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Vokietija siūlys 
taiką

Gal Sleževičius liks 
premieru

Taip bent spėja lenkai.

Pasakys savo sąlygas
Šleževičius bus premieru, 

spėja lenkai

VARSA VA, kovo 15. — kn- 
kų rateliuose spėjama, kad Gal
vanauskui rezignavus, premieru 
galbūt bus paskirtas M. Šleževi
čius, liaudininkų vadovas. Gal
vanausko kabinetas likęs nukai
tintas dėl viešpataujančio dide
lio chaoso valstybės bankuose.

Rusija mažina armijos 
išlaidas

Rusija mažina armijos išlaidas Skiria daugiau pinigų geležinke
liams. Tikisi daugiau pajamų.

Vokietija pasiūlys taiką
Prisilies mokėti kontribuciją 

ir sutiks gvarantijai užstaty
ti Vokietijos industriją. Neo- 
ficialinės derybos esą jau ve
damos.

BFJUJNAS, kovo 15.
Kada Vokietijos užsienio 
kalų miiūsteris Rosenberg kal
bės reichstage penktadieny, 
jis atsakys į Francijcs pareiš
kimą, kad ji evakuos Ruhr 
distrik'tą (tik J ai idiliškai, sulig 
Vokietijos mokėjimo kontri
bucijos. Jo atsakymas bus pa
kartojamas gvarantiijų, ku
rias Dr. Rergman buvo nuve
žęs Paryžiuj prieš pat franeu
zams pradeetaųt Ruhr puoli
mą.
• Rosenberg pareiškė kad Vo
kietijos valdžia visuomet bu'o 
pasirengus duoti tinkamų už
tikrinimų, jog anglys bus pri
statyti ir kad ji yra prisiren
gusi mokėti kontribuciją sulig 
Versaidlūs ar Londono sutar
čių iki kiek tik Vokietija mo
kėti pajiegia. Kiek Vokietija 
pajiegia mokėti, turi būti nu
statyta bešališkos komisijos 
Vokietija gi, užtikrinimui, kad 
nustatytoji suma bus užmokė
ta, sutinka užtsatyti visas savo 
industrijas ir už Vokietijos 
valdžios prižadus atsakys fabri
kantai.

Rosenbergo kalba bus prak
tiškai pakartojamas Bergmanno 
pasiūlymo, tik nebus siūloma 
galutinos sumos. Bergmannas 
gi siūlė $7,500,000,000 auksų. 
Vieton tos sumos bus siūloma, 
kad sumą, kokią Vokietija pa
jiegia mokėti nustatytų tyri

nėtojai iš užsienio, o ne Vo
kietijos ekonomistai.

Rosenberg betgi 
kad evakavimas 
pirmiausia sąlyga 
nalinis paskolos
kad Vokietija negali kalbėti 
apie kontribuciją iki Francija 
ir Belgija nesutiks apleisti 
Ruhr kai]) tik bus pasiektas 
susitariiųas- Gautoji paskola, 
kuri, manoma, siektų 20,000,-

000,000 auks. markių ($5,000,- 
000,000) eitų apmokėjimui 
kontribucijos.

Anglija šalinasi.
LONDONAS, kovo 15. — 

D|aily Telegraph diplomatinis 
korespondentas sako, kati Vo
kietija rengiasi paskelbti, kad 
ji sutinka ir yra prisirengusi 

rei-, pasiūlyti pieną galutinam »iš- 
rišimui kontribucijos įkila.'usop 
Ino, jei ji gali tikėtis, kad talki
ninkai sutiks tą pieną svarsy-

ANGFJLJCA, N. Y., kovo 15. 
— Gaisre Allegheny pavieto 
senų moterų prieglaudoje <žu- 
vo 7 moterys ir du vyrai . Še
šios moterys sudegė miegoda
mos, o viena užsimušė šokda
ma per langą. Arklininkas 
Sambom tris moteris išgelbė
jo, bet įėjus ketvirtą kartą, lu
bos įgriuvo ir jis žhvo. Žuvo 
ir vienas ugniagesys. Kelios 
išgelbėtos moterys ajxiegė, bet 
jos pasveiks. Nuostoliai siekia 
$100,000.

Prieglaudos namas yra il
gas medinis namas, statytas 
apie 45 metai atgal. Keli me- 

atgail nudegė vienas jo ga- 
ir ten tapo užtaisytas mu- 
Kitame gale namas susisie- 

su murinę vyrų senių

Bado streikas kunigui 
nepavyko

Negavo nė vieno parapijono.

JAMES f()WN, K y., kovo 15. 
— Metodistų kini. Jos. Wood- 
ridge laikė misijas. Kadangi 
misijos nesisekė, tai jis piv? 
skelbė, kad jis badausiąs ir 
melsis prie dievo tol, kol 
“griešn inkai” neįtikės ir “su
grįš prie dievo.” Badavo šešias 
dienas, bet nieko nepelnė.. Pa
skutinį pamokslą sakydamas 
jis buvo taip silpnas, ;k 
lis sykius turėjo ilsėtis.

reiškė,

Anglija protestuoja prieš. Kasmet vis
Francija

LONDONAS, kovo 15.
Anglija pasiuntė formalinę 
notą Francijai, protestuojančią 
jrieš kliudimą Anglijos pre
kybai Cologne ir kitose \okie- 
lijos vietose įvedimu bnujų 
Francijos muitų reguliacijų.

Franeuzai užgriebs 
kasyklas

geresni
“Naujienos” vis pirmesnės. 

Jos pirmiau už kitus paduoda ži
nias, jos pirmesnės taria savo 
rimtą žodį kiekvienu svarbesniu 
reikalu, jos pirmiausios pradėjo 
duoti geriausius metinius kon
certus, kurie pavirto į tikrą vi
suotiną metinę chicagiečių šven
tę.

reikalaus, 
Ruhr butų 
internacio- 
ir parėikš,

i

Naujienų

Kur Jus ir mes 
visi busime.

Neoficialiniai ir pusiau ofi- 
cialiniai Berlino pasiuntiniai 
nesenai klausinėjo Anglijos ka
bineto, ar kabinėtas sutiktų 
pareikšti, kad (Londonas pagei
dauja kpnkrf'čio Vokietijos pa
siūlymo, Moet Anglijos diploma
tai atsisakė ką nors tikro šiuo 
dalyku pasakyti.1

Neoficialinės detybos 
vedamos.

COLOGNE, kovo 15, — Ne
žiūrint pakartotinų užginčiji- 
mų, galųna yra užtikrinti, kad 
pereitą [savaitę Berlino val-

gali neužilgo privesti prie at
virų derybų su Francija apie 
sąlygas, kuriomis Ruhr e vaka
rinius galėtų būti pradėtas.

Kiek žinoma, tarpininkais 
tarp tų dviejų valdžių yra 
Anglijos ir Italijos mariai gva- 
rantijų komisijos, kurie šiame 
dalyke veikia neodicialiniai. 
Berlinas ir Paryžius priėmė 
juQSĮ kaipo itinkamesnius tar
pininkus šiame dalyke už ne- 
utralinę valstybę, nes komisi
jos nariai geriau pažįsta padė
tį ir geriau negu pašaliečiai ži
no apie ką dalykas einasi.

Ir Trockis sergąs.
LONDONAS, kovo 15. — 

Charles R. Crane, buvęs Ameri
kos ambasadorius Chinijoje, ku
ris keletą kartų lankėsi Rusijoj, 
sako, kad Leninas neabejotinai 
yra arti mirties. Jis sako, kad 
iv Trockis sergąs nuo neaiškios 
vidurių ligos. Jis tankiai turi il
gam laikui gultis lovon, bet jo 
liga nepasiduoda gydymui.
r*.... 11111 .....................

NAUJIENŲ
KONCERTAN

TIKĖTAI
jau galima gauti 
Naujienų ofise ir 
visuose Naujienų 
skyriuose.
Kad koncerto dieną 
nereikėtų grųsties ir 
laukti prie kasos 
langelio, geriau yra 
nusipirkti tikietus 
iŠ anksto.

MASKVA, kovo 15. — Rusijos 
biudžetas už fiskalinius metus 
nuo sausio iki spalio, 1923, rodo, 
kad jame yra didelių permainų 
palyginus su pereitų metų biu
džetu.

Per tuos 9 mėnesius tikimasi 
gauti pajamų biskį daugiau kaip 
bi'aoną auksinų rublių, o išlaidos 
sieks bilioną su ketvirtdaliu. Pa
jamų iš taksų, tiesioginių ir ne
tiesioginių, tikimąsi gauti apie 
500,000,000 auks. rublių, arba 
arti 150,000,000 rub. daugiau 
negu buvo gauta pereitais me
tais.

Armijos išlaidos sumažintos 
yra arti pusės. Pereitais metais 
išleista virš 400,000,000 r., o šie
met tikimąsi išleisti tik 200,000,- 
000 r. Bet išlaidos geležinke- 
iams tapo pakeltos daugiau kaip 

100,000,000 r.
Biudžeto nedateklius yra ma

žinamas. Pernai deficitas siekė 
40 nuoš., o šiemet sieks tik 25 
nuoš. Tas deficitas yra paden
giamas naujų pinigų leidimu, 
nors dabai* valdžia ir sustojo 
naudoti tą pražūtingą taktiką ir 
griebiasi vidurinės paskolos, kiu 
ries norima užtraukti 100,000,- 
000 auks. rublių. Ketvirtadalis 
;os sumos jau surinktas.

iRedkia jiastebjeti, kad 
džete nieko neminima 
atsteigimą degtinės 
ltaws, 
ętavo 
rnų.

Yra
pasiseks surinkti 
<iek ji apskaito, nes ir dabar 
pramonė ir prekyba yra ap
krauta nepanešamomis mo
kės timis.

lai 
las
ru.
kė
prieglauda. Kur buvo mūras, 
gaisras neįstengė 
bet 
kai

sunaikinti, 
medinė dalis namo visiš-

ke- 
Jis 

kad jis pasitenkins 
ir nustos badauti, jei nors vie
nas naujas parapijonas atsiras, 
bet nesirado nė vieno, kuris 
butų sutikęs būti' tuo nauju 
para’pijonu ir kunigo badavi
mas miė4o niekais.

įDUSSEUMlRF, kovo 15. — 
Vokiečiams kasyklų savinin
kams duota dar 24 valandos 
užmokėti franeuzams 40 nuoš. 
taksų už iškastąsias pereitą 
mėnesį okupuotame distrikte

Išrinko jury Fosterj teisti
Kas valdo Rusiją.

Iš 130,000,000 gyventojų komu
nistai turi tik 410,000 tikrų

jų narių, nors t jie vieni valdo 
visą šalį.

ST. JOSEPH, Micb., kovo 
15.—• Šiandie užbaigta rinkti ir 
ori saikiu t i jury, kuris teis W il
giam Z. Foteterį už peržengi
mų Mich'igano kriminalinio 
ši ndi kaiti žino įstatymų. Jury 
susideda iš 11 vyrų ir 1 mo- 
eries. Devyni jų yra fa eme

riai, 1 groserninkas, 1 geležin
kelio sargas ir 1 Šeimininkė.

Prokuroras tvirtina pristaty
sią s visą vežimą įrodymų prieš 
kaltinamąjį, kad jis skelbęs 
prievartą ir revoliuciją muver- 
jmui šalies valdžios.

Pasibaigus tam laikui fran
euzai pradės konfiskuoti ang
ių kasyklas ir kokso krosnis ir 

teisti kompanijų viršininkus.
Po kareivių apsauga, franeu

zai darbininkai šiandie prisi
krovė dar 350 tonų kokso 4š 
valstijos Westerboldt koksą 
krosnių

Išsprogdinus geležinkelio li
niją tarp Steele ir Dadhausen, 
ra-ncųzai areštavo 7 angliaka

sius ii* vokiečių įkaitai bus pa
statyti ant visų vaigščiojančių 
ta

Dar pasaulis ne girdėti negir
dėjo apie Coue ir jo “Ce passe” 
— “Every day in every way 1 
am getting better and better”, 
o “Naujienos” jau senai tai da
rė su savo koncertais, nes kiek
vienas Naujienų koncertas bū
davo vis geresnis ir geresnis už 
buvusįjį. Su kiekvienais metais 
Naujienų koncertai vis gerėjo 
ir didėjo, o ir publikos 'lankima- 
sis didinosi. Svetainės viena po 
kitos darėsi per mažos, taip kad 
pasiekta ir didžiulį Ashland 
Blvd. Auditoriumą. Bet su lai
ku ir tas Auditoriumas Naujie
noms turbut pasidarys.permažas 
ir reikės surasti kur-nors dar di
desnę svetainę, arba specialiai 
pasibudavoti savo svetainę, kad 
įstengus sutalpinti Naujienų 
draugus savo vakaruose.

817,000 žmonių,

linija traukinių

3 vokiečius nušovė

biu- 
a-pie 

monopo- 
kuris caro laikais duo
3,000,000,000 rub. puja-

tik abejonės ar valdžiai 
tiek taksų,

Smaugia Amerikos 
prekybą

WASHINGTON, kovo 15. — 
Amerikos prekybinis atašė Ber- 
line Herring telegrafavo preky
bos departamentui, kad Franci- 
jęs okupavimas Ruhr distrikto 
sunaikino ten Amerikos preky-, 
bą. Delei tos okupacijos liko 
įvesti dvigubai eksporto ir im
porto muitai, nes franeuzai ne
pripažįsta vokiečiams užmokėtų 
muitų, o vokiečiai nepripažįsta 
franeuzų išpieštų muitų. Yra ir 
kitokių didelių trukdimų preky
bai.

Mažina ląivyno išlaidas

MASKVA. — Rusijos kontro
liuojanti politinė partija — 
ftikriejli ktHnuii^istai, {kan-dida)- 
tai komunistų partijon ir jau
kieji komunistai, sudaro; tik 
pusę nuošimčio šalies gyven
tojų. .Tai rodo tik ką paskelb
tas oficialiais partijos sąra

šas.
Išviso partijai priklauso ar yra 

kandidatais,
kuomet Rusifo turi apie 130,000- 
000 gyventojų. / Tikrųjų narių, 
kurie turi teises dalyvauti vi
same partijos veikime yra tik 
410,430. Kandidatų įpriėmimui 
partijon yra 117,924 ir jaunų
jų komunistų (priaugančio 
japnimd) —■ 289,839. Dia il
giau. kai]) 90,000 partijos na
rių tarnauja laivyne ir armi- 

to 83,690 yra valdinin- 
Dartijai priklauso tik 

moteiys.

12 žmonių prigėrė
FLUSHING, Hoiandijoj, ko

pa- 
skendus ties Steenbank Angli
jos laivui Merville.

Priėmė atšaukimo priedą
joj, be 
kais.
30,434

Ilgas šokis.

šiandie 17 
prieš 12 priėmė priedą 
valstijos konstitucijos, 
leidžia visuotinu balsa- 
aįšaukti visus valstijos

iDUSSELDORF, kovo 15. — 
šiandie paskelbta, kad dar 
daugiau kareivių bus pasiųsta 

. Ruhr, kad pagelbėjus užgrie
bimui anglių.

įausene 'prie mašinų sandelio 
nušovė tris vokiečius.

Munšainas ir automobiliai
CHICAGO. — Nuo naujų me- 

;ų iki vakar dienai Chicagoje au- 
;omobiliai užmušė 117 žmonių. 
Tuo pačiu laiku munšainas nu
nuodijo 94 žmones.

LONDONAS, k. 15. — Tarp 
Anglijos ir Škotijos eina lenkty
nės apie tai kam priklauso čem- 
pionystė už ilgiausį šokį. Nuo
latos padaroma naujų rekordų, 
taip kad nebespėjamą jų nė žy
mėti.

