vakaran. Tuo vakars ir užsi
baigė

Pamiršta pridėti dar kiti to 
vakaro dalyviai, būtent* “Jau
nuolių Orcrestro” nariai, kurie 
šauniai pasirodė koncertinėj 
dalyj; p4e M’. Maskaliuniutė— 
solo pianu. Ji tebėra jaunutė 
mergaitė, kūdikis dar, bet jau 
gali rodytis scenoje ir prie ge
ros publikos.

Taigi pdes H. Sandauskin# 
tė, pianas', Dęmleriutė, smui
ką. Jos griežė ir dainavo due
tą “Vakaras”) M. Petrausko.

Puikus darbas. Ir tėvai už 
auklėjimą tokių vaikų yra gir
tini. Valio, Jaunuoliai. Mes 
Jaukiame dar daugiau iš jūsų. 
Nepameskite savo Energijos 
taip prakilniame darbe.

—Rep. Raganius.

LOGAN SQUARE TRUST 
AND SAVINGS BANKO 

REIKALAI.

Rusų Operos sezonas jau 
baigiasi. Beliko vos keletas die
nų./ Sekmadienį bus pabaigtu
vės. Šiandie vakare - ^statoma 
“Noč Liubvi”, ryto pakartoja
ma ta pati operetė; penktadic 
nį eisa “Snieguročka”, šesladie- 
nį po pietų “Noč Liubvi”, o 
vakare “Žydė”., Gi 
vėms, sekmadienį, 
ma “Noč Liubvi”.

Tankiausia, kaip 
statoma “Noč Liubvi 
retė nepaprastai pątiko 
giečiams. Bet “Žydė” ir 
guročka” irgi verta pamatyti 
Kurie da nėra tų operų matę 
tegul nepraleidžia progos. Beli
ko vos kelios dienos. ..—Rep

Taupymas.
Abelnai imant, žmones kurie yra 

atvažiavę j Šią šalį arba gimę užjū
ry, nemėgsta išleidinėti pinigus. Jie 
yra mokinami iš mažens pačėdumo ū 
nepriklauso prie tos klesos žmonių, 
kurie lengvai leidžia pinigus ir yra 
gatvių kampų fekeriai, kurie verčiasi 
bpgus mainomis ir aliejų stakais, ar
ba kurio užsiima visokiais skyinais, 
sakydami, kad tai yra “investmentai”. 
Yra taipgi tiesa, kad vėlespėji karta 
ir svetimšalių yra be principo žmo
nes, kurie verčiasi Švimleliu ant gi
gantiškos skalės. Ir rtetik svetur gi
mę, bet ir tie kurie vadina save ame/ 
rikiečiais, Ponzi ,Bischop, Marcino ii, 
kiti, kurie nunešė milijonus žmonių 
pinigų? J

Yra dar viena klesa .žmonių ku
riems Suvienytų Valstijų Taupym\ 
Systema patinka, tai tiems, kurie yra* 
prisirišę prie šios Šalies, nors yra gi- 

' mę svetur ir kurie skaito laik- 
"■ "Vaičius spausdinamus jų prigimtą 

kalba. „ Daugumas tų žmonių yra dar- 
binių^ai. Daugumas iš jų čedija iš 

, sąyo uždarbio ir jie yra pilnai įsiti
kinę apsauga savo pinigu. Tie yra 
,tik nesusipratėliai, kurie tiki nepapra- 

į štai greito pralobimo. Kiekvienas 
privalo žinoti, kad bonai arba ceitifi- 

i Ratai, kuriuos parduoda Suvienytų 
; Valstijų valdžia, yra taip geri, kaip 

auksas. štai kodėl kiekvienam turi 
būti žingeidus šis dalykas kuris už
dirba ir čždija.

Suvienytų Valstijų valdžia dabar 
p-a labai su si rupi misi, kad įkalbėjus 
žmonėms, jogei jie kuolabiausiai tau
pytų savo pinigus. Tam tikslui yra 
išleisti ir pardavinėjami žmonėms 
Treasury Savings Certificates; jie yra 
visokių kainų, kad visi galėtų pirkti. 
Treasury Savings Certificates yra 
pardavinėjami kaipo investmentai. 
Jie yra paremti stipriausia valdžia 
pasaulyje. .Patartina žmonėms sau
gotis visokių investmentų, kurie nėra 
patikrinti. Yra daroma pastangų pa
daryti Suvienytas Valstijas kaipo di
delio taupymo šalimi. Kad žmones 
bereikalo neleistų savo pinigų, o įdė
tų į investmentus, kurie yra visai 
saugus ir kurie atneš didelį pelną.