Šiandie ryte Santos Casani iš
šoko Hammersmithe be jokios 
paliovos 18 valandų ir 34 minu
tes. Jis jau manė padaręs pa
saulinį rekordą. Bet už kelių 
valandų Edihburghe dvi poros 
šokikų užbaigė šokti, kuris tęsėsi 
be jokius paliovos per 21 valandą 
ir 16 pinučių.

MĄD1SON, Wįs., kovo 15.- 
Valstijos senatas 
balsų 
prie 
kuris 
vimu
renkamus valdininkus, taipjau 
ir teisėjus, jei, žmonių nuo
mone, jie netinkamai eina 
vo pareigas.

0RRŠ
sa-

Anglija moka skolas
WASHINGTON, kovo 16. — 

Nesenai padarytąja skolų atmo- 
kėjimo sutartim, šiandie Anglija 
turėjo sumokėti federaliniam re
zervo bankui New Yorke $4,128- 
0$5, kad savo skolą sumažinus 
iki $4,600,000,000, kaip kad yra 
nužymėta 62 metų sutarty.

Šiandie — veikiausia giedra 
ir šalčiau.

Saulė teka 6:02 v., leidžiasi r
5:56 v. Menuo teka 5:37 v. r.
m" ■"l"ll’1"."1 U.I- M ....JL -l.P'l.'M'gSg

ADVOKATAI PAKLIUVO 
/ KALĖJIMAM.

“Jurų vilko” kapitonas 
pasimirė.

į CHICAGO. — Du advokatai, 
McCaffrey ir MdDoimeH. tapo 
teisėjo Hugo Pam nuteisti 10 
Hienų kalėjimai! už teismo pa- 
įniekinimą> Jie jau tupi kalėji- 
■me. Tie advokatai nepaklausė 
teisėjo nuosprendžio.

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

PINIGŲ KURSAS

LONDONAS ,kovo 15. — Pa-i 
skelbtoji Anglijos laivyno sąma-) 
ta už 1923-1924 m. rodo, kau lai
vyno išlaidos sumažinamo • yra 
£8,000,000 ($37,600,000), paly
ginus su pereitų metų išlaidomis, 
kurios taipjau buvo sumažintos 
visu trečdaliu, palyginus su nž- 
pereitais metais. Sąmata pada
ryta pasitikint, kad Washingto- 
no sutartis bus ratifikuota*

Vakar kovo 15 dieną, užsienio pi
gu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
inkų buvo skaitoma Amerikos pini-

.. $4.72 
"”$5.30 
; $19.26 
L ’ $2.79 
.. $6.20 
... $4.83

Anglijos 1 sv. sterlingų
Austrijos 100 kronų ....
Belgijos 100 markių .....
Danijos 100 markių.......
Finų 100 markių .........
Francijos 100 frankų ...
Italijos 100 lirų ......
Liėtuvos 100 Litų ........ .

! Lenkų 100 mariau ......
Norvegijos 100 kronų ....... . $18.16

į Olandų 100 guldėnų ............ $39.4< 
■> šveicarų 100 markių ........... $18.60
v Švedijos 100 kronų............... $26.59

Vokietijos 100 markių .

BRALJNSCHSCWHG, Vo
kietijoj, kovo 12. — čia pasi
mirė kapitonas Kari von Muel- 
ler, paskilbęs vokiečių kruize- 
rio Emden komanduotojas. Jis 
Ipivo 50 mt amžiaus.

Kruizeris Emden ir jo kapi
tonas labai paskiilbo laike karo 
ir pridarė didelės žalos ang
lams ir kitiems talkininkams. 
Praspruikęs pro anglų blokadą, 
Emden plaukiojo po Atlantiko 
ir Pacifiko vandenynus visur 
skandindamas talkininkų pre
kybinius laivus. Tų laivų jis 
paskandino kiclioliką iki paga
lios tapo pagautas ir užvarytas 
ant kranto Australijos kruizo 
rio Sydpey. Ant Ęmdeno tada 
Žuvo 288 žmonės. Patys talki
ninkai pagerbė drąsą Emdeno 
įgulos, o ofiederiams leido pa
sitaikai kardus.

Šis koncertas, irgi bus daug 
geresnis už visus buvusius. Iki- 
šiol programą rengdavo vieni vy
rai ir duodavo mums vien dainų 
puotą. Šįmet gi programaą 
ruošia darbščiausios moterys, 
tad. ir pats vakaras bus daug 
gražesnis ir įvairesnis. Ne vien 
gražiomis dainomis bus vaišina
ma, bet bus daug naujenybių. Ir 
ko čia nebus? Ir dainų, ir pa
veikslų, ir vaidinimų ir klasinių 
sakių (pirmą kartą pas lietu
vius), ir šiaip muzikos. Kiek 
žvaigždžių sutraukta šin kon- 
certan! Ir musų visų mylimos 
Mariutė ir Nora, ir Rusų Operos 
žavigždė Dalinovas, ir Karabli- 
novas, ir šokėja Nemeroviutė* ir 
musų artistė Kukutienė ir daug 
kitu.

Chicagos lietuviai dar neturė
jo tokių puikių vaišių/tad ne
abejotinai suplauks j jas 
lietuvių Chicaga ir ne vien 
maga, «bet ir artimesnes ir 
mesnės jos apielinkės.

visa
Chi- 
toli-

Taigi visi j Naujienų didįjį 
koncertą poryt, Ashland Blvd. 
Auditoriume!

Priminimas
Jųs, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

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

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

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai. 14L1

NAUJIENOS
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

Vėliausios mados 
Skrybėlė

Girtybe — plėšimai.

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

ANT NAUDOS

Rumšiškė. — Paskuitiniu me
tu, ypač “sumažinus” skdičių 
traktierių ir pabrangus degti
nei, turėtų mažiau ir girtuok
liauti. Bet kur tau, anot pa
tarlės — pradedant nuo kuni
go ir baigiant ubagu, geria 
visi, kas kiek gali ir kiek turi 
pinigų. Sakoma, kur bala yra, 
ten ir varlių privįsta. štai prie 
Proviniškių stoties įtaisius dirb
tuvę (lentpiuvė ir malūnas), 
tuojau, kaip grybas^ išdygo 
ir aludė ir gerai verčiasi. įmo
nės jau turi kur sukišti litus.

15/1. Iš nakties tapo apvog
ta aukščiau minėta dirbtuvė: 
per sargo'žioplumų, o gal ir su 
jo žinia išnešta nuo lokomobi- 
lio ir gaterio odiniai diržai svo- 
ri6 apie 130 klg. Vagys dar ne
surasti ,

Čia iš rudens 1922 metų bu
vo atsiradę “meistrų” mokan
čių ir ant kelio žmones pasto
ti. Bet išvežus du iš tokių į 
Kauno geltonuosius “'kursus”, 
šių žiemų buvo ramu.

Dabar tie “meistrai” iš kur
sų” sugrįžo, tik kol kas laikosi 
pasingai, o gal išaugo į pilie
čius.

i®

Dabar merginos pradedu nešio
ti tokias skrybėlės kaip matyt 

šiame paveikslėlyj.

RUPTURA
IŠGYDOMA

&U25,
Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai)

Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

mauesti/*
ni-THEATRB*W

Monroe ęat. arti State 
Beperstogmis Vodevilius 

Šeitad^ Sekmad.
Šventėmis 

22c. ir 45c. (ir taksaif 
Šeim. rateliams 

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

8 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

“Kur guimi pilną pinigų vertą.”

ir

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganedinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av.r 461 N. Halsted St.
Telephone Haynvarket l018

Be 
Skausmo

Skaitykit ką Mr. Smec sako: “Per 
keturis metus aš turėjau rupturą, 
sunku buvo užlaikyti su diržu. Aš 
esu linksmas pasakyti, kad aš dabar 
esu išgydytas per Dr. Flint puikų 
metodą. Be vartojimą peilio ir be 
skausmo. Ir man neprltdėjo gulėti 
lovoje. Aš labiausiai rekomenduoju 
ši gydymą tiems kurie turi rupturą. 
Aš taipgi turėjau hydrofile kitoj pu
sėj rupturos. Dr. Flint išgydė ir tą 
be peilio, labai lengyiu budu. Aš du
bas esu sveikas visais atžvilgiais”. 
Povilas Srnec, 5132 W. 22nd PI.

Ateikite kol taip pigiai kainuoja. 
Varicose veins $25.

Aš taipgi išgydau pasidinusias 
gyslas kojų man pačio metodu. Be 
peilio, be elastic srovių arba kitokių 
mechaniškų prietaisų. Saugus ir pa
stovus gydymas. ’ /

Patarimai dykai. /

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, pagedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėliomis, uždaryta.

Jeigu Kitokį Maistai 
Negelbsti

AINI INA U DUI

LFABIONASČO

Didysis Iškilmingas Metinis

■BALIUS su ŠOKIAIS

V a «1 &i
A®«

EAGLE BRAND
(CONDENSED MiLK)

Privalo būt pirmutinė vil
tis. Jis yra sveikas, mais
tingas ir gardus, taipgi 
lengvai suvirškinamas.

Trys pastarosios motery gentkartčs pil
nai pasitikėjo jam.' Eagle Brand yra nuo
latos rekomenduojamas per gydytojus, 
nes jis čystas, sveikas ir lengvai suvirški
namas.

Iškirpkite šitą pagarsinimą ir 
prisiuskite į Borden Co., New 
York ir gausite lietuvių kalboj 
pilnus nurodymus ir patarimus, 
kaip jį vartoti visai veltui, taip
gi ir puikią kūdikių knygą.

. ta

Paveiksluotos pamokos vyrams apie lyties dalykus 
Subatoj, Kovo 17 d., 1923 

LIUOSYBĖS SVET., 
1822 Wabansia Avė., kampas Girard S't.

Pradžia 7:30 vai. vak. * Įžanga 25 centai.
Vyrai nejaunesni 18 metų kviečiami 'nepraleisti šių pamokų, — ateiti 

kuo^kaillingiausia. Įžymiausi Chicagos, daktarai aiškins ir paveikslus ro
dys! iš lyties mokslo. Kviečiami tiktai vyrai.

“Aušros” Spaudos B-vė ir “Gydytojas”.

L ___________

809 W. 351h Si., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam, pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais iki 8 vai.

A1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

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

iki 12 ryto.

Bus Šią Nedėlios Dieną
Kovo 18-tą, dieną 1923

; . H?,. ' '.
I 

f

Įžanga prasideda — 6:00 vai. vak.
/ . /

Programas prasideda — 7:30 vai. vak.
‘Šokiai prasideda — 9:45 vai. vak.

ASHLAND AUDITORIJOJ
Kampas > Ashland bulvaro ir Van Buren gatvės

Tai didžiausioji Chicagos lietuvių iškilmė ir pramoga, kad-gi
NAUJIENOS yra Amerikos lietuvių tautinės gyvybės širdis

Ateikite visi lietuviai, vyrai ir moterįsi neatsilikdami viens nuo
4

kito

1
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 Dokumentus 
perkanthrba parduodant Lotus. 
Namus, Fannas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758

1. A slakĮs
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG

19 So. La Šalie St.
Re o m 1303y

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų (fel?THyde 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. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

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

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

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

A. E. STASULANI 
Advokatas

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės. 
Ofisas didmiesty, kambarys 1JlQ4 

Chambcr of Commerce Bldg.
133 W. Washington Street
Telef. Frahklin 1176—4945

, VAKARAIS
323b So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

• Herman P. Haase
ADVOKATAS

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

Pnone Main 1808 
Chicago, III.

Tel. Lafayette 4228
Pliunbing, Hoating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeri ausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago. I1L
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Į KORESPONDENCIJOS Valstybės jstaigy tarnai! 
tojai ir administracija

Racine, Wis.
Prakalbos ir Balius.

Kovos 11 <1. po pietį) Union 
salėje inivo <ln parengimai. Lie- 
tuvos Brolių ir Seserų Savitar
pinė Dr-stė buvo suruošus pra
kalbas vienam iš tų, kurie ant 
žemės kamuolio apart Rusijos 
nieko daugiau nemato. Kalbė
toju buvo Mizara. Kaipo toks, 
po priedanga pašelpinės dr-stes 
varo savo bolševikišką propa
gandą. Tokie kalbėtojai “L. B. 
ir S, D.” visai netinka. Nekal
tinu visų minimos dr-stės na
rių, jų tarpe yra gan gerais 
norais, tik matyt truputį apsi
leidę, kad duodasi komunistų 
klikai save pasivergti. Bet pas 
mus bolševikėliams šiuo laiku 
labai “šlėktai” einasi, nes ką 
t bando rengti, viskas pa- 
s'iįbaigiit fiasko. Vietos lietuviai 

 

jau supranta kas jie per vieni, 
ir neremia. Matydami, kad po 
savo kuopų vardu beveik veik
ti negali, tai ir lando prie pa-

Dabartinis, ir ligi šio laiko 
paskutinis, komunistų tavoras 
— tai šioji Lyga. Josios tikslas 
tas pats kaip ir visų tų jau mi
rusių “organizacijų”. Šioji Lyga 
pričiuopiamiausį uždavinį pasi
rinko — “šviesti darbo unijas 
ir vesti agitacijų tarpe adatos 
pramonės organizacijų, kad šios 
visos unijos (apie 4—5) susi
vienytų į vienų adatos pramo
nes unijų”. Obalsis labai gra
žus. Bet kad po šiuo obalsiu 
slepiasi provokacija 
mas organizacijų, o 
j imas, tai rodos ir

(Naujienų koresp.)

Antras parengimas buvo San
daros Kliubo toje pačioje Union

tvetainė, visi gražiai linksmino
si. Pelno kliubui liks virš $50.00.

Nors iš puses parapijonų ren
gėjams prisiėjo išgirsti įvairiau
sių užmetimų, kam gavėnios 
laiku ruošiamas balius, tečiaus 
vakare dalyvavo ir jų nemaža 
Sandaros Kliubas su šiuo ba
lių pirma syk viešai pasirodė. 
Žmonės jį remia, ir remia ne 
veltui, Ties kliubas teikia lietu
viams nemaža patogumų.

Pirmiau kliube buvo penkta
dienių vakarais tik lietuvių kal
bos pamokos, dabar gi įsteig
ta trečiadienių vakarais ir ang
lų kalbos pamokos. Pamokas 
dėsto jaunas ir energingas vai
kinas Petras Mack. Be to, į 
klinbų pareina 13 lietuvių laik
raščių ir kas vakarais nori pa
siskaityti, gali skaityt pasirink
damas. Taipgi kliube yra įtai
sų gimnastikai.

Balandžio 22 d. kliubas ma
no statyti scenoj keturių veiks
mų dramą “Laimės Jieškoto- 
jai”.

Kol kliubo nebuvo, jokio pla
tesnio veikimo irgi nebuvo Da
bar tai kas kita. Kas vakaras 
iš visų knistų miestelio lietu
viai susirenka čia maloniai pra
mogai ir pasišnekėjimui įvai
riais dienos klausimais. • Tuo 
budu kliubui gal tiks svarbią 
rolę sulošti, tą ką mes pradė
dami darbą esame pareiškę: 
įsigyti nuosavų svetainę. Tai 
kliutbiečių svarbiausia yra tik
slas. Mes prie to einame laips-

ti ir juo naudotis, atsibojus po 
)>»<]<ampitis 'trintis? sn- 
šimtinę kitą tuometmetę po 

turėsime savo pastogę ir tada 
nei kam dėk i u nereikės saky
ti* — Meldinietis.

Žodis-kitas apie Darbo 
Unijų Švietimo Lygą

Brooklyn, N. Y. — Darbo 
Unijų Švietimo Lyga tai yra 
komunistų žyvato vaisius. Šitoj

m mušta i pasistatę sau tikslų, 
“šviesti darbo unijas.”. Pirma 
negu atsirado šitoji Lyga, ko
munistai praleido daugellį to
kių guštelių, kurių vardu pri
sidengę keldavo suirutes įvai
riose organizacijose. Jie turėjo 
“Darbininkų Lygų”, “Apšvietus 
Batelį”, “Propagandistų Ratelį” 
ir daug kitų. Ir vis kaip tik 
viena tokių “organizacijų” nu
sidėvi, kuomet žmonės visiš
kai nebekreipia domės, tai jų 
tuojau palaidoja ir jieško kito 
vardo. Suradus kitų vardą — 
pasekmės būna tos pačios, nes 
tik vardas būna naujas, o vei
kimas, žmonės ir tikslai pasi
lieka tie patys.

ir sikaldy- 
ne vieni- 

niekas ne-

faktų. AšMes prieisim prie 
nemanau, kad mūsiškiai koinu- 
sistukai daro tai sužiniai; jie 
nežino, ir jiems niekad į gal
vą neatėjo, kad tos “amalga- 
macijos” be skaldymo (ardy
mo) Amerikos Darbo Federa
cijos jie niekuomet neįvykins. 
Pažiūrėkim: jie varo agitaciją 
tarpe Amalgametų Unijos narių 
už susivienijimą su Internatio
nal Ladies Garment Workers 
Unija ir su kitom, kurios.yni 
dalimi Amerikos Darbo Fede
racijos. Na, o Amalgametų Uni
ja Federacijai nepriklauso.

Taigi, ar galima yra komu
nistų skelbiamoji anialgamacija 
šių unijų be ištraukimo anų 
kitų unijų iš Darbo Federaci
jos? Norint suvienyti visas tas 
adatos unijas į vieną uniją, į 
vieną 'centrą, tai visų pirma 
reikia tas kitas unijas ištrauk
ti iš Federacijos. Čionai vieton 
vienijimo mes matome unijų 
griovimą. Tik komunistai ne
drįsta tiesiai sakyti, kad I L. 
G. W. U. ir kitos prigulinčios 
Federacijai turi pamesti ją; jie 
varo agitaciją neva už suvieni
jimą visų adatos unijų. Amai-

mano įstoti į Federaciją, o anos 
unijos nemano pamesti Fede
raciją; tai, rodos, komunistų 
skymas neturės pasisekimo. Tie
sa, visos ailatos unijos priėmė 
amalgamacijos pasiūlymą, bet 
tai tik iš principo ir kad pa
tenkinus tuos, kurie tos amail- 
gainacijos taip trokšta, o ne- 
I>erinato tų keblumų.

i\nialgamčtų Unijoj yra di
desnis “troškimas” komunistiš
kos “aniaigamacijos”, liet užtai 
kitose unijose, ypatingai Inter. 
leidies Garmcnt Workers Uni
joj šis klausimas veik ignoruo
jamas, nes pas juos mažiau ran
dasi tokių, kurie nežinotų, kad 
vienijantis su Amalgamėtų Uni
ja jie turės apileisti Darbo Fe
deraciją. Pas juos nėra tokio 
didelio troškimo vienytis su 
Anialgametais ir dėl to, kad 
pirmieji neturėtų ko. pasimo- 
kihtPis Amalgametų. Moteriškų 
drabužių siuvimo unija jau yra 
pažengus daug toliau nei Amul- 
gamėtai: jie New Yorke jau 
vra iškovoję 40 ’va.l, savaitėje; 

pas mus dar toli gražu. Pas 
juos\yra įvesta minimalė ad-

Prisižiurint į žemųjų Lietu
vos Valstybes įstaigų tarnauto
jų ir administracijos santikius 
ir jų elgesį pastebimi šiokie ne
normalumai. Aukštieji ir vidu
tiniai valdininkai daugumoj yra 
užsikrėtę biurokratišku aristo- 
kratizmų ir į žemesniuosius 
tarnautojus bei paprastus dar
bininkus žiuri perdaug išauk- 
što, stačiai su panieka.

Gi žiemieji tarnautojai maty
dami savo administracijos tokį 
nepalankų ir pavergiamų prie 
jų atsinešimų, jaučiasi kaip ir 
užtrenkti.: Jų ūpas <lcl tokios 
padėties visai nupuolęs. Vieni 
jų matydami savo viršininkų 
išdidumų kiek galėdami sten
giasi savo ponams “dagadyt”, 
kiti gi su pasipiktintu, gyveni
mo aplinkybių verčiami, kan
triai velka pa vergtojo žmogaus 
jungų. •

Valstybiniaj nusistačiusių tė
ra nedaugiaiisia tiek tarp aukš
tųjų ir vidutiniųjų, tiek tarp 
žemųjų Valstybes tarnautojų. 
Labai įžymus jų nuošimtis yra 
be jokios idėjos. Del to jie yra 
linkę prię visokio šmugelio, 
suktybių^ kišiavimų irpiet va
gysčių. Per tokį trumpą Eietu- 
vos nepriklausomo gyveninio 
laiką, o jau daug daug musų 
valdininkų spėjo jiasižymėti sa
vo vagystėmis. Tik ir girdėti — 
tai pašt iršininkas ar valdi
ninkas (išvogęs iš kasos pini 

 

gus din&o, arba suimtas, tai iš
ėmė iš laiškų atsiųstus iš Ame
rikos dolerius, apvogė gelžke- 
lio ar kokios kitos įstaigos ka
sų ir t. t. 1

Kas dėl šmugeliavimo, kišia- 
vimo ir vagysčių tenka girdėt 
pateisinimų, kad prie tų dar
bų valdininkus verčianti jų 
sunki materiale buitis Ypatin
gai tokiais’ argumentais papra
stai teisina savo prasižengimų 
patys prasikaltėliai, Tos tiesos, 
žinoma, niekas nėgal užginčy
ti iš gaunamųjų algų iypač že
miesiems tarnautojams pragy-

vent smiliai ir palengvinimui 
sunkaus būvio žmonės griebia
si ir neleistinų darbų, kaip šmu
gelio, ėmimo kyšių ir ifet va
gystės.

Bet iš antros pusės yra dar 
ir kitos priežastys, — tai nio- 
ralis žmonių sugedimas. Nie
kam nepasilaptis, kad daugelis 
musų vaildininkų yra tai buvu
sieji rusų caro valdžios činov- 
nlkai, o caro činovnikų dori
nis supuvimas visiems žinoma. 
Galinus nelemtasis kelių metų 
karas, taip suardęs pasaulio 
aplamą gyvenimą, 'kuri ant kiek 
vieno žingsnio vyrauja vjen ap
gaulė ir visokios suktybes, la
bai sudemoralizavo žmoniją ir 
tūkstančius dorų piliečių paver
tė nebepataisomais niekšais. Tai 
ve kur gludi svarbiausi prasi
žengėlių padaugėjimo priežas
tis. Pats pa tyrimas parodo, kad 
prie ko žmogus pripranta, prie

to jį lig kas traukte traukia. 
Taigi dabar ir Lietuvos valdi
ninkų yra stačiai prirūgusių 
šmugeli) inkų, kyšininkų ir ki
tokių panašių gaivalų, kurie sa
vo amato nebenies, kaip jiems 
būvio nepagerintų.

Be kitokių blogumų Lietu
voje labai yra .įsigalėjęs protek- 
cizniasi Be protekcijos gauti 
nors ir menka vietele tai labai 
sunku. Proteguojančiųjų rolę 
daugiausiai lošia aukštesnieji 
valdininkai ir tarnystei! priima-

!
mi savo plauko žmones (kur 
kokių žmonių grupe yra įsiga
lėjusi). Kitokio krypsnio žmo
gus patekęs jų tarpa n atsiduria 
keblioje padėty.

4

PašalininAii virš apjrašytų ne
normalumų reikia įtemptos ko
vos, bet nelaimei tų kovotojų 
tėra visai nedaug, o tos gru
pes “savojo plauko žmonių” la
bai sutartinai viens antrų re
mia ir palaiko.

Tekio tai dalykai dedasi mu
sų respublikoje.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat.
Telefonas Yards 1119

Peršalimas prašalina
mas labai greit 

SU NOVEL METODU
- - -- - , 4

Išlaukinis vartojimas gyduolių, ku
ris tuo pačiu sykiu įsigeria į kūną 
ir garuoja ir tie garai yra įkvė
puojami į vidų.

Dvigubas tiesioginis veikimas 
Suteikia gerus rezultatus

Štai yra vienas paprastų bet pui
kių išradimų, kuris priverčia jumis 
pasakyti: “Kodėl niekas nemanC 
apie tai pirmiau”? — inostis, susi
dedanti iš gerai žinomų, išbandytų 
gyduolių nuo persišaldymo, kurios 
veikia iš viršaus ir vidaus tuo pa
čiu sykiu.

Iš viršaus —< veikia kaipo lini- 
mentas, mostis ar pliasteris — ji 
įsigeria į odą ir stimuliuoja ją.

Iš vidaus — ji išduoda garus 
Kamparo, Menthol, Euealiptus, 
Thyme ir Terpetjno, yra įkvėpuo-i 
jama tiesiai į oro perėjimo orga
nus, kurie prašalina užsikimšimą 
ir plčgnią — labai tankiai prašali
ną persišaldymą į vieną naktį —> 
prašalina krupą į 15 minučių.

Ji yra išrasta aptiekoriaus mažo 
miestelio iš Nortb Carolina, iš sy
kio padaryta tik dėl savo kostume- 
rių, bet jos gerumas platinosi iš 
valstijos į valstiją, dabar vra išvar- 
tojama daugiau kaip t“? milionų 
slojikėlių į metus. Vieks Vapo Rub 
yra mėgiama kiekvienos šeimynos 
gyduolė nuo galvos skaudėjimo, 
krutinės iiersJŠaldymo, krupo, vai
ku persišaldymo, tonsiličio, bron- 
chičio, skaudamos burnos, kataro, 
asthma ir kitų peršalimo nesma
gumų. Taipgi nuo odos skaudėji- 
nių. kaip tai nuo persipįovimo, nu
degimo, įkandimo Vftbalų ir sus- 
kirdimo.

Dabar yra pardavinėjama, visose 
aptiekose. Kaina 35c. už slojikelį

Jonas Lukošius 
Generalis Parda
vėjas No. 5. Bu
siu dėkingas už 
atsilankymą, o 
suteiksiu geriau- 
sį patarnavimą.

COME PUT OF THE BEATEN PATH

I

Chicagos Lietuviai
Ir apielinkčs miestelių. Nepamirškite, kad ateinančią savaitę turime 
didelį išpardavimą rakandų. Parlor Setų, Karpetų, Victrolų ir Pianų. 
Ir taipgi turime išpardavimą Vyriškų ir Moteriškų Drabužių. Todėl 
kviečiame visus lietuvius dėl tų didelių pasinaudojimų. Nepamirškite 
pašaukti Joną Lukošių, No. 5, patarnausiu kuogeriausiai kožname de
partamente, nuo mažiausio iki didžiausio dalyko. Duodame ant išmo
kėjimų be jokilj procentų arba iškaščių.

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 

p rakti ka
usi Penn* 
silvanijos 
hospitalč-

Pasek- 
ningai pa 
tarnauja 

orie gini 
lynao. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

gos norma, kuomet pas 
dar daugelyje vietų yra 
kontraktorių sistepia. Pas 
naikinama visur žluk mis
bas, kuomet pas mus varoma

mus 
sn'b- 
juos 
dar-

garmentiečius aplamai darbi
ninkams sąlygos yra iškovotos 
daug geresnės nei pas mus dėl
to, kad jie rūpinasi daugiau 
savo organizacija, o ne steigi-

Kaip ten nebūtų, bet lai ko
munistai pasako: ar galima su
vienyti Amal'ganiėtų Uniją su 
International Ladies Garment 
Woįkefs talija ir kitomis, ne
ištraukiant pastarųjų iš Ame
rikos Darbo Federacijos? 

’galėtų po tokio\suvieniijimo 
sO organizacijos''■jyrikJiii.isy’ti 

deracijai, o kita puse ne?
• * A. P. Serbas.

Užmuškite Šalti

pu-

Sustato dy kitę Posargas
Neapgaudinėk savęs slopinimu, erzinimu šalčio šiemet. šios dienos 

šaltis gali nuvesti prie posargų rytoj.
Dr. C. W. Waggoner, Toledos sveikatos komisininkas, sako “Išsig^dyk 

Šaltį pirmą dieną ir nebus prųgos pneumoniją ar posargas gauti.” Laikykis 
saugiosios pusės. Užmušk savo šaltą dabar. Turpo, vienintelio tarpūtyninis 
tepuklas tikrai nuostabiai pagelbsti nuo peršalimo ir uždegimo.

Nusipirk Turpo slojokėlį dabar — vartok jį kaip yra pasakyta, o greitai 
išsigydysi nuo šalčio ir uždegimo. Įtrauk truputį Turpo į nosį kelis kartus 
per dieną, o po^argų antkričiams maža bus progos įsigauti j ją ir veistis.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL

9’J

■I

inų be pro

cento

Ant lengvą 

išmokėji*

Rutetas 16 
colių pločio 
59.75

Valgomojo kam
bario stalas

39.50
Krčs- 

lai 
9.50

geroje pro-
Krčslai ap-

Krėslai su
ramsčiais

14.50

Grojikliai Pianai Dabar 
$385.00

Dešimčiai metų garantuojami. 
Gražus mahogany keisai. Tikro 
vario skambus ir stiprus balsai 
Visas materijolas pilnai garan
tuojamas.
DYKAI — Mahogany bcnČius, 
uždangalas ir 20 naujausių ro
lių. ’ ngvaią4^m°kejimtais, be 
nuošinVi 10 Ufhenesį.

Italijoniškas Renaissance due-tone riešuto medžio valgomojo kambario 
setas. Vėliausias pristatymas šių populiarių setų pasiūloma šiame 
išpardavime labai pigia kaina. Visi šmotai yra dideli ir 
policijoje, dviejų spalvų užbaigimo, tikro riešuto medžio, 
dengti tikra skūra su atemamom's sėdynėmis. 
China 
eloset 
38.50

herzman
—iš r.usijo:

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1825 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

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

MIDDLETON & SONS

asm

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. SERIALUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boiilevard 5913

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

"^4 y

I
Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Tel. Pullman 5432

A.SHDSHO 
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

Telephone Yards 1532

DR. J, KUUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 

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

Telephone Yards 5884

DR, P. G. WIEGWER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CM IR U KO A. S

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

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

DR. 1MONTVID
Lietuvis dydytojas ir Chirurgą*

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

Telephone Central 33612 
1824 Wabansia Avė.

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

9 H13 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138 z r

Per 15 metų pa- 
;ekmingo prak- 

sd ūkavimo turiu 
latyrime. Pasek
mingai palamau- 
u prie gimdymo 

Kiekviename at
sitikime 
’patišką prižiu- 
ėjimą. Duodu 

Patarimus 
-erims ir 
noms veltui.

teikiu

nw>- 
mergi-

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė. ■

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

Telephone Yards 5082

3325 So. Halsted StM Chicago, III.

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

Dr. Maurice Kabn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė. 
Tel.: Yards 9§4

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

Iki 1 vai. po pietų.

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS 

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 So.'Halsted St., Chisago, III.

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Pbone Canal 0257

DR, M. STUPNIGKl
3107 So. Morgan St., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

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

♦ Tel. Canal 2118

DR. 1. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
8243 South Halsted St 
Tel. Boulevard 7179 

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison £t.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

Ofisas: 3335 So. Halsted StM Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. NedėlroiniM 10—12 dieną 
Res. 1189 Independence Blvd. Chicago

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

T«l. BOU levaM •4M 
414* 8. AshlaiU Ava
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^Naujien

tis ir tas pergyvėntasias au
dras, nes musų skaitytojai

busAteinantį nedėldienį
Ashland Auditorium svetai
nėje metinis “Naujienų” 
koncertas ir balius. Tai bus 
devintas tokios /rųšies vaka
ras, nes “Naujienos” jau iš
gyvavo devynerius metus.