“Kas, kas”?
“Danilovas!”
“Ura!”
“O žinot kas jam akompa- 

nijuos“?
“Nagi, nagi?”
“O-gi pats Rusų Operos di- 

riguotojas ponas FiveiSkis”
Po tokių žinių — kažin ar 

toj didžiulėje Ashland Bulvaro 
Auditorijoj beliks bent viena 
tuščia vietelė., Į

V. Danilovas yra pirmaeilis 
tenoras ir yra pirmuoju daini
ninku tenoru garsioj rusų ope
roj, kuria gėrisi visa Chicaga. 
Ponas Fiveiskis yra didelis mu
zikas, kurs žino iš atminties 
kone visas svieto operas.

sau tikiu bent su keliomis mo
terimis. Visa tai, matoma, at
sėjo nemažai pinigų. ITiegtain 
bankininkas pašvęsdavęs dau
giau laiko moterims, negu ban
ko reikalams. Padarinyje bainko 
biznis ėmė eiti “kreiva” vaga. 
Paslėpimui deficito buvo pa
daryta falšyvų dokumentų. 
Bet toks dalykas paslėpti visgi 
nelengva: anksčiau ar vėliau 
tiesa turėjo išeiti aikštėn. Tos ' -tiesos bijodamos, Popp ir nuta
rė pasišalinti iš šios ašarų pa
kalnės. \ ‘ ’

Bankų ^egzaminuotoj 
ry S. Savage, ramina depožito- 
rius: esą jiems daug nereikesią 
nukentėti. Jeigu bus nuo kiek
vieno dolerio numušta 25 cen
tai, tai ką tas reiškia. Juk ga
lėjo būti ir blogiau Be to, gal 
jiems ir nė vienas Centas ne
žus. Reikia tik banką vėl ant 
kojų pastatyti. O tam reikia 
$400,000 — $175,000 tuoj, o 
kiti vėliau. Tai padarius, bart^ 
kas busiąs tvirtas, kai uola.

Tai^i kuris mudviejų nežino, 
ką rašąs?
Dalininkams nereikėtų kreip

ti domės Lrisėrininko tos rųšies 
...........4- ........ 

(Tąsa ant 8-to pusi.)
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t NAUJIENOS, Chicago, H! Trečiadienis, Kovas 14, 1923

Lietuviu Rateliuose PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

užsipuldinėjimus. Jie neturi jo- 
\ kio pamato. Apie Liuosybės N.

B. stovį bus rašoma “Naujieno
se” ir kituose laikraščiuose.

— L. N. B. Korespondentas.

IŠ Roselando palėpid
APIE GRAŽIĄJĄ JOZAPINĄ

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI | NAMAI-2EME
KEIKIA VYRŲ

MOTERŲ

Kaip ji mikino Progresistfe^ir 
komunistus ir ko jie išmoko.

Graži žmona Jozapina, 
Skaistaus veido ir akių; 
O meilumas ir lipšnumas

S.Ji čionai žemelėj Rožių 
IVogresistems viulovavo 
Ir jaunuosius komunistus 
Jų teorijų mokino.

Ji skaityt menkai mokėjo, 
Rankos rašto nepažino;
Bet tas josios iškalbumas-- 
Ne bet ką jai lygų rasi: 
Kai pradės ji kada skliausti, 
Tai per valandas kelias, 
Ir niekaip prie jokio galo 
Negailės ji prisiirt.

Ji mokino progresistes 
Ir jaunuosius komunistus 
Naujo mokslo, naujų tezių, 
Ko kiti dar nežinojo, 
Ar bent praktikoj nevykdė,

Susirinks kur ip|nogresdstes 
Savo mitingo laikyti 
Ir dar kelis komunistus 
Savo buria pasikvies, 
Kad saugiau joms tenai butų 
Kad kas piktas iš tamsos 
Jų nugązdint negalėtų.

Ir šnekės tenai jos visos, 
Tik šnekės, šnekės, šnekės, 
Lygiai taip, kaip žąsys šneka 
Susibėgusios buriu. 
O gražioji Jozapina — 
Ta daugiausiai už visas, 
Savo skambančiu balsu, 
lt lakštingala čiulbės.

Pašnekėję, pači ulbėję, 
Žėdna sau namon kuprena; 
O tie vyrai palydovai, 
Kur dailiausios pasiskyrę, 
Lig pat durų parlydėję, 
Atsisveikina lipšniai 
Ir gražiai “gud-nait” pasakę, 
Džiaugias naują mokslą radę 
Ir su progresu sutapę.

Barbė jau senyva žmona 
Is iš veido negražiausia, 
Progrcsiste kai pastojo 
Tokia jauna, tokia skaisti 
Tartum lėlė pasūlarė.
Joskks Petras dailus vyras, 
Ir labai padorus žmogus, 
Tik bedirbdams sunkų darbą 
lt septyni jis sulinko, 
Ir gražiajai Barborytei 
Nebemeilus jau atrodė.
Ir pavarė seną Petrą, 
Ir išvarė nabagėlį!
O sau jauną, žalų, drūtą 
Kavalierių pasirinko.

O čia Nastė ir Petrone, 
Kotre, ^lagdė ir Jadvyga — 
Visos tartum susitarę, 
Stambių permainų padarė 
Savo kūne ir namuose.

Ir išmoko progresistes 
Ir jaunieji komunistai, 
Kaip gyventi šiame sviete, 
Kad smagiau jiems čionai butų, 
Kad geismai ir kiti norai 
Nepelėtų uždaryti,

Juozas Pupa.

Lietuvių sviete:
KAS: — Naujienos, Naujienietės ir 

Naujieniečiai.
K^.: — Didelį, gražiausią motin j Nau

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

kampas Van Buren ir Ashand gat
vių. Chicagos mieste.

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

KADA: — Jau tuoj, jau tuoj, — jau 
tik už dienelės, jau tik už kitos, tą 
nedėlios dieną, kovo mėnesio aštuo
nioliktą (18) šiais metais 1923čiais 
tą dieną vakaroj).
1 kurį tai garsingą didį parengimą 

yra širdingai kviečiami visi Naujienų 
draugai, prieteliai, bičiuoliai, vyrai ir 
moterįs. nei vieno neaplenkiant.

Naujienų Kviesliai.

Karpenterių, 65-7Oc. į valandą. Prie 
driliavimo ir punch press, 55-60c. į 
valandą, inžinierių, $40 į savaitę, peč- 
kurių, 50-60c. į valandą, dženitorių, 
$22-25 į savaitę. Darbininkų į dirb
tuves ir išsiuntinėjimo departamentą, 
45c. į valandą. Alyvo tepėjų, 50c. į 
valandą, mašinistų, 75c. į valandą, 
sargų, $25-$28 į savaitę.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui regsų; nuolat dar
bas ir gera mokestis. Atsišau
kite:

Miller & Cohcn
1416 Blue Island Avė.

REIKIA kriaučiaus prie 
teriško kostumersko darbo.

Kreipkitės
K. AWGAITIS

3130 Harrison St.

II1O-

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė arba mainysiu ant automobiliaus, 
loto,, biznis yra išdirbtas ilgus metus. 
Intaisymai visi naujausi. Nepraleis
kit šitos progos, kas pirmas tas lai
mes.

3016 Normai Avė.

AUKA KLAIPĖDOS 
REIKALAMS.

Draugija “Vyskupo Motiejaus 
Valančiausko” savo mėnesiniame 
susirinkime
pėdos gelbėjimui $25.00 ir tuos 
pinigus perdavė Chicagos Lietu
vių Klaipėdos Komitetui.

— I. Balčiūnas. -

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo dėdės Jono Lit

vino, gyveno 1913-14 metuose ant 
21-mos ir Halsted Gatvės, dirbo tune-, 
lyj. Jis pats ar kas apie jį žino mel
džiu pranešti laišku arba ypatiškai.

MES. ADEIJA, 
3421 Lemoyne St., (Humbold Park) 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU pusbrolio Maikio ši- 
linskio, paeina iš Tauraginų parapijos, 
Ežerėnų apskričio, Kauno gub., gyve
no Chicago, 111. Dirba prie strytka- 
nų. Meldžiu jo paties atsišaukti ar
ba kas žino apie jį pranešt man, už 
ką busiu dėkinga. Stanislava Jodynis, 
227 N. Ohio St., Aurora, III.