žiemą 1914 m. jos pradė
jo eiti, kaipo savaitinis laik
raštis. Puse metų vėliau jos 
pavirto dienraščiu.

Vieną dalyką galima pa
stebėti “Naujienų” gyvavi
me: tą, būtent, kad jos visą 
laiką augo materialiniai ir 
moraliniai. Kasmet jų finan
sinė padėtis buvo stipresnė 
ir jų įtaka-visuomenėje bu
vo didesnė, negu metai prieš 
taLJr šito “Naujienų” augi- 
momegalėjo sustabdyti jo
kios kliūtys, kurias jos suti
ko ant savo kelio, visos aud
ros, kuriosJdlo aplinkui jas 
ir plačiojoje musų visuome
nėje. j , į fį

Nėra reikalo čionai skait- 
lįQ>ti tas apgalėtąsias kliu-

t ik tai tiek pastebėti, kad jo
kiam kitam lietuvių laikraš
čiui nei Amerikoje, nei Lie
tuvoje nereikėjo kovoti su 
tokia daugybe priešų, kaip 
“Naujienoms”. Apsišarvoju
sieji dideliais kapitalais kon
kurentai, kurie, musų laik
raščiui dar esant silpnam, 
dėjo visas pastangas pakišti 
jam koją ir nuvaryti jį į ka-♦
pus; Amerikos lietuvių ku
nigija, sumobilizavusi Chica- 
gon gabiausias savo jiegas 
ir mėginusi sukelti prieš 
“Naujienas” religinį tikin
čiųjų minių fanatizmą; lie
tuviškų “kairiasparnių” sro
vė, paėmusi savo kontrolėn 
kuone visą senąją Lietuvių 
Socialistų Sąjungą, Litera
tūros Draugijos ir Moterų 
Susivienijimo kuopas ir at
kreipusi visas šitas organi
zacijas prieš “Naujienas”; 
susidariusioji iš “kairiaspar
nių” slaptoji komunistų par
tija, kuri Chicagoje pasista
tė sau už svarbiausią užda
vinį sugriaut musų dienraš
tį ir sukurstyt prieš jo ve
dėjus veikliuosus lietuvių 
darbininkų judėjimo elemen
tus; pagaliau, . tam tikra 
kerštinčių frakcija, suside
danti iš dalies “Naujienų” 
Bendrovės narių ir pasiry
žusi pasigrobti “Naujienas” 
į savo rankas (kuomet jos 
buvo jau prasigyvenusios) 
arba suardyt jas su pagelba 
advokatų ir komunistinių 
bei klerikalinių “Naujienų” 
priešų: — visi jie be palio
vos darė pikčiausias atakas 
prieš musų dienraštį, ir mes 
nežinome, ar bent vienas 
laikraštis butų pajiegęs at
silaikyti prieš jas.

Bet “Naujienos” atsilaikė! 
Tos atakos ne tiktai neįsten
gė parblokšti “Naujienas”, 
bet nesulaikė net nuolatinio 
jųjų augimo.

Tai yra faktas, kuris šian
die, po devynių metų “Nau
jienų”1 gyvavimo, aiškiai sto
vi prieš lietuvių visuomenės 
akis. Jeigu mes šiandie ga
lėtume tiktai tuo pasigirti,

kad sugebėjome atremti to
kią daugybę priešų, kokios 
neturėjo joks kitas lietuvių 
laikraštis nei šioje šalyje, 
nei kitur, tai ir tuomet 
mums butų pakankamo pa
mato didžiuotis, švenčiant 
devintas metines savo darbo 
sukaktuves. į

Bet mes jaučiamės turį 
teisės pažymėti ir ištisą ei
lę stambių pozityvių rezulta
tų, kurių pasiekė “Naujie
nos”. Jos buvo įsteigtos tam, 
kad skelbtų tam tikrą idėją 
lietuvių darbininkų masėms. 
Tos idėjos aiškinimui ir po- 
pulęrizavimui “Naujienos” 
ištikimai tarnavo per visą 
savo gyvavimo laiką, nekryp 
damos iš savo vėžių nei į de
šinę, nei į kairią. Jos buvo 
jr tebėra socialistinis laikraš
tis toje prasmėje, kaip socia
lizmą supranta gaūngasai 
industrinio proletariato av
angardas Europoje. Ir kas 
gali užginčyti, kad ta idėja 
dabar Amerikos lietuvių dar 
bininkų minioms, kurias pa
siekia “Naujienos”, yra ge
riau suprantama, negu de
vynetas metų atgal, — ne
žiūrint visų bolševikiškų pa
stangų sudrumsti darbinin
kų mintiš!

Skleisdamas socialistinę 
idėją šioje šalyje, “Naujie
nos” kartu nemažai prisidė
jo ir prie sustiprinimo soci
alistinio judėjimo Lietuvoje, 
— ką pripažįsta ir musų 
draugai ir priešai.

“Naujienos”, pirmutinės 
tarpe visų stambesniųjų 
Amerikos' lietuvių laikraš
čių, įvedė darbininkų unijos 
sąlygas savo spaustuvėje.

Savo pinigų siuntimo sky
rium jos padarė perversmą 
šitoje biznio srityje, prispir- 
damos visas lietuvių “for- 
eign exchange” agentūras im 
ti už pinigų keitimą į Euro
pos valiutas pagal dienos 
kursą, o ne keturis arba 
penkis kartus daugiaus, 
kaip būdavo pirma.

Jeigu prie to pridursime, 
jogei “Naujienos” visą laiką 
uoliai skatino Amerikos lie
tuvių minias prie apšvietos
ir savarankiškumo; jogei teisingiausias ‘ patarnavi-

jos daug prisidėjo prie to, mas visuomenei, o ne vien 
kad musų visuomenės judė- tiktai pelno šaltinis.
jimas pasidarytų gyvesnis 
(kas aiškiausia matyti Chi
cagoje), — tuii^bus rekordas, 
į kurį kiekvienas tikras šio 
laikraščio darbuotojas ir 
draugas gali pažvelgti su di
džiausiu pasitenkinimu.

Ir šio rekordo turinys duo- 
da išaiškinimą tam nepapra
stam reiškiniui, kad “Nau
jienos”, neturėdamos nei 
bankierių tarpe savo Ben
drovės narių, nei organi
zacijų, kurios agituotų už 
jas, nei kokių nors fondų, 
kurie šelptų jas, — pradėju
sios gyvuoti su menku kapi
talu, sugebėjo atsilaikyt, su
gebėjo apgalėt skaitlingus 
savo priešus ir savo augimu 
pralenkė^visus lietuvių laik
raščius. J

Komunistai, kurie tik ačiū 
nuolatiniam aukų kaulini- 
mui iš publikos ir ačiū “san
dvičiams” iš Maskvos tepa- 
jiegia išlaikyt savo spaudą, 
mokėdami skebiškas algas 
savo darbininkams; ir kleri
kalai, kurių laikraščius ap^ 
saugoja nuo bankruto tiktai 
klioštorių arba kitokių įstai
gų pašalpos ir nemokamas 
“broliukų” darbaš, — neži
no, kaip tą keistą reiškinį 
suprasti, ir tauzija apie 
“Naujienas” vispkių nesą
monių. Tuo gFTarpu daly
kas yra visai lengvai išaiški
namas.

“Naujienoms” dėlto seka
si, kad jos vilomis savo jie- 
gomis stengiasi tarnauti vi
suomenei. Tą idėją, kurią 
“Naujienos” skelbia, jos dė
sto ne kaipo kokį nors sek- 
tantinį įrankį, bet kaipo vi
suomenės plėtojimosi idėją; 
ir jąją vadaudamos, jos rū
pinasi stiprinti ir vystyti vi
są, kas musų visuomenėje 
yra geriausia, nors to dažnai 
į jokios partijos rėmus ne
galėtum įsprausti.

Laikraštis negali gyvuot 
be biznio. Bet jeigu jisai 
reikia daryti, tai “Naujie
nos” stengiasi jį taip vesti, 
kad tai butų kartu ir kuo-

Tadel kokia 
ar asme- 
“Naujię- 
visuomei 
o ne užj

Šitos “Naujienų” pastan
gos tarnauti kaip galint ge- 
riaus visuomenei davė tą re
zultatą, kad “Naujienos” 
pasidarė reikalingos musų 
visuomenei,
tik srovė, partija 
nų grupė atakavo 
nas”, visuomenė 
buvo “Naujienų”, 
puolikų pusėje. Jeigu pasi
taikydavo kartais, kad už
puolikai kuriam laikui su- 
kurstydavo dalį visuomenės 
prieš “Naujienas”, tai neuž- 
ilgio po to ta visuomenės da
lis, gavusi progos pagalvot, 
vėl stodavo greta su “Nau-

PenKla3ienis, kovas 1G, 192S

jienomis0, ir priešų ataka 
nueidavo niekais.

Visi, kurie norėjo pra
graužti šitą visuomenės pri
tarimo sieną, dengiančią 
“Naujienas”, išsilaužė sau 
dantis; o kurie buvo taip 
drąsus, kad mėgino pramuš
ti ją savo kaktomis, šiandie 
turi po didelį guzą ant savo 
kvai

Švęsdamos savo devintas 
metines sukaktuves, “Nau: 
jienos” tad dar tvirčiaus, 
negu kuomet nors, pareikš 
savo pasiryžimą darbuotis 
visuomenei su visuomenės 
pagelba, vadaujantis tąją 
šviesia socializmo idėja, kuri 
rod(f joms kelią iki šiol.

Iš Kur Antantos 
Mandagumas

akaulių.

St. Kairys

Šiandien, vasario 10 dieną 
nepaprastoj i Antantos. Komisi
ja išvažiuoja iš Klaipėdos Pa
ryžiun padaryti Ambasadorių 
Konferencijai pranešimą apie 
Klaipėdos krašto padėtį. Kaip 
žinome, pačios Komisijos už
davinys Klaipėdoj buvo toks: 
įvesti Klaipėdos krašte . sukilč- 
liių sudarytą tvarką; atstaty
dinti krašto valdžią kaip ji yra 
čia buvusi prieš sukilimą; tuo 
atitaisyti Antantos įžeistąjį au
toritetą ir paruošti Klaipėdos 
krašto klausimą galutinam jo 
rišimui Ambasadorių Konfe
rencijoj.

Mano ^Žiniomis Komisija iš
važiuoja oficialiai patenkinta 
atsiektais rezultatais, oficialiai 
klaipėdiečiams ir Lietuvai pa
lanki, bet ištikrųjų ji mietu 
noru suvarytų po šimtą tūks
tančių velnių ir vieniems, ir 
kitiems. Nes jokiais rimtes
niais laimėjimais Komisija ne
gali pasigirti. Ji nieko beveik 
nesiveža, kas galėtų nudžiugin
ti ir suraminti 'Paryžių. Buyo 
norima be jokių sąlygų grą
žinti vieton senoji direktorija, 
pavarius naująją ir palikti ko
misaru' tą paltį ip. Pe tisine 
Naujoji direktorija tikrai at
statydinta, bet jos vieton su
daryta naujausia, kurios prie
šaky atsistojo p. Gailius, buvę? 
Lietuvos pasiuntinio pavaduo
tojas Berlino. Be jo direkto
ri jon įėjo: du laukininku-lictu- 
viu, vienas vokiečių atstovai 
nuo pirklių ir vienas nuo vo

Visi kiti sukilėlių 
Lietuvon ir 

ginkluotas 
Lietuvos 

Pačio.

kiečių-darbi ninku (Panars) 
Abu vokiškuoju atstovu esą pa
lankus Klaipėdos krašto pri
siglaudimui prie Lietuvos.

Buvo reikalauta jyanaikinti 
i Gelbėjimo Komitetai K jų 'su
darytoji Taryba. Pasidavė di
misijom tik Komi,lėto pirmi
ninkas Martynas Jankus. Bu
vo reikalauta, kad sukilėliai 
nusiginkluotų ir išsinešdintų iš 
Klaipėdos krašto. Gi sutarta, 
kad pusantro 'tūkstančio suki
lėlių pasiliktų kaip buvę ir 

‘faktiniai eitų milicijos pareigas, 
Klaipėdos krašte, būdami for
maliai priklausomi Antantos 
karininkui,
turį pasitraukti 
būti lenai, kaipo 
Klaipėdos rezervas 
valdžios priežiūroj.
Klaipėdoj sutarta toks niilita- 
rinis sugyvenimas: miestas pa
dalintas į tris rajonus, kurii 
vienį laiko užėmę franeužai, 
vieną anglų desantas iš 120 ka
reivių ir vieną sukilėlių būrys.

•Ponai Petisnė ir Larocheliko 
nuo skirtų jiems pareigų galuti
nai pašalinti. Tuo kompromi
so budu manoma patenkinti iš 
vienos pusės įžeistasai Antan
tos autoritetas, iš antros, — 
pačių sukilėlių reikalavimai. 
Iš tos laikinos sutarties nesun
ku 'matyti, kad aukštoji Antan- 
ta daug kame nusileido prieš 
sukilėlius, patenkindama svar
biausius jų siekimus, Jei ta 
sutartis gaus patvirtinimo Pa
ryžiuje, — o šito reikia, tikę-

tis, nes Komisija vedė derybas 
nurodama iš Paryžiaus, Į— tai 
iš eiles tenka laukti, kad Am 
basadorių Konferencija jau ši 
misSdienomis padarys galutin 
dėl Klaipėdos krašto sprendi
mą. Greiti žmonės pranašai! 
įa, kad Antanta norinti pra
džiuginti Lietuvą ir padovano
ti jai Klaipėdos kraštą vasario 
10 dienai.

Kauno -sferose jau kalbama 
ir apie sąlygas, kuriomis tas 
perdavimas x turėsiąs įvykti. 
Lietuva Antantos sprendimu 
gausianti sifverenes (teises į 
Klaipėdos kraštą, tik turėsian
ti jam patiekti autonomines 
šalies teises. Autonomijos pa
matą sudarysianti Lietuvos St. 
Seimo priimtoji 1921 motais 
tuo klausimu rezoliucija (re
zoliucijos projektą yra patie
kusi. St. Seimui Socialdemokra
tų frakcija). Kitoms šalinis 
Klaipėdos krašte ir Nemunu 
turi būt patikrinta tranzito 
teisė, imaž daug taip, kaip tą 
teisę yra nustačiusi Barcelo- 
nos tranzito konferencija. Iš 
to išeinant, nei Klaipėdos uos
te, nei Nemuno vagoje sveti
mos valstybės neįgytų jokių 
šeimininko teisių, — šeimi
ninku pasiliktų viena pati Lie
tuva.

Taip kalbama Kaune. Jei 
taip butų sutarta ir Paryžiu
je, tai geresnio Klaipėdos atei
ties sprendimo nei nereikėtų 
reikalauti: suvienytai Lietuvai 
butų patiektas pusėtinai įreng
tas uostas, o patiems Klaipč- 
dos krašto gyventojams butų 
patikrinta plati autonomija, 
dagi Antantos garantuojama. 
Atsižiūrint į musų “krikščio
nių” apetitus, dažnai pritaria
mus ir valstiečių-liaudininkų, 
tokia garantija Klai]>ėdos lie
tuvninkams ir vokiečiams yra 
pravarius daiktas.

Dabar bent trumpai norė
čiau sustoti ties klausimu, ku
rį esu pastatęs praėjusiam sa
vo straipsny, — delko taip pa
lydinus lengvai ir Lietuvai pa
lankiai padeda atsipainioti Klai
pėdos krašto suveltas klausi
mas, Antanta nepripuolamai 
ir ne iš kaprizo vilkino Klai
pėdos klausimą. Klaipėdon su
bėgo ir susidūrė mažiausia pen
kių šabų interesai,.— Lietuvos, 
Vokiečių, Francuzų-Lenkų, An
glų ir paties Klaų>ėdos krašto. 
Jei pastaruoju laiku iš visur 
spaudžiami Vokiečiai ir apri
mo dėl Klaipėdos, tai užtai An
glai ėmė rodyti daugiau susi
domėjimo ir veiklumo. Anglų 
kapitalas, jieškodamas pasipel
nyti kur tik galima, nepraėju
siais metais įlindo tarp ko kito 
ir į Lenkų užgrobtąsias ryt no- į 
se sritis, užmirkdamas tuo di-

(Tąsa ant 5 pusi.)
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Moters Laimėjimas
(Pasakojimas)

(Tęsinys) K

minti, kad man reikia traukti iš duobės 
žmogus, kurs neva spardysią ir nesiduos 
ištraukti. Užšokamu ved ant pryšakines plat
formos ir, apskritai, bėgiojau kai galvą 

Motormanas buvo taipjau kaip 
jis sukaliojos ir, sumišęs, klausi- 
ištikrųjų buvę šulinyj žmonių, ir 
atsitikę, kad jis traukinio/nesus-

Žvilgterėjau taipjau į jauną moteriš
kę. Ji žiurėjo, akis įsmeigus, tau patin taš
kau, ir tvirtai įsikabino savo suolelio.

—Jau uerymauja; matyt, bijosi, kad 
neatsitiktų nelaimės! — pamąsčiau sau. 
O kas bus, kai ji pastebės, jog nelaimė

Betgi didžkis Patas traukinio visai 
nestabdė. Aš riktelėjau jam, kad šullinyj 
esama žmonių, — jokios domės neatkrei
pė, Dabar jau aiškiai matėme žmogaus 
galvą: tai buvo tasai jaunas pakvaišėlis, 
bestovįs šuliny j; veidu buvo atsikreipęs į 
mus. Tada pastveriau savo švilgin^rtę ir 
smarkiai sušvilpiau, duodamas su
stoti. Bet Patas leido traukinį ^uf5tžgiu. 

 

Už bertainio minulės turėjo atsitikti baisi 
nelaimė. Aš visa spėka ėmiau skambinti, 
paskui šokau į priešakinę platformą ir 
pasitvėriau už tormozo. Bet jau buvo per- 
vėhi: traukinys ūždamas perbėgo per šu
linį, kame buvo žmogus, ir tik tada sus
tojo.

Iššokau iš tramvajaus. Buvau kai 
proto netekęs, ir tik liek tegalėjau- alsi-

nesavas: 
nėjo, ar 
kaip tai 
tabdęs. Jaunoji moteriškė, išsigandus, kar
tojo: Dieve mano! Dieve mano! Jos vei
das buvo išblyškęs, kaip numirėlio, ir ji 
visa drebėjo.i Betgi ji neapalpo) o truputį 
palaukus, išlipo iš tramvajaus ir nuėjo 
sau. .

Prisirinko daug žmonių. Užmuštojo 
galvą suradome po užpakalinio vagono te
kiniais, o jo kūnas tebestovėjo šulinyj. Ma
šinos keberklas buvo pagavęs jį už pa
smakrės ir galvą nutraukęs.

Ištraukėme lavoną iš duobėsi Atvyko 
ir konstabelis, kfiris užsirašė keleto žmo
nių pavardes; o kai dėt manęs, lai visi ga
lėjo paliudyti, kad aš skambinau, ir švil
piau, ir pagalios pasistvėriau už tormo
zo. Be to, mes, tarnautojai, turėjome re- 
portuoli, kas atsitiko, tramvajų kompani
jos viršininkams.

Didžkis Patas paprašė manęs peilio. 
Aš jo nesupratau gerai ir pastebėjau, kad, 
sakau, pakanka jau mums ir vienos ne
laimės. Jis nusišypsojo ir 
vo revolverį. Peilis jam 
visai ne kokiam kvailėm 
kitam kam. Gavęs peilį, 
su manim, dėlto kad uebe^dįs, sako, pa

parode nian/sa- 
esąs reikalingas 
sumanymui, bet 
jis atsisveikino

nuėjo sau.
nepadarysi, reikėjo man pačiam 
stoties. Užipakajyj stovėjo jau 
tramvajų, pasivijusių mus ir 

kelio. O kadangi aš turėjau

s/ilikli tarnyboj; jam, girdi, labai gaila esą, 
kad man pačiam teksią varyti tramvajų 
iki linijos galo, bet toli jau aš gausiąs ki
tą motormaną, Ir jis man paaiškino, kaip 
ir ką aš turįs veikti. Peilį, girdi, tegul aš 
jam paliekąs, jis eisiąs kur nors. patoges
nei! vieton ir nusipiaustysiąs savo unifor
mos sagas.

Ir jis
Nieko 

varyti ligi 
daug kitų 
laukiančių
šiokį tokį supratimą apie mašinas, tai jo
kios nelaimės nebeatsitiko, ,. f \ • . '

Vieną vakarą, tarp Kalėdų ir Naujų 
Metų, aš buvau išlikęs nuo darbų ir val
kiojaus f)o miestą. Praeinant pro, gelžke- 
lio stotį, užėjau ten valandėlei, kiul pasi
žiurėjus į tą milžinišką žmonių judėjimą. 
Išėjau į peroną ir žiurėjau į vieną trau
kinį, kurs tupjau turėjo išeiti. Staigu gird
žiu, kažkas šaukia mane vardu. Ant vie
no vagono įlaipteįių stovi žipogus ir, žiū
rėdamas į mane, šypsos, moja man. Tai 
buvo didžkis Patas i Iškarto negalėjau jo 
pažinti, buvo gražiai apsitaisęs ir barzdą

Net šuktelėjau.
A- ššš.,. ne taip garsiai! Na, kaip vis

kas jiasibaigė? — klausia jis manęs.
Buvo tirincjimu, kvotimų, — at

sakiau v — O tavęs tebejieško.
Palas atsake:

Ko čia ga-

Pinigų, žinoma, aš

— Aš važiuoju į Vakaru
Ii žmogus pasiekti? Septyni, astuoni dole
riai Savaitėje algos, b daugiau kaip pusė 
išeina duonai ir migiui. Nusi])inksiu že
mės ir farmeriauski.
turiu. Jei nori, važiuok kartu su manim: 
susirasim derlios žemės gabalą kaine-nors 
apie Frisko, ir gyvensime k u ©geriausiai.

i— Aš negaliu važiuot, — atsakiau.
— Beje, gerai ka^ atsiminiau: štai 

tavo peilis i Ačiū labai. Ne, sakau tau iš
tiktųjų, čia, tarnaujant tramvajų kompa
nijai, nieko gera ncatsieksi. Jokios atei
ties. Aš ištarnavau trejus Įlietus, ir nie
kaip negalėjau ištrukti, ką nors geresniu 
pasigauti.

Sušvilpė traukinys, w
— Nu, sudie, — tarė Patas. — Klau

syk, kiek tu gavai iš to žmogaus, kur su- 
važinėjome?

— iDešiųitį dolerių. 7
— Aš gavau tiek^pati Tiesą pasakius, 

jis užmokėjo gerai. Ale jo pati dar go
riau.

— Nugi, ta jauna moteriške. Aš mat 
padariau jai vieną mažą dalykėlį. Ir jai 
buvo/vistiek — tūkstantis ar du tūkstan
čiu,<dėlto kad ji norėjo atsikratyti savo 
vyro. Tai ve jos pinigais aš dabar ir ga
liu pradėti sau lengvesnį gyvenimą.

(Gidas)

Pr. Būdvytis.
> * ♦ u, *

*

Išėjęs'į platų bekraštį pasaulį
klajoju be kelio, be tako. —
Tik vėjo staugimas, tik šėlstančios audros 
įvairina klaikią mano kelionę.

Žaibams tik sušvitus ir dūkstant perkūnui 
jaučiu aš gyvybę pasaulio mieguisto; 
tik vejas benamis, tik lietus audringi — 
bučiuoja ir lydi pasaulio klajūną...

Klajoju be tikslo, be siekio, be draugo...
Bastausi nuo kapo prie -kapo, 
kur meile tyroji, kur jaunosios svajos 
palaidoti tyli be aido, be dvasios. J,

, Baltas Jurginas.

* * * - '

Iš žvaigždžių išmoko žmones 
•Pamylėti laisvę plačią,

Jų mirgėjimą tematė.

/Dangaus žvaigždės žemei sako: 
Kad laisvės saulelė šviestų — 
Reik skriaudos suvyti giją 
Ir paskirti juros dugnui...

Minios ti<\sia rausvą tinklą, 
Kad pagauti kraujo arą. 
Ei! Aukštai mėnulis skelbia: 
Jau vargų pasauliui — galas!
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Iš KUR ANTANTOS MANDA-1 kieti j on sukiršino jų sentikius 
GUMAS. pe tik su anglais bet ir su ita-

________ -- lais. Kai mažiukė Lietuva 
(Seka nuo 4 pusi.) griežtai atsikerta Europos mil- 

_________ —---- ------------------ žiliams, tai kyla spėjimų, kad 
delius miškų plotus. Pernai Las drąsumas yra iš šalies pa- 
Anglų valdžia, bodama savų kurstytas, kad mažiukei už 
kapitalistų reikalo, kartu su nugaros turi stovėti galingi u& 
kitais alijantais pastatė Lietu- tarėjai.,
vai reikalavimą neitralizuoti Tai dėlto, ir svarstant ir gal
Nemunų, — mat Nemunu bu
tų buvę plukdomi Klaipėdon 
tie pusiau vogčiomis -parduoti 
miškai, -Bet Anglai domisi 
Klaipėda nepripuolamai. įsisė
dęs’ Dancige, jau gavęs kai ku
rių koncesijų uostuose, Anglų 
kapitalas darys pastangų įlys
ti į visus žymesniuosius Pabal
tos uostus tiek Lietuvoje, tiek 
ir Latviuose. Nes uostuose 
kapitalistiniam vorui k uolen gu
viausia suausti savasai tink
las ir jo pagalba gaudyti visas 
turtas žaliosios medžiagos ii 
maisto pavidale, kuris siekia 
pigių juros kelių ne tik iš pa
jūrio kraštų, bet ir iš neapma
tomų Rusijos plotų. Pagalios] 
Anglų prekyba laukdama Ru
sijos prakustant, išanksto rū
pinasi paruošai sau patogius 
kelius. Tai anglų kapitalas, 
vadinasi, ir anglų valdžia, iš 
kurios Lietuvos vyriausybė 
tiek ilgai laukė sau pagalbos, 
kimba Klaipėdos reikalo aiškiai 
savon pusėn užriestais pirštais.

Apie Frahcuzus-Lenkus kal
bėti netenka. Jei Lenkai da
bartiniu Klaipėdai sprendžia
muoju momentu nekelia tiek 
gvolto, kiek jie yra pratę dary
ti, tai viena dėlto, kad gvoltas 
Lenkuose sukelia nejaukų len
kams judėjimą Rusuose; antra 
dėlto, kad už lenkus visų lai
kų “storavojosi” franeuzai ir 
legalios dėlto, kad lenkai ma
no savo tariamuoju nuolaidu
mu atpgesysių lietuvių karštas 
pretenzijas į Vilniaus sritį ir 
atsigriebsiu bent tuo buriu.

Ilgai pinta machinacija dėl 
Klaipėdos krašto buvo ruošia
masi pratęsti dar ilgiems me
tams; buvo vėliaus sumany
mas pavesti Klaipėdos uosto 
dabojimų ypatingai komisijai, 
kur vyrautų francuzų-lenkų 
gaivalas ir staiga įvykiu lazda, 
pakelta silpnos rankos suardė 
tuos gudriai pintus tinklus.

Kas butų lengvesnio, kaip 
paimti “sukilėliui” už pakar- 
pos ir atstatyti juos vieton, da 
įšėrus tėvišku delnu, kad atei
čiai neužsimirštų? Kas yra 
pačiai aukštajai Antantai įsa
kyti greitiems pulti lenkams, 
kad užgriūtų Lietuvą iš rytų ir 
pamokintų viežiibumo?

Ir vis gi to griežto žingsnio 
nedaroma ir reikia tikėtis ne- 
bus padaryta. Nedaroma dėl
to, kad dabartiniu momentu 
smarkesnis šūkterėjimas, kiek
vienas grięžtas žingsnis randa 
Europoj ypatingai jautraus ir 
pavoingo atgarsio. Nes šian
dien beveik visos Europos vals
tybes, tartum prieš naujų kru
vinų katastrofų, susimetė, su 
sirupino pilnos neramaus lū
kesčio, o kai kurios atsistojo 
pozicijom.. suspaustais kumš
čiais. Pradžių tam nepapras
tam santikių įtempimui pada
rė grobiai Vokiečius .puojįisi 
Franci j a. 1

Dabar kiekvienas neatsargus 
žingsnis Europoje gali tarptau
tiniuose santykiuose suvaidinti 
kibrikšties rolę, mestos į mil
žiniškus sprogstamosios me 
džiagos^sH^tiėlius., Tarybų Ru
sai jau senai mosikuoja ra u 
komis, graižydamies prieš kai 
įnynus ir Antantę dėl Besara
bijos, dėl Darda nelių, dėl Vo 
kiečių okupavimo. Kam gi ne
susidaro įspūdžio, kad Rusai 
nori vėl muštis, ypač kai visu 
vakarų frontu pas juos daro
ma įtariama kariuomenes'lroii- 
centracija. Tegu> tokiu mo
mentu Lenkai krustelėtų prie? 
Lietuvą, kas gi gali patikrinti, 
kad tuomet Rusai nepuls Len
kų, nebandys laužtis Vokieti
jon ir kelti kruvino mišinio vi 
soj Europoj. O jog gero susi
tarimo nebėr pačioj Antantėj 
Franeuzai su Anglais' susiphub’ 
dėl Dardanclių ir Mažosios A»i 
jos. Francuzų įsilaužimas Vo-

but rišant Klaipėdos klausimų, 
vengiama iškelti sugniaužtas 
kumštis ir juo trenkti į diplo- 

| matinį stalų. Dabar norima su
sitarti .‘geruoju”. Bet mes 
neprivalome peninti ginče daly- 
va u j a učių j ų n uopelno.

Nei sukilėlių drųsumas ir 
kietas pasiryžimas, nei Budrio 
strateginiai ir administravimo 
gabumai, nei Lietuvos piktai 
pasišiaušusi valdžia nelems 
Klaipėdos likimo. Nulems jį 
ypatingai susidėjusi šiuo mo
mentu Europos padėtis, o su
kilėlių viršiausia nuopelnas bu
vo tas, kad jie mokėjo laiku 
pakelti krašto lazdų ir laiku jų 
drožti į Klaipėdos voratinklį. 
KaiĮ) galutinai baigsis tas ilgas 
ir Lietuvai svarbus ginčas*, pa
matysim artimiausioj ateity. 
Gęra jau ir tas, kad voras-Pc- 
tisnė pamušta kulšc gavo sku
biai sprukti tamsiau savo ur
vam

HubsiuviŲ susirinkimas
■ , ■_ *

NARIAI, PIKTINDAMIESI 
BOLŠEVJKĖLIŲ INTRYGO- 
MIS, PALIOVĖ LANKYTI SU

SIRINKIMUS.

Jungtines Tarybos delegato 
raportas.

’ GIHCAGO.
Penktadienį, kovo 8 <L Uni

jos svetainėj, 6115 Robey gat., 
įvyko Rubsiuvių Unijos Lietu
vių 269 skyriaus susirinkimas. 
Susirinkimų atidarė pirminin
kas V, Prusis. * Raštininkas 
Ch. čapas perskaitė pereito su
sirinkimo skyriaus ir pildomo
sios tarybos protokolus, kurie 
liko priimti.