JIEŠKAU brolio Simono Joniko, 
paeina iš Varnių, pirmiau gyveno Chi- 
cagoje ant Bridgeporto. Turiu svar* 
bų erikalą, atsišaukite arba kas žino
te malonėsite pranešti. Atlyginsiu.

JURGIS JONIKAS, 
Box 72, McNaughton, Wis.
L . .. -T',.;.!______ __________ 'A.'! J----——?

APSIVEDIMUI
JIEAŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės, bet ne gyvnašlės. Aš 
esu vaikinas 28 mehj amžiaus, gelto
nų plaukų, mėlinų akių, dirbu vnsoki 
darbą. Norėčiau susipažinti su to
kiom merginom kurios mylėtų gerą 
šeimynišką gyvenimą, nesenesnę kaip 
30 metų, nelabai didelę. Meldžiu vai
kinų nerašinėti, o merginos su pirmu 
laišku prisiųskit paveikslą. Paveikslą 
pareikalavus grąžinsiu.

REIKIA moterų sortavimui 
popierinių atkarpų. Nuolat dar
bas, gera mokestis. Chicago 
Paper Grading Co. 509-515 W. 
Mather St. 1 blokas į pietus nuo 

darbo „valandos, 35-40c. į valandą, vei- s Harrison.
larlni M i aovaitn Virnhl mil’IipmS ' ■ ■ - ---------- -

REIKIA MOTERŲ

Indų plovėjų darbas dienomis arba nak 
timis $15-16 į sav. Janitorkų trumpos 

terkų, $18 į savaitę. Virėjų mažiems 
virimams, $12-22 j savaitę. Hotelio 
darbininkų, $45-50 į mėnesį, kamba
rys ir valgis.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU,

* 4193 So. Halsted St.
REIKIA vyrų ir moterų dar

bui prie staklių, flus ir generalio 
dirbtuvės darbo. Patyrimo ne
reikia. Gera alga, nuplat dar
bas. ^Subatomis uždaryta 
sad^. r

/ OLSONRUGCO.
1508 W. Monroe St.

. REIKIA BABBININKŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

vi-

Reikia —
Į geležies atkarpų jardą vy

rų shearmenų, nuolat darbas.
S. S. P. & CO.,

5833 So? Throop St.

MOTERŲ

MOTERŲ IR MERGINŲ

16 metų amžiaus ir 
senesnių.

pakavimui
inspektinimui
sudėstymui kianų ir 
lengvam prie mašinų 
darbui
taipgi merginų mokini-1 

muisi prie punch press darbo
Atsišaukite

AMERICAN CAN CO. 
3951 S. Canal St.

blokai į vakarus nuo 
Wentworth Avė.

4

708 W. I9th PI. 
Chicago, Iii.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
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.

LIETUVIŲ bekemės nori pa
daryti duonos trustą ir nepri
klausančius prie jų trusto duo
nos ; išvažiotojus užpuldinėja. 
Jau tokis užpuolimas įvyko ko
vo 9 d., 1923, ant 42 »ir Maple- 
vvood Avė. duonos išvažiotojo J. 
Jurevičio užpuolė ir grasino vi
saip. Ką aš esu kaltas, kad ma
ne darbininką užpuldinėjat, ma
no priedermė tik bus savo gyva
stį apsaugoti. Draiveris.

PARDAVIMUI

POCAHONTAS ANGLIS

Tiesiai iš mainų, $9.75 už toną.

Sykiu po 5 tonus ir daugiau 
Franklin County, 

tiesiai iš mainų $6.75 už toną.

Šaukite Yards 4834

IEŠKO DARBO
JIEŠKAU darbo prie inaliavo- 

jimo ir dekoravimo namų, esu
szi rinko aukų Klai-•' Patyręs darbininkas tame ama-

____ • ocNr • a____  IfroinVifnc IničLn nrte. Kreipkitės laišku ar ypatiš- 
kai. K. Bnizas, 3122 South 
Halsted St.

Reikia
Baltų moterų ir merginų 

lengvam dirbtuves darbui. Dar
bas nuo štukų. Gera alga. Dar
bas nuolat visą metą. Geros 
darbo aplinkybes Telcfonuokil 
mums kas link algų transpor- 
tacijos ir 11. *
LIBBY, McNEILL & LIBBY 

Blue Island, III.
Phone Blue Island 620

MOTERŲ 
ir 

MERGINŲ

lengvam dirbtuvės darbui 
prie mastinių tavorų 

ir 
rūbų orderių

patyrimo nereikia

gera pradžiai mokestis

BERNAD HEWITT CO.
910 W. Van Buren St.