Tolia u s sekė skaitymas pri
siųstų laiškų ir raportai dele
gatų iš Jungtinės tarybos po
sėdžių. J. Tumosa (Ibolš.), 
praneša,, kad bendrosios tary- ; 
bos susirinkime buvo svarsty
ta apie pakėlimų darbininkams 
a Igų. Da rbi n i nk ų reikalą vi
niai esu sekami: Unija, dary
dama nauja sutartį su darbda
viais kapitalistais, turi reika
lauti sekančių savaitnių darbi
ninkams algų. Siuvėjams, ku
rie dabar gauna 35—6 dole
rius savaitei, turi būti pakelta 
iki 10 dolerių; kirpikams, ku
riems mokama $42 savaitei, tu
ri būti pakelta iki $50 savai
tei; preseriams, kurie gauna 
dabar savaitei 43—4—5 dole
rius pakelti mokesnio iki <$50.

Siuvėjai protestuoja, kad 
preseriams pakėlimas algų 
daug didesnis, negu siuvėjams. 
Jie nurodo į tai, kad prescris 
savo darbų gali išmokti į pusę 
metų, o siuvėjas .turi mokintis 
savo amato 3—4 metus.

Tai šitokius reikalavimus 
rubsiuviai darbininkai stato 
bosams. Ar bosai sutiks, tai 
ateitis parodysi Bet yra gan
dų, kad bus pakelta 10% al
gos, būtent tiek, kiek pasku
tiniais keliais metais buvo nu
mušta.

Tumosa vėl praneša, kad 
unijos svetainės statymo tary
bos direktoriai pardavę tuos 
totus su trioboinis, kurie prieš 
kielei laiko buvo nupirkti už 
$81,000 unijos namų pastaty
mui.

Kaminskis įtariamas šmugeliu.

Tumosa sako, kad kairieji 
iškėlę aikštėn biznio agento 
Kaminskio nelikusius darbus. 
Esu Kaminskas, būdamas 
Hart Shafner’o šapoje biznio 
agentu, gaudavęs iš ui jos $60 
savaitinės algos. Bet nežiūrint 
to, jis imdavęs iš bosų siutus 
ir pardavinėriavęs juos darbi
ninkams, pasilikdamas sau ko
tu išeitai Tai daryti draudžiu 
unijos patvarkymai. Bet ben
drosios tarybos susirinkime
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Kaminskis, girdi, su ašaromis 
verkęs, ir dešinieji išteisinę jį. 
Vienok jis, Tumosa, nemanus, 
kad Kaminskis yra nekaltas.

Neteisinga ihformącija dėl lotų 
pardavimo.

K. Kairys pareiškia, jog jis 
nesutinkąs su Tumoso rapor
tu. Raporte nieko nesakoma, 
kad lotai, pirkti už $81,000, li
ko parduoti už $131,000. Va
dinasi, unija uždirba $50,000. 
Raporte neminima ir pardavi
mo priežastis. O ta priežastis 
yra tokia: amailgamėtai turi 
savo bankų ir direktoriai su
rado, kad bankas ir unijos na
mai parankiausia^ statyti vieno
je vietoje. Gi ta vieta, kur 
lotai buvo nupirkti, bankui nė
ra paranki. Tat lotai bus ban
doma nupirkti parankesnėje 
vietoje.

nauja pranešti. Koresponden
tas J. Bendokaitis tik skundėsi, 
kad tas menševiko šmotas, 
Unijos organo “Darbo” redak
torius Poška, nepatalpinęs jo 
korespondencijos. Bendokaitis 
mikčiojo’, karščiavosi ir keršta
vo, nes buvo gerokai “prisidra- 
sinęs.” Jis sakėsi pasiuntęs į 
visus lokalus ir centrą protestų. 
Bet “Darbo” redaktorius to pro 
testo npltalpinęs, ir todėl jis dar 
kartų protestuojąs prieš tą 
menševikų. Tečiaus pirmiŲin- 
kas nebeleidžia jam ilgiau kal
bėti ir patąria savo, protestų 
įteikti, kai bus nauji sumany
mai svarstomi.

■ ■■■■
VAIKAMS PLAUKŲ NUKIRPIMA1S 20c.
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gBKLEINBROS
400 Naujų!Pavasarinių

Teisina Kaminskį.
F.-Maso n sako, kad jis irgi 

nesutinkąs su Tumoso raportu. 
Biznio agento Kaminskio “kei- 
sų” jis persta tęs klaidingai. 
Tikrenybėje buvę štai kaip: 
Unijos vienas darbininkų ofi
se pasakojęs, jog ’ pas 
Kartų Kaminskis darus biznį 
su bosais, Einantis pro šalį tini- 
jos viršininkas nugirdęs tų kal
bų ir paklausęs darbininko, ar 
jis galėtų įrodyti, kad Kamins- 
kisrJštikrųjų pardavinejąs Kar
to siutus ir gaunąs komišino. 
Darbininkas atsakęs, kad ne 
tik jis, o dar kitas galėtų tai- 
patvirtinti. Bet kai bendrosios 
tarybos susirinkime reikėjo 
liudyti prieš Kaminskį, tai abu 
du darbininku atsisakė lai da
ryti. Nesant jokiems įrody
mams, suprantama, kad tary
ba išteisino Kaminskį. Gi pats 
Kaminskis štai ką papasako
jus: jis pirkęs keturis siutus ir 
keturis apsiautais savo gipii- 
nėms Rusijon pasiųsti. Visų tai 
jis norėjęs per vienų žydų lab
daringųjų draugijų pasiųsti., Kai 
toji draugija neapsiėmusi dra
bužių pristatytų kur reikia, tai 
jis, Kaminskis, ir pardavęs juos 
savo brolių Simams bei vie
nam darbininkui, bet jokio ko-j 
mišino jis neėmęs.
Likviduojama apšvietos komi

sija.
J. Bendokaitis praneša, kad 

apšvietos komisijų reikia lik
viduoti, nes jos darbuotė nie
kam naudos nenešant i. Tarta 
likviduoti.,
Tarta remti sovietų Rusijos 

Draugų organizacijų.
Nuo “Friends of Soviet Rus- 

sia” nebuvo nė delegatų nė ra
porto. Išrinkta nauji delegatai 
—J. Buragas, A. Čepaitis, ir dar 
vienas, kurio pavardės nenugir
dau i Raštininkas praneša,, kad 
“Friends of Soviet Russia” 
draugijai duoklių reikia mokė
ti $25 mėnesiui. Bet skyrius ne
tūlus pinigų, lodei duoklės dar 
esančios neužmoJkėtos. K. Kai
rys duoda įnešimą, kad lokalas 
išstotų iš “frontų” organizaci
jos bent iki to laiko, kol ižde 
atsiras daugiėuir*- pinigų. Bet 
Butvilas graudena, kad to ne
reikia daryti. Esą Rusija yra 
vienintele! proletariato “laisvės” 
šalis, kur ne vienas musų galė
siąs gaivą priglausti. Po trum
pų diskusijų tarta pasilikti, bet 
duoklių įmokėti lik $2 mėrtą- 
siui.

r
Užmetimai “Darbo” redakto- 

’ riui.
Valdybos nariai jokio rapor

to neišdavė, nes neturėjo nieko

Rezignuoja raštininkas. Pro
testas prieš $500 paskyrimų 

socialistų rinkimų kampa
nijai.

K. Gepas rezignuoja iŠ rašti
ninko vietos. Naujas raštinin
kas bus renkamas sekamame 
susirinkime.

Komunistas Jakštas duoda 
įnešimų, kfid lokalus protes
tuotų prieš tarybos paskyrimų 
$500 Socialistų Partijai ma
joro ir kitų socialistų kandida
tų rinkinių kampanijai.- Kalba 
J. Buragas< Jis sako, kad lo
kaliu protestuoti prieš tarybos 
paskyrimą socialistų rinkimų 
kampanijai $500 butų didelė 
gėda. Nejaugi darbininkai7 gali 
būti priešingi tam, kad į ma
jorus butų renkamas darbinin
kų gynėjas, amalgamėtų advo
katas' W. Cunnea. Darbinin
kams reikia lik džiaugtis, kad 
Socialistų Partija šį karta stalo 
į majorus tokį žmogų, kuris 
daug yra pasidarbavęs darbi
ninkų reikalams. Po B u rago 
prieš sumanymų kalba dar 
vienas narys, Bet Masonas pa
sako labai karštų bolševikiškų 
sipyčių. Esu socialistai visame 
pasaulyje nieko gera nepadarę 
Žiūrėkite, girdi, į Vokietijų. 
Mums nereikia socialistų ir 
mes turime protestuoti ir rei
kalauti, kad taryba neduotų nė 
cento socialistų kampanijai. 
Taip ir nubalsuota.

(f t

Kodėl bolševikai praveda savo 
sumanymtis.

* ' ■ • į .

Į lokalo susirinkimus mažai 
rinitų darbininkų teatsilanko 
Komunistų intrygų varinėji
mas prieš progresyvius unijis- 
tus atgrasino narius nuo mitin
gų lankymo. Žinoma, tai yra 
peiktina, kad iš keturiolikos 
šimtų narių į mitingus ateina 
kokie trys tuzinai. Taip daly
kams esant, boilševikėliai gali 
dirbti, kaip jiems Maskvos lū
žiai Hepia. Jiems ir E. Debšas 
negeras, girdi, kam jis agituo
jąs už socialistų kandidatus į 
majorus. j — Siuvėjas.
—,----r------ --------
Naujas būdas gydymo 
paprasto persišaldymo.

Gydymas kuris turi dvi veikmes 
— abidvi tiesioginės — įsigeria 
kaip linimentas — įkvėpuojamas 
kaipo garai.

Insigeria į odų kaip linimentas ir 
tuo pačiu sykiu įkvėpuojamas kaU 
po garai. Vicks Vapo Rub dasie-* 
kia tuojau uždegtas vietas ir palen
gvina oro perėjimo organus.

Tas moderniškas tiesioginis gy
dyklas nuo visų persišaldymo nes
magumų.

Paveldėtojas garų liampos, žųsi- 
kta taukų, kamparinio alyvo, li- 
plinento, mosties ir plasterio.

Vicks, tai yra išradimas Pietinės 
dalies S. V. aptiękoriausx yra salve 
sujungta iš Ka’miaro, Menthol, Eu

kaliptus, Thyme ir Terpetino. Kuo-' 
intd uždedamas ant gerklės ir kru
tinės, jo dalįs ištirpsta nud kūno 
šilumos, iš ko pasidaro garai kurie 
yra įkvėpuojami per nosį ir bur
nų tiesiai įplaučius.

Palengvinimas puikus, ir greitas, 
35c. slojikėlis kiekvienoje aptier 
koje.

i

| Dresių $10 : 
Moterįs! Merginos! Štai yra ] 
išpardavimas, kuris viesuomet ■ 
yra verta pirkti pas Klein ■ 
Bros. Štai yra 400 geriausių ■ 
dresių pavasario sezonui! Pui- £ 
kios canton crepe, laces, tafie- ■ 
ta, alltyme šilko, crepe nertos | 
ir paisly šilko.

Visi naujausi styliai ir S 
spalvos i

Blouse modelių, tiesių linijų ■ 
penai boufant ir circular sijo- " 
nų efekto.- Mohawk, juodos, i 
henna, mallard ir rožinių £ 
spalvų.

Vertos iki $16.50 "

$io i

i ”Didelis šmotas — Geriau už 
jūsų pinigus ir dėl jūsų rū
bų. Pirkite jį šiandien.

F PRADĖK 
f TAUPYTI
Ampricnn Family 
Muilo Vynioklius

Del ' 
. Gražią ' 

šaukštų

JUS AK
Yra jums brangesnės už viską. Neapleis

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

DK. SERNER, SERNA8
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)

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

Nedaliomis nuo 10 iki 1. Tel. /Yarda 0632

20 metų prityrimo

PAVASARINIU SKRYBĖLIŲ PASEKME
A> 

a.<

Moterims ir mer
ginoms naujos 
Velykoms skry* 
belės iš Milano ir 
šios šalies išdir
binių. Timbo šiau 
dų ir šiaudinio 
audeklo išdirbi- 
mo, gražiai su
taikytos, artis
tiškai papuoštos 
kvietkais, vyšnio
mis, ribinais"" ir 
leisais, vertos $8 
tiktai C Ė 
no

RIMS ir merginoms,

Simptomai pareiškiu 
akių ligaiĮ 

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

kus?
Ar atmintis po truputį mafija?
Ar akys opios šviesai?
A.r jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta dėm5 ant voką?
Ar turit kataraktą? z
Ar turit žvairas akis?

MUSŲ $2.98 SPECIALUS SKRYBĖLES M()rl 
su puikių plaukij pluoštais, papuoštos kvietkomis taipgi 
braid ir šiaudines skrybėlės ^>£bbwO
VAIKAMS SKRYBĖLĖS iš Viscatrimuotos su ribinais, ė < 
visokių spalvų (j9 ■ bvO

VYRAI! JUSįl PAVASARINIAI SIUTAI!
Visai nėra anksti

.«į< >

M

pirkti tą pa vasarini siutą dabar!
Kiekvienas siutas turi dvi 

poras kelnių
Pavasariui čia pat besiartinant, jus 
suaugę ir jauni vyrai norite turėti 
pavasarinį siutą, štai yra puikus rū
bai pasiūti vyrams kurie ŽINO rūbų 
vertę. Jie yra pasiūti iš grynų vilnų 
materijolo, cassimeres, worsteds ir 
ševjoto, naujausiai dryžuoti ir lan
guoti. Kiekvienas siutas naujo mo
delio vyrams ir jauniems vyrams. 
Kiekvienas siutas turi extra kelnes, 
kas reiškia dvigubą dėvėjimą

Vyrą 2-jy kelnią 
siutai, $35

Puikiai išrodanti žinomi “Kenilworth” 
rūbai suaugusiems ir jauniems vy
rams, puikiaųgto materijolo ir nau
jausių pavasarinių modelių. Kainuo
ja daug daugiau negu musų kaina

IŠBLYŠKĘ ir LIESI
Daugumas jaučiasi persilpni dienos darbams. Jie 

- dažnai turi šalįt, ar kosti, ar yra išblyškę ar liesi.
Jiems reikalinga gausi, maistinga

SCOTTSIMUIMON
• iš grynos vitaminus turinčios treskos kepenų aly

vos stiprinimui ir sutaisymui jų gyvąstinių 
kūno jiegų. Taisyk atsparą kasdien Scotto 
Emulsija!

Nscott & Bowne, Bloojnfield, N. J. 22-23
.......... ■ ■ ———

=

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

/■■■■ ......... .. ..........................
Dr. Natalija Žukauskas

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

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

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CUIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir ironiškas ligas: 
nervu, rėumatizmą, paralyžių, naktinį 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata^- 
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.
. Telefonas Roosevelt 8135
Valandoą: 1:00 iki 9 p. m. Nedėlioj

9 iki 12 a. m.
f

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 
pasirinkSkui naujus modeminius, sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
terrnj siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnoms 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. $18.50, $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 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską. »S. GORDON,
1401 S. Halsted St. ir 789 W. 14th St, 

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

■ J I I l * ... ..
Rooscvelt 7532

S. M. Skydas
Graborius ir Balsamuotojas 

Automobilius turiu visokiems rei
kalams; prieinamos kainos.

1911 Canalport Avė.
I 1*—
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CHICAGOS
:: ŽINIOS

NAUJIENOS, Chicago, IR. Penktadienis, kovas 16,1923

2000 svarų tonui garantuojama
Mes gavome speciali pristatymą 100 karų di- 
dėlės vertės West Virginia Pocahontas tie
siai iš mainų ir geriausios rūšies Illinois 
Lump, Egg ir Nut, iš musų geriausių mainų.

Laukiamu“Naujiem^
Koncerto .

KOL PARDAVIMUI DAR TURIME

Chicagos lietuviai turi tik vie
ną tikrai gerą metinįJ koncertą 

ir vieną pikniką.