REIKIA merginų darbui prie 
spėka varomų mašinų.

Kreipkitės
M. RUDOLPH & CO.

1401 W. Jackson Blvd,

Pranešimai
REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA patyrusios veiterkos. 
Valandos nuo 6 ryto iki 1 po 
piet ir nuo 4 iki 7 vai. vakare.

Kreipkitės
2437 S. Leavitt St. >

North Side. — L T. Sandaros 28 
kp. rengia prakalbas su programų 
kovo 15 d., 7:30 v. v., Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Kalbės St. Ko- 
dls ir Valančiauskas einamosios va
landos klausimais. įžanga dykai.

— Komitetas.

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 
dainų repeticija įvyks penktadlenj, ko
vo 16, 8 v. v., Raymond Chapel sa
lėj, 816 W. 31 gvė. Visi nariai būti
nai atvykite, ues turime prisirengti 
saMO koncertui balandžio 1 d., Mėl- 
dažio salėj. — J. Gedraitis.

BILE VI SNA S (vynas arba mote
ris), kurie supranta labai gerai apie 
tikrai gerą ir paprastą biznio propo
ziciją ir kuris gali perstatyti faktus 
apie musu biznĮ kitiems teisingu budu, 
gali uždirbti kelis šimtus dolerių į sa
vaitę, šalę to padaryti daug draugų. 
Jei jus esate gabus, atsišaukite ir pa
simatyk ite su

E. E. BERGER, 
c-o T. H. Welch Co., 

ofisas
303 Hammond Bldg,, 

D&trbit, Mfch.

REIKIA moterų patarnautojų 
ir apvalytojų. Mes duodame ge
nis kambarius, valgį ir gerą al
gą. Atsišaukite prie šeimininkės.

Hotel Stabler, Detroit

REIKIA moterų prie plovimo 
indų, vienas dieninis šiltas, ki
tas naktinis šiftas. j

Kreipkitės
4161 So. Halsted St.

REIKIA Vyrų abclnam darbui 
į popieriaus sandėlį. Nuolat dar
bas, gera alįa. Atsišaukite. Chi
cago Paper Grading Co., 509- 
515 W. Mather St., 1 blokas į 
pietus nuo Harrison St.

PARSIDUODA pučerne ir 
grosernė su nauju mūriniu na
mu; biznis labai gerai išdirbtas 
per šešerius metus. Norintis ge
ro biznio ir gražaus naujo na
mo įsigyti, kreipkitės tuoj, nes 
pamatysite, kad tai bargenas.

PIGI IR GERA FARMA. Parduo- 
siu arba mainysiu ant miesto namo 
ar loto, 80 akr. derlingos juodžemės, 
50 akr. dirbamos, 5 akr. miško ir 25 
akr. ganyklos, žemė nulaidi, prie mo
lio .aptverta poromis: upelis bėga 
per ganyklą, visi geri budinkai, tar
pe dviejų žviruotų kelių prie mokyk
los ir miesto. Lietuviais apgyvento. 
Obolių sodas; 12 akr. žieminių javų. 
Žeme beveik visa užsėta, dobilais ir 
Šienu. Visos prie farmos reikalingos 
mašinos, 2 geri arkliai ir 9 karvės, 6 
kiaulės 150 vištų, 7 antįs, karvinis šu
va, visokie vežimai, pienui skirti nau
ja mašina; su visais furničiais parduo
siu už $5,700. Įmokėti reikia $3000, o 
likusius ant ilgų metų. Priežastis svar 
bi. Platesnių žinių kreipkitės prie sa
vininko, S. Morkevičia, R. 1, Foun
tain, Mich.

Reikia —
Vyrų darbui prie drop mašinų 

molding. Gera proga, patyrimo 
nereikia.

AMERICAN BRAKE SHOE 
& FOUNDRY CO 
Melrose Park, III. 

miestelis prie Chicagos.