POCAHONTAS TIESIAI IŠ MAINŲ S12
ILLINOIS LUMP......... (didelės)] fK/v

EGG.............. (forked) INkM
” NUT............  (plautos) J

Parsinešti arba parsivešti su savim, 50c.

50c. nuleidžiama nuo tono imant nemažiau 
kaip 5 iki 10 tonų 75c. nuleidžiama nuo tono 
imant nemažiau kaip 10 ir daugiau tonų.

TELEFONAI: BOULEVARD

GREAT NORTHERN GOAL GOMPANY
420 W. 29th Street

Telefonas Canal 5496

W. NARAKAS
Šiuomi pranešame savo kostumeriams kad 

mes padidinome savo dirbtuvę ir padauginome 
darbininkus.

Dirbame moteriškus ir vyriškus siutus, ga
rantuojame kad jums tiks. Taipgi senus taiso
me, valome ir dažome. Visokios rųšies mote
riškas ir vyriškas skrybėles ublakuojameM ir 
valome.

Prašome savo kostumerių nesivėlinti na "or
deriais, kad butų galima šventėms pasiūti.

2210 West 22nd Street
Arti Leavit Gatvės

LIETUVOS TRISPALVE VĖLIAVA
Kiekviename name privalo būti JJetuvos Vėliava, o ypač 

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

Reikalaukit Vėliavų
Lietuvos Vėliavų Turime Ketveriopų

Vilnonę, 6 pėdų dydžio .........................    $6.00
Gražaus audeklo, 6 pėdų dydžio ................................... $3.75
Mažos su koteliais, 8 colių dydžio po ...................................  25c
5 ir pusės colių dydžio su kotukais po ..A............................ 15c

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

greitins gavimą vėliavos.
Perkupčiams duodame didelį nuošimti ir apmokam persiun

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

— Adresuokite —

Vienybė
193 G r and Street, Brooklyn, N. Y.

E L E K T R
Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant iimokejimo.
Pirmutine Uetuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

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

gydote ne tą ligą.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silp
numas, nervingumas, šlapumas nuo 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
dome radiumu,, serumu ir elektriką. Specialia gydymas lytiškų ligų 

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

DR. J. VAN PAING,
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phone Yards 1119
. Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

>"■' . 111 > ■ ■■ IHI ■— ■■■UI U «
Ofiso Telefonas T\T» Tj a DDA A TA Busto Telefonas

Central 4104 LIK. H. A. dKUAU Armitage 3209
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. * 

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

-..................- ....... .. .

Gal bus ne pro šalį pasaky
ti, kati Chicagoje mes turime 
tik vieną šaunų ir linksmą ba
lių su koncertu ir vieną pikni-

Man teko būti daugelyje pik
nikų ir balių, bet turiu pripa
žinti, kad tokių linksmų ir 
smagių balių bei piknikų, kaip 
“Naujienų”, aš niekur nesu- už
ėjęs. Taip ir norisi manyti, 
kad “Naujienų” parengimai 
sutraukia Atinksmiaųsius £mou 
nes ir gražiausias merginas. 
Todėl aš ir sakau, kad ii va

'Gerovės skyrius'
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
.KŪDIKIU SVEIKATOS.

šiame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei
kalu. Įdomius ba.<daneioms 

motinoms Ir motinoms jau

ny k&dikly.

KOdikią aprūpinimas Ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kuij mes ta

rime reguJiartikais laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvUdenti..

STRAIPSNIS XI
Miego Svarba

Miegas svarbus yra vaikams. Tik 
dėl penėjimo reikėtų vaikas išbu
dinti. Jie tuoj įgauna paprotį keltis 
tik dėl reguliariškų penėjimų, ir 
yra paprasta kad kūdikis miega iš
tisą naktį nuo šešių iki šešių, pra
dedant su trečiuoju mėnesiu. Jie 
turi būti laikomi šaltame, gerai iš
vėdintame kambaryje. Yra papras
ta, kad normalis kūdikis išmiega 
20 valandų ir 24, Po pirmo meto 
jiems reikėtų snusterti kiek pary
čiais ir po pietų, vieną ar dvi va
landas. Rytinį pogulį jie patys sa
vaime atsipratina po dviejų metų. 
Bet po pietinį reikia palaikyti iki 
šešių metų ir vėliau.

Šviežias Oras.
šviežias oras yra itek reikalingas 

kaip miegas. Kiulikis turi jo gauti 
nuo gimimo. Kąmbaris turi būti 
gerai išvėdintas, bet tas nereiškia 
šaltas. Dvejų savaičių kūdikis va
sarą, o keturių iki šešių žiemą, kū
dikis turi būti akliniatuojainas, taip 
sakant, su lauku. Vasarą jokių pri
sirengimų nereikalinga, bet žiemą 
yra gerai kūdikį apsupti lyg išve
žant lauk. Tada reikia atidaryti 
langus plačiai kokiq valandą ar il
giau, nededant kūdikio j vėją. Tą 
padarius keletą dienų, kūdikis gali 
būti išvežamas lauk. Kūdikis turi 
kasdien gauti šviežio oro, ar siū
boje ar lauke, žiūrint koks oras. 
Geriausias laikas yra nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų. Jis turi būti gertai 
apsaugotas nuo vėjų, šalčio ir dul
kių. Kūdikiui augant, reikia jis 
ilgiau laikyti ore, o prie gero oro, 
galima jį laikyti tenai visą dieną.

Mankštinimas
Mankštinimas yra tiek svarbus 

kiek šviežias oras ar miegas. Labai 
faunas kūdikis gauna tidk 
tinimo kiek reikia spar 
voliodamas ir rėkdamas\ 
Devynių ar dešimties mėnėslų pa
prastai pradeda ropinčti, ir prie to 
reikia jį akstinti. Paprastai kūdi
kis bando vaikščioti metų amžiaus, 
bet čia kūdikiai skiriasi. Kūdikį ne
reikia raginti vaikščioti ar stovėti 
ilgiau negu jis pats nori.

Sveiki kūdikiai yra tautos turtas. 
Jei negali žindyti savo kūdikio, ne
imk jokių šansų. Duok jam Bor- 
den’s Eagle Pieną, maistą, kuris 
pasekmingai išauklėjo šimtus tūks
tančių kūdikių bėgy pastarų 62 me
tų. Tukstaųčiai gydytojų po visą 
šalį rekomenduoja Eagle Pieną dėl
to, kad jis lengvai suvirškinamas 
ir maistingas. Eagle Pienas yra 
grynas ir sveikas. Jis lengvai suvir
škinamas, ir jo visados gali gauti 
grosernėje, nežiūrint kur esi.

Tiktai nuolatinis saugojimas iš 
tėvų pusės palaikys kūdikius nuo 
nedapenėjimo ir apsaugos \ juos 
nuo ligos užpuolimų bei užtikrins 
jiems jaunystės vikrumą ir stipru
mą sveikatos, kurie yra busiančios 
laimės jr pasisekimo pamatai. Už- 
ganėdintiniausi reziiftątai gaunami 
penint nedapenėtus kūdikius su Ea
gle Pienu. Mokyklų vaikai, [kurie 
kentė nuo silpno maisto, Stebėti
nai pasitaiso su Eagle Pienu, kuo
met tas įdedamas į jų paprastus 
valgius. Visi vaikai turėtų gauti 
vieną sykį Eagle Pieną į dieną, 
apart paprastų valgių. Atmiešk du 
šaukštus Eagle Pieną su trimis ket
virtadaliais puoduko šalto vandens. 
Kiti vaikai geriau jį myli su gin- 
gęr ale, vaisių sunkomis, suplaktu 
kiaušiniu ir skanskoniais.

inankš- 
/damas, 
^naisto.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

goję turime vieną linksmą su
ėjimą žiemos sezonu, o kita—1 
vasaros sezonu.

Meš visi . atsimename, kiek 
tų balių buvo pernai žiemą, 
bet aš esu tikras, kad tokio 
šaunaus ir skaitlingo koncerto 
ir baliaus, kaip “Naujienų” 
niekur nebuvo i O šiemt, aš 
manau, jis bus dar skaitlingcs- 
n is ir linksmesnis, nes skelbia-1 
mas pagarsinimas yra labai ne
paprastas ir įvairus.

Laukiame ^Nauijiienų” kin- 
certo bei baliaus ir sekmadie
nį visi važiuosime į jį.
-j- puvęs “Naujienų” baliuje, <

“Dangiškas pasiuntinys“

Teisėjas panaikino kauciją

’ Kai Dr. filiam J., Hickson, 
miesto psichopatu logines labo
ratorijos viršininkas, pranešė, 
jog jis manąs, kati Joseph d i 
Carmėlo, Cliicagos ciciliečių 
kolonijos “dangiškas pasiunti-

liepe atmesti 
ir nebepaleisti

įtariamas kri

nys”, esąs pamišėlis, tai teisė 
jas David tuoj 
$5,000 kauciją 
“pasiuntinio”.

Sarmelo yra
minalio pobūdžio prasižengi
mu, būtent, jis užpoulęs 12 
metų tnergaitę.

Teisėjas, darydamas savo 
patvarkymą, pareiškė, jog drau
gijai yra pavojaus, kupntet pa
mišėliai'! yra laisvi. Nors kai 
įmaniojo advokatas protestavo

prieš tokį patvarkymą, bet iš 
to nicsko neišėjo.

Esąs dangiškas pasiuntinys.
, Di Carmelo vėl pareiškė, jog 
jis esąs dangiškas pasiuntinys, 
bet iieprisipažiiio, kad jis ka
da nors ]x>zavęs kaip antru 
kartu atėjęs Krislus.

Jis taipgi tvirtino, jog mer
gaitės kaltinimai esąs mela
gingi. Girdi, mergaitės moti-

(Seka ant 7-to pusi.)

Nelaikyk savo loto tuščio, 
kuomet jis gali atnešti pini
gus. Kam mokėti randą, kuo
met už tą pačią pinigų su
mą gali nusipirkti namą. Jei 
nemanai gyventi jame, išduok 
randon ir tegul kitas 
randą už tavo namą, 
dėliok, 
daugiau vasarą, 
duoti 20 nuoš. 
kontraktą dabar, 
aiškinimų. Parašyk savo kai* 
ba ar ateik j musų ofisą pats.

HOME BLDG. CO.
215 Martin Bldg., 119 Federal St.

moka 
Neati- 

Statymaa atsieta daug 
Gali , užva- 

padarydamas 
Klausk pa-

THE PEOPL
PA.

Jums Nėr Pinigu

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

Doleriais ir Litais
Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiau

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Nature Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistu ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park.

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 6 iki 8 vakarais. 
Nedėklieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698.

Atdara kiekvier 
vakarą iki 9 

Valandai

REIŠKIA GERESNĘ PROGĄ GYVVENIME. GERAI APSIRENGĘS 
VYRAS AR MOTERIS YRA VISUOMET LABIAU MĖGIAMAS ir LA 

' BIAU VlSir^ĄGEIDAUJAMAS.

a Turėti Gatavu
Pasirinkite kokių rūbų tiktai jums reikia, 
įmokėkite mažą sumą pinigų ant rankos, 
paimkite rubus su savim namo, dėvėkite 
juos ir dabaikite mokėti kiekvieną savaitę 

mėnesį po biskj, taip kaip jums paran- 
iau. Ateikite ir pamatykite naujausių ir 

puikiausių moterų ir vyrų rūbų. APDAN
GALAI, SIUTAI, 
SĖS ir KAILIUKAI.
TAI ir VIRŠUTINIAI
Musų kainos yra žemesnėsViegu daugumoj 
už gatavus pinigus perkamose krautuvėse.
VELYKOS jau,nelabai toli, padarykite sa
vo pasirinkimą anksti. ATEIKITE PAS 
MUS.

skraistes, dre- 
r pasiūti SIU
TAI dėl vyrų.

OPPOSITE^ PALMER

TRAL ■ jSthmmcĮNIRAI I OMPANY 4-tas augštas. Įėji
mas iš Orpheum 
krutamu paveikslų

unesiemo

Klaipėdos Paėmimas
Naujienų Koncerte 

Krutamuose Paveiksluose
Naujienų Koncerte kovo 18 d. Chicagos lie

tuviai pirmu syk turės progos pamatyti savo aki
mis, kaip lietuvių liuosnorė kariuomenė pa
ėmė Klaipėdos kraštą ir miestą nuo franeuzų 
ir vokiečių. < I

Klaipėdos miesto paėmimas tapo nutrauk
tai į krutamuosius paveikslus, iš kurių aiškiai 
m 
nt

kaip lietuviai maršavo Klaipėdoj ir ėmė 
enfraneuzus. -.J '

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

Klaipėdos krutamųjų paveikslų rodymas 
bus vienas iš pirmųjų programo numerių — to
dėl nepavėlinkit.

Naujienų Koncerto programas ketina pra 
aidėti ne vėliau kaip 7:30 vai. vakare.

Sako jis praneša visus 
sveikatos taisytojus.

čia stiprumas ir viekas tiems, 
kurie yra silpni.

Tik pasiskaityk ką p. Clyde Stanley, 
iš Oneida, Tenn., sako apie tą dalyką: 
‘ Nuga-Tone duoda stebėtinas sėkmės 
po trumpo laiko vartojimo. Jis yra 
saugus ir ištikimas, suteikia stipru
mą ir grynumą visoms kūno dalims. 
Jis yra geriausias už visus sveikatos 
taisytojus. Aš labai patariu jį vi
siems, kuriu sveikata yra nupuolusi.” 
Nuga-Tone turi duoti stebėtinas sėk
mės, nes jis yra sudarytas iš aštuonių 
vertingų sveikatą, stiprumą ir gyvastį 
teikiančių sudėtinių. Šitie vaisai, ku
riuos vartoja medikų profesija visam 
pasauly, padaro gaiTsų, raudoną krau
ją, stiprius, tvirtus nervus ir sveikus 
vyrus ir moteris. Pamėgink jį pats 
ir įsitikink. Vienam pilnam mėnesiui 
gydytis tik $1.00. Nuga-Tone’ą par
davinėja visi geresnieji aptiekininkai 
pozitingai garantuodami, kad suteiks 
pilną patenkinimą, arba pinigai bus 
sugrąžinti (garantiją rasi prie kiek
vienos bonkelės), arba tiesiog pasiųs 
apmokėtu paštu National laaboratory, 
1038 S. Wabash Avė., Chicago, pasiun
tus jiems $1.00.

Kaip jis išgydė 
savo rupturą

Senas jurų kapitonas išgydė 
savo rupturą, kuomet daktarai 
buvo pasakę “Eik ant operaci
jos arba mirties”.

jo patarimai ir knygutė 
siunčiama dykai

Kapitonas Collings plaukiojo jūrėmis daug 
metų ir jis jgavo dvigubą rupturą. Jis ne
tik turėjo apleisti savo plaukiojimą, bet 
turėjo eiti j lovą atsigulti net keliems me_ 
tams. Jis bandė visokius daktarus. Vis be 
pasekmių. Galų gale jis jau buvo manęs 
eiti '‘■‘mjVpavojingos operacijos arba mirti. 
Bet jisn®v«udojo nieko! Vietoj to jis pats 
save ifigydė.

Kapitonas Collings išstudijavo pats save, 
savo ligą — ir galų gale jis pate surado 
metodą kas padarė ji sveiku labai greit 
Dabar jaučiasi energingas ir linksmas.

Kiekvienas gali vartoti tą metodą. Labaj 
paprasta, lengva saugu ir pigu. Kiekvienas 
asmuo kurs turi rupturą privalo turėti 
Kapitono Collinvs knygą, kur aprašoma, 
kaip jis pate įšsigydė. Ir kaip kiekvienas 
gali vartoti tą'patj būdą savo namuose be 
trukdymų. Knyga ir gyduolės DYKAI. Bus 
atsiųsta kiekvienam rupturą sergančiam 
kuris prisius šj kuppną su savo vardu ir 
adresu. Bet siųskite tuojaus — dabar •— 
pakol padėsi šj laikrašti j šal|.