REIKIA vyrų darbui į popie
rių sandėlį. Nuolat darbas.

SOUTH S1DE PAPER 
STOCK CO.

5833 So. Throop St.

REIKIA vąikinų 16-18 metų 
amžiaus, darbas dešrų departa
mente. Patyrimas nereikalin
gas. Anglų kalba irgi nereika
linga.

Kreipkitės
ARNOLD BROTHERS
660 WvRandolph St.

REIKALINGI kriaučiai 
vyriškų drapanų siuvimo.

Atsišaukite tuojaus 
F. DEGYMAS 
832 W. 33rdSt. .

prie

REIKIA moJderių ir appren- 
tice molderių, grinderių, sor- 
tuotojtį, darbininkų. Nuolat 
darbas ii’ gera alga. Atsišauki
te:

1760 Diversey Parkway

REIKIA prie mašinų ir 
sųueezer molderių. Darbas nuo 
štukių. Gera algai Taipgi dar
bininkų, ‘ 44c. į valandą. Pasi- 
ma tyki te su

Mr. Grubcr
1901 W.( Van. Buren St.

REIKIA selesmenų dirbti pilną ar
ba dalį laiko. Pardavinėjimui musų 
didelės' vertės Real Estate, pirmo 
morgičio auksinius bonus. Turi būti 
gabus pardavinėtojas. Jus galit už
dirbti pinigų jūsų liuosame laike. Mes 
išmokinsim jus kaip — ir dar specia
liai bus varoma kampanija. Darbas 
tarpe jūsų draugų dar daugiau padi
dins jūsų įplaukas, o yėliau galėsite 
tapti nulotiniu biznierių. Telefonuo- 
kit Central 3713 dėl pasimatymo, ar
ba atsišaukit Jacob Kulp & Co., 105 
W. Monroe St., Chicago, III.

Reikia —
I
Jaunų vyrų, gabių, teisingų, gero 

budo, nuo 20 iki 85 metų amžiaus 
pardavinėti pianus ir fonografus. Pa
tyrimas tame darbe nereikalingas. 
Reikia turėti reference. Mokama 
ga ir nuošimčiai. Adresas

O. J. VOLKMAN, 
c-g Steger & Sons Piano 
Manufacturing Company,

Steger Building, 28 E. Jackson Blvd 
Chicago.

al-

REIKIA patyrusių cabinet 
dirbėjų prię lengvaus darbo; 
darbas pastovus. Perfectlon 
Piano Bench Mfg. Co., 618 So. 
Canal St., 5 fl.

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

CHICAGO RAILVVAY
EQUIPMENT COMPANY 

46th and Lincoln Sts

Reikia —
Vyrų darbui į pirtį.

Kreipkitės
1115 Š. Paulina St.

Reikia —
Darbininkų į lentų jardą. 

Nuolatinis ir švarus darbas. Yra 
proga išmokti ir uždirbti didesr- 
nę algą. Ateikite pasirengę dar
ban prie V^artų.

HARRIS BROS. CO. 
1349 W. 35th St. 1

1 blokas į rytus nuo ; 
Ashland Avė.

2859 W. 40th St.
Tel. Lafayette 3223

PARDAVIMUI ki’autuvė, visokių 
daigių didelis stakas. Hardvvare, gro- 
seris, kendes, Ice Creamas ir ciga
rai. Randasi prieš Public mokyklą. 
Parduosiu pigiai, nes savininkas eina 
iš biznio.

O. MALESRE
4300 So. Mozart St.

PARDAVIMUI, 2316 S. Saw- 
yer Avė. mūrinė cottage, 7 
kamb. šviesus beizmentas, nė
ra brokerių. Atsišaukite. 
Starek, 2212 N. Kcdzie Blvd.

Tel Bclmont 3892

REIKIA patyrusių molderių, 
nuolat darbas, gera alga. Atei
kit pasirengę darban, klauskite 
Mr. Griffin, Hubbard Steel 
Foundry Co., E. Chicago, Ind.

TURIU parduoti savo $250 
vertą viktrolą, vartota tik 2 mė
nesiu. Yra daug rekordų ir dei
mantinė adata, už $60. 2502 W. 
Division St. Phoiie Armitage 
1981.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų 
po 4 ruimus mūrinis namas, už 
$6.600, rendos neša $700. Viskas 
geram stovyj. Kreipkitės į sa
vininką. 942 W. 33rd St.

REIKIA vyrų pagelbininkų 
prie pritaikymo ir revetinimo 
būrio.

Gage Structural Steel Co.
3141 S. Hoyne Avė.

PARDAVIMUI ice cream par- 
lor, cigarų, tabako ir kitų smul
kmenų krautuvė, priešai didelę 
mokyklą. Renda pigi. Kreipkitės 

2700 So. Wallace St.
Chicago, 111.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
cottage. Kaina $2200. $200 įmo 
keti kitus lengvais išmokėji- 
iųais. KAŠTE 

5124 Archer Avė

REIKIA vyrų shearmenų ir 
darbininkų į geležies atkarpų 
jardą. Nuolat darbas, gera mo
kestis. Standard Iron & Steel 
Co., 1632 K. Kinzie Avė.

PARSIDUODA Hardware sto
ras lysas išsibaigė, turiu parduo
ti viską greitai. Visokių malia
vų, varnišių ir štoro rakandai ir 
kitokių smulkių daiktų, 4629 S. 
Ashland Avė.

PARDAVIMUI 2 gyvenimų muro 
namai, 5-6 kambariai, furnesu apšil
domas, elektra, vanos, ant Southside. 
Priimsiu pirmą mokestį, arba dalį 
mokėkties, giosenią, saliuną arba ar- 
mabilį.

JOSEP N. MASHKEN CO. 
4922 So. Ashland Avė.

Prospect 8605

REIKIA 25 vyrų į geležies at
karpų jardą. Nuolat darbas, 
50c. į valandą, 10 va{. darbo die
noje. Atsišaukite

\ 3647 South Homan Avė.

$15.000.00 įmokėjus galite nupirkti 
12 flatų namą, netoli 61 st ir Hal
sted St. Rendos neša $9.500.00. 
Kaina $50.000.00. Jus galite uždirbti 
$,5000.00 į metus.

WINTON & NARTEN, 
6829 S. Halsted St.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

5 kambarių vėliausios mados ra
kandai. Turi būt parduoti tuojau. 
Puikus parloro setas, valgomojo kam
bario setas, vienas karpetas, 2 mie
gamojo kambario setai, virtuves se
tas. Viskas sykiu už $250. Taipgi 
parduosime skyrium. Didelės vertes 
fonografai su Rekordais, labai pigiai. 
Ateikite tuojau ir nepraleiskite šio 
bargeno.

1926 So. Kedzie Avė.

AUTOMOBILIAIIt

PARSIDUODA HUDSON
Taxi Cab 1917 labai gerame sto
vyje parsiduoda tik už $800.

Kreipkitės
PALACE GARAGE 

724 W. 19th St.

PARDAVIMUI
EXTRA. BARGENAS

Parsiduoti^ valgykla viena iš 
geriausių, 
trumpą
Savininkas išvažiuoja ant ūkės 
ir atidaro Sununer Resorts. At
sišaukite tuojaus.

Tel. Boulevard 5788.

urį. būt parduota į 
pusę kainos.

PARDAVIMUI saliunas viso
kių tautų apgyventa. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus, renda 
pigi, 6 kamb. gyvenimtii. Prieža
stį pardavimo sužinosite vietoje.

4536 So. Paulina St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė įvairių tautų apgyventoje kolonijo
je. Panašio biznio arti nesiranda. 
Biznis “cash”; išdirbtas gerai. Galiu 
parduoti sykiu su namu ar be namo. 
Priežastį pardavimo sužinosite vietoje.

ALEX BARSHIS, 
3801 W. 60th Str. (Chicago-Lawn)

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė. Biznis gerai išdirbtas. Pigi ren
da, 4 kambariai gyvenimui. Geram 
žmogui gera proga. Priežastis par
davimo — važiuoju Lietuvon. Klau
skite telefonu Pullman 7658 arba 
Naujienų ofise No. 216.

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

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

PARDAVIMUI saliunas Balto 
Dobilo Kliube. Pelningas biznis, 
bet priverstas parduoti, nes tu
riu 3 biznius.

1632 W. 46 St.

PARDAVIMUI
SALIUNAS.

Kreipkitės
3512 So. Lowe Avė.

FARMŲ išpardavimas didžiausioj 
lietuvių kolonijoj apie Fauntain, 
Mich., visękio didumo, nuo 20 iki 
J00 akrų. Gera apielinkė, arti dide- 
ių miestų. Geras turgus. Yra lie
tuvių bažnyčia. Galima gaut rendon 
ant pusės. Viskas auga. Rašyk te 
K. žvirgždis, R. 1, Fountain, Mich.

PARDAVIMUI pigiai, pigiau negu 
man pačiam kainavo, čeverykų taisy 
mo dirbtuvė. Garu šildoma. Yra vi
sos elektrikos mašinos ir stičerįs. Pi 
gi renda. ilgiems metams lysas, biz
nis išdirbtas. Priežastis pardavimo 
— liga.

10703 So. State St.

PARDAVIMUI restauranas 
lietuvių apgyventoj vietoj, biz
nis išdirbtas.

Atsišaukite
1745 S. Halsted St.

PARDAVIMUI “North Dako- 
ta” restauranas ir 6 kambarių 
rakandai turi būti parduota būti 
nai šią savaitę. J. I.^Budhck, 12 
So. Jefferson St.

PARSIDUODA saliunas lietu
vių apgyventa, gera vieta, prie
žastis pardavimo išvažiuoju i 
kitą miestą. Atsišaukite pas sa
vininką, 1737 So. Union Avė.

EXTRA BARGENAS. Pardavi
mui pigiai bučemė ir grosernė. Biz
nis per 20 jnetų, yra Ice mašina Ir 
trekas. Pigi renda, 7 kambariai gy
venimui, Priežastį pardavimo patir
site ant vietos.

814 Kensington Avė.

NAMAI-ZEME
SPECIALIS BARGENAS

Pardavimui 4 flatų naujas mūrinis 
namas, garu šildomas, 4, 5 ir 6 kam
barių. ’ Randasi prie 73 gatvės ir 
Emerald Avė. Rendos $3200 j metus. 
Kaina $21.000. Pinigais įmokėti 
$6000. M. T. Plummer, 7848 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na
mas, naujas fumace>ir pečiais šildo
mas, randasi prie 83 ir Green St. 
Rendos neša $2100. Kaina $16.500. Pi
nigais įmokėti $5000.

M. T. PLUMMER, 
7848 So. Halsted St.

BARGENAI VISOJ CHICAGOJ
Parlavimui arba mainymui mažas 

ar didelis namas, ar ani kokio biznio. 
61 Rockwell 4 flatų naujas kampinis 
namas, po 5-4 kambarius. Hot water 
heat vertas $29.000. Kaina tiktai 
$25.000.

2 flatų naujas mūrinis namas, su 
visais įtaisyma;s, 6 kambariai, gara- 
džius dėl 2 automobilių, lotas 27x125. 
randasi netoli šv. Kazimiero vienuo
lyno.

6 flatų mūrinis namas, rendos $105. 
Kaina $9.500.

Brighton Park, 2 naniai ant vieno 
loto, po '6-4 kambarius, rendos $120. 
Kaina $12.500.

Randasi laukose, gražus namas ir 
2 lotai, 1 karvė, 2 kiaulės, 25 vištos, 
kaina $4.500, tuos namus galima pirk
ti su mažu įmokėjimu pinigų, 
mokėti kaip renda.

C. P. SUROMSKI, 
3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

kitus

— MICHIGAN FARMOS —
90 akrų farma, modemiški budin- 

kai, gera žemė, M mylios nuo moky
klos, prie didelio kelio. Dvi 80 akrų 
farmos, gera žemė, geri budinkai, gal
vijai ir padargai. Savininkas, Geo. 
Burger, 7734 Langley Avė., Chicago, 
Phone Stewart 4332.

PARDAVIMUI dviejų pagyvenimų 
mūrinis namas: 3-4 ir 6 kambariai; 
dektra, maudynės ant Brighton Park. 
Parduosiu už $5800, arba mainysiu 
int bučernės, grosemės arba saliuno. 
kas pirmas, tas laimeš. Joseph N. 
tfashken Co., 4922 So. Ashland Avė. 
?rospect 8605.

MOKYKLOS
VALENTINES DRE8SMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dreamaking ir pattern xna- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėkln, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

$ara Patek, pirmininkė.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St, 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

PKIVATeS AUTOMOBILIU 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dleti. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėldieąiais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halstpd St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-roš lubos)

Chicago.