DYKAI RUPTUROS KNYGA IR 
RECEPTU KUPONAS 

Capt. W. A. Coli i n rb (Ine.) 
Box 581, H. Watertown, N. Y. 
Prisiųskite man jūsų rupturos knygą Ir 
nurodymus DYKAI, be jokios atsako
mybės iš mano pusės.

Vardas.................................................... .....
Adresas ........................................ ....... .....

Nemo Liesinimos num.888, tik- 
rai pigus. Turi žemą viršų ir Vi
dutin | sijoną. Iš tvirtos šviesiai 
rausvos ar baltos materijos ; dy 
džiai 24 iki 36 ; atsieina tik |3. 
Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ir.

, $8. Mes pasiųsime.
Neiao HyglenioFashion Institute 
120 E. 16th St., New York <Dept. S.l
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Chicagos Žinios
(Seka nuo 6-to pusi.)

na iš pavydumo ir neapykan
tos apkaltinusi jį.

Esąs Marso gyventojas.
“Pasiuntinys” teisme ėmė 

kalbėti apie dangui
“Aš esu Marso gyventojas”, 

tarė jis. “Vienų dienų aš nu- 
puodiau į dangų. Tai erdvi ir 
graži vieta. Dievas yra dide
lis sutvėrimas ir visuomet sto- 
\vi. Jis pasiuntė mane int že
mę.

“Tai jau antras Kristaus 
ta-rdymas.**,. uižil>aig«. lualHsj <%r- 
inedo. “Pirmą tardymų vedė 
Pilotas, o antrų — teisėjas Da- 
Vid.”

Juodrankiai.
✓

V. B. Jucius didžiausio Brid 
geporto restaurano savininkas, 
gavo nuo juodrankių grasinan
tį laiškų, kuriuo reikatytfja/na 
pinigų. Laiškas ra as anglų 

 

kalba, mašinėle.

—Rep. Raganius.

Roselando draugijy 
veikimas

KĄ IR KAIP VEIKIA.

Maskvos garbintojoms nesiseka

KAS,

Socialistams sekasi

Prieš kiek laiko Roselandas 
buvo progreso Juani 
skaitant pašetytyių

tai: i ... ... . 
Lie'tuyiųUScenos Mylėtojų Ra
telis, L. M. I). Aido Choras,

draugijų
puikių kitokių

< 137 Kp.,

Debsas kalba; pilnos svetainės.

Net geltonlapiai stebisi, kad 
socialistams šioje kampanijoje 
sekasi. Kur tik kalba senelis 
Debsas, mintys žmonių grįžta 
atgal, nes nebelieka daugiau 
vietos, nežiūrint to, kad imami 
įžangos po dvidešimts penkis 
centus ir dar kolekta renkama. 
Jis kalba, kad padėjus rinki 
muose socialistų kandidatui į 
majorus drg. Wiilliani. A Cun- 
nea, pagarsėjusiam advokatui. 
Kur tik juodu kalba, ten žmo
nių pilniausia. Kovo keturio
liktą kalbėjo Sokol svetainėje, 
2345 So. Kedzie, kur prisirin
ko daugiau, negu tūkstantis 
žmonių pasiklausyti.
"'M^ublika seneliui visur kelia 
ovaerjį^^

♦Senelis ph^akė, kad patrio
tizmas yra kvaiKste, — “Kari 
niaHlaivynai šio pasaulio turė
tų butr\ paskandintiK aš norė
liau, kad turėčiau sjtėkos to 
dinįbą atlikimui”, sakė Debsas.

—Rep. s Raganius.

kp., skyrių pasaulio pramonės 
darbininku unijos, IL. M. P, S. 
25 kp., L. M. P. S. 67 kp., Atei
ties Žiedo Vaikų draugijėle, 
Ateities Spindulio Vaikų drau
gijėlė ir Aušros Viešasis Kny- 
gyanas A

Užėjus karui ir papūti^ ko
munistiškam vėjui prasidėjo 
draugijų griovimas. Pirmiau
siai nukentėjo LSS. 137 kp., 
kadangi joje komunistų buvo 
dauguma. O jiems tas buvo 
lengva sudaryti, nes jųjų pa
čios balsavo už vyrus, kurių 
visai ir nebūdavo susirinkimuo- 
>?. Kai komunistai pasigriebė 

visą kuopos turtą ir kai buvo 
pareikalauta, kad jie atiduotų 
LSS. 137 kp. knygas ir ant
spaudą, tai komunistai išsijuo
kė, ir piasa'ke — geriau, girdi, 
mes sudeginsime kas mums 
nereikalinga, bet socialistams 
neduosime.
įame Rosebinde, galima saky
ti, ndberastnmei nei vieno ko-

sitvarke. Ir juo mažiau aidie- 
čiai vartos komunistiškų tezių, 
tuo chorui bus geriau, o su lai
ku choras tikrai atsigriebs.

A. L. D. Ls D. 79 kp. jau bai
gia savo gyvenimo dienas, už
tai L. D. IL D. 79 kp. pradeda 
augti i L. L. Federacijos 4-ta 
kp. visai jau yra mirusi. Toks 
pat-likimas ištiko ir P. P. D. 
Unijos skyrių.

L M. P. S. 25 ir 67 kuopų 
tarpusavinės peštynes ' privedė 
prie to, kad centras Zaįomė 
abiem kuopom nummUs ir 
čarterius. Iš tų dviejų kuopų 
buvo sutverta viena kuopa, bū
tent, 115 k<p. Pastaroji taip jau 
yra nusmukusi. Pasak vienos 

narės, laukia lik, kaip saulės 
užtekant, kad IL. M. P. S. cen
tras greičiau likviduotų L. M 
P. S., tada vis jau nebus tokia 
sarmata, jei centras legališkai 
numarins, negu dabar, jei pa
čioms reikės marinti.

Vaikų draugijėlės buvo mė
ginta suvienyti į krūvų. Žino
ma, ir suvienijo. Dabar beli
ko tiktai Ateities Žiedo Vaikų 
draugijėlė, o Ateities Spindulio 
jau nebėra.

Aipic metai laiko čionai tapo 
sutveria A. I)< P. L. S.e47 kp., 
bet pasisekimo neturi ir josios 
gyvavimas nėra užtikrintas, nes 
tiė žmonės pastovumo neturi: 
papus kokis vėjas ir jie vėlybus 
kitų kuopa betveriu, y

.Kelios savaitės atgal buvusie
ji komunistai surengė prakal
bas, kad suorganizavus Jau
nuolių Lygą. Kalbėjo Andriu
lis ir pora svetimtaučių, kurie 
aiškino lygos reikalingumą. 
Prie Lygos galį p 
nesenesni kaip 30 m. 
Į prakalbas atvyko

uymas parinkti klaipėdiečiams 
aukų tarp susirinkusiųjų na
rių. Surinkta $27.s Taigi iš
viso aukų susidarė $52, kurie 
liko įduoti raštininkui P. S. 
O sekmadienį, kovo'11 d., raš
tininkas perdavė tuos pinigus 
Klaipėdos Gelbėjimo Komiteto 
pirmininkui, 
liui.

Visiems 
riams ačiiL
kad ši draugija 
yra 
savo brolių Lietuvoje ir tautos 
reikalų. O ateityje iš šios drau
gios galima tikėtis dar dau
giau paramos, nes draugija nuo- 
lut stiprėja ir auiįja.

—Rašt, Pr. Simonaitis.

p. F. P. Bradchu-

aukavusiems na-^ 
Reikia pasakyti, 

jau nemažai 
prisidėjusi prie gelbėjimo

LAISVAMANIAI IRGI 
giasi. /

REN-

irgi

su programų, 
es iš koncertinės da- 

okų skyriaus.

Chicagos laisvamaniai 
jiiame sezone rengia savo įvai
rumų vakarų 
kuris su 
lies ir

Končertinę dalį atliks Chica
gos Jaunuolių Orches<tras ir 
kvartetas, o juokų skyriuj da
lyvauja du kunigai: kun. Rim
bą su pamokslu ir visomis 
švemtenybemis ir }o vikaras su 
pamokslu 'bedieviams, kad ne
keltų parapijose streikų.

Dauig yra laisvamanių žada
ma balandžio aštuntų dienų, 
Mel'dažio svetainėj.

Iš CICERO L. L. N. BENDRO-
VĖS.

Paklausimas.

Šiandien betgi vi^ žmonių ir, sakoma,

Lietuviu. Rateliuose
Bridgeporto žinelės

PLĖŠIKĄI.

Kovo keturioliktų ryte, plėši
kai išsprogdino saugiųjų šėpų 
Standard Aliejaus Co. sky
riaus prie trysdešimts penktos 
ir Emcrald gatvių ir pasigrie
bė septynias dešimts 
dolerius pinigais ir du 
dolerių vertės kuponų, 
kai dar nesugauti.

amžiaus, 
apie 50 
kad nė 

30 metų 
ar Lyga

laiko tar-

vieno jaunesnio per 
nebuvę, tat nežinau, 
liko sutverta, ar ne.

Aš manau, kad ūpo
pis RoseMnde jau tapo atgyven
tas. Ūpo laikais “Laisvės” ir 
“Vilnies” buvo gal daugiau iš
platinama, negu 
O dabar ‘Laisvės

“ŠMĖKLA.

šimtu 
Plėši-

B-r-r-r baisu, kuomet šmėk
los pradeda vaidintis. Žmogys
tė su balta drobule ant galvos, 
basas, pradėjo vaikščioti po 
bridgeportų ir penktų valandų 
ryto, kovo keturioliktų, įėjo j 
lietuviškų bučernę prie trysde- 
šimts ketvirto “pleiso” ir Au- 
burn gatvių... Bučerys išsi- 

laryt? Pagrie- 
norėjo šauti 

pamatė, kad tai
bęs revolverį 
šmėklų, bet 
tikras žmogus ir dar gyvas, ati
davė policijai. Tai buvo žmo
gus apie keturios dešimts pen
kių metų amžiaus, ligonis pa
bėgęs iš SU Paul ligoninės 
kuri čia pat randasi.

li- 
to 
jis

lės. O LSS. 137 kp. ne tik kad 
neišnyko, bot pradeda augti ir 
veikti. Vasario 26 d. ji gelbėjo 
surengti Debsui prakalbas, taip 
pat yra prisidėjus prie rengia
mų Debsui prakalbų, kurios į- 
vyks balandžio 2 d. K. of P. 
svetainėj.

L, S. M. Ratelis laiku patė- 
mijo komunistų norų pasi
griebti Raitelį. Komunistai 
ko pašalinti. ir raitelis delei 
daug nenukentėjo; atpenč, 
da laibiau sustiprėjo,'

L. M. D. Aido Croras dide
lėj daugumoj ntiejo su komu
nistais. Bet ne ilgai tuo jisai 
galėjo pasidžiaugti. Choras pra
dėjo silpnėti, tarp narių prasi
deda šnairavimas vienų prieš 
kitus. Ant galo, Choras visai 
susilpnėja. O diktatoriai to tik 
ir laukia. Pasinaudodami pro
ga, duoda sumanymų chorų 
paleisti ant “vekeišino” — ato
stogų. Bet kiti supratę, kad 
choras gali likti paleistas ant 
visados, tam pasipriešino, ir 
pervarė tarimų vietoj duoti 
“vekeišiną” kviesti atgal prie 
choro visus senuosius daininin
kus, kurie yra delei suirutės pa
sitraukę; Diktatoriai, 'maty
dami, kad choras palaidoti ne
galės ant visados, nutarė pa
sitraukti. Ir kada nebeliko truk- 

•dyto-jų, likusiems pasilengvino 
veikimas, ir į kelius paskuti
nius mėnesius L. M. D. Aido 
choras pusėtinai paaugo ir su-

“'Naujienų” 
jau visai ne

galima gauti Rbielandc. “Vil
nies” irgi viena stotis beliko, 
kur paliekama vos kėli nume
riu. O “Naujienų” yra apie 15 
stočių ir daug į stabas išnešio
jama. “Naujienų” išplatina
ma apie 450 okzemplionių. O 
tai rado, kad jau žmonės pra
deda suprasti, kad bo’lševikčliai, 
neturėdami pastovumo, nieko 
gera dėl darbininkų klasės pa 
daryti negali. Tat visi mask
viškių šukavimai eina niekais. 

Tie žmones ir tos draugijos, 
kurios pirma sutartinai veikė 
ir nešė naudų žmonėms, turi 
ir dabar vėl pradėti sutartinai 
veikti. Tada bus naudos ir pa
tiems ir kiteims.—Darbininkas.

“Naujienų” No. 60 tilpo pla
tokas . aprašymas . apie vietos 
L. L. N. Ben(lrov<s reikalus. 
Tai labai pagirtina, kad žmo
nės interesuojasi bendrove, ku
ri yra visuomeniška įstaiga. 
Juo daugiau j|pie jų kalbama, 
tuo geriau, ypač jei prisime
nama direktorių veikimas, ku
rie f aklina i juk ir kontroliuo
ja bendrovę. Nuo jų pareina 
pakreipti (bendrovės veikimas 
gerojon ar blogojon pusėn.

Taigi rašyti yra agoras daik
tas. Bet. visgi butų įdomu iš
girsti iš Bendroves korespon
dento, kur dingo tie keturi tū
kstančiai dolerių iš praeitų 
metų, apie kuriuos korespon
dentas praneša savo “raporte” 
“Nauj.”

-Teisingas.

Pasiaiškinimas

Iš 18-ios kolonijos
S. B. L. paaukavo klaipė

diečiams $52.

Susivienijimo 
savo susirin

kime, laikytame kovo 8 d., Ap- 
veizdos Dievo partfp. svetainėje 
nutarė paaukoti iš draugijos iž
do $25 musų brolių klaipėdie
čių sušelpimui jų kovoje už 
laisvę. Negana to, kilo/suma-

Draugyste

“Naujienų” 60 num. p. A. S. 
Pocius ir p. Kastas Sabonis pyks
ta ant manęs už parašymų apie 
Vyčių 13 kuopos koncertų, kur ir 
apie juodu paminėjau. P. Po
cius sako, kad jis norįs apginti 
savo vardų, kad aš turįs pagie
žos prieš jį ir todėl norįs jį pa
žeminti.. Keistai p. Pocius ma
ne suprato. Argi pasakymas, 
kad p. Pocius skambindamas 
netikusiu pianu trukšmų darė, 
kenkia jo garbei arba žemina 
jo vardų? Pats p. Pocius juk 
prisipažįsta, kad pianas buvo 
blogas, bet reikėję pasiganėdin- 
ti toki ii, koks buvęs.

Asmeniškai aš prieš p. Pocių 
nieko neturiu, o jei kų ir turė
čiau, tai nesižeminčiau tiek, 
kad viešai jį užgauti. iTečiaus 
p. Pocius tai nepaiso, kai jis kitų

užgauna sakydamas, kad aš ne
ginus nei pradinių piano taisyk
lių, o bandąs jį kritikuoti. Kad 
tamstos juokus ant scenos darė
te, tai teko taip ir parašyti, ne
paisant jokių taisyklių.

Kai <iel p. Sabonio didžiavimos 
p. Pociaus pianu palydėjimo tai 
pasakysiu tiek: didžiuotis jis 
gali. Tik klausytojams kitaip 
atrodo, kada pianas skamba sau, 
o dainininkas dainuoja sau, ga
lų gale abddu statoj a, pasitaria 
ir pradeda išnaujo.

Baigdamas pridursiu tiek, kad 
visa tai išeis ant gero. Nebus 
čia žeminimas nei vardų nei 
garbės, tik kitų kartų koncertų 
rengėjai turės pasirūpinti ge
resniu pianu, o artistai geriau 
prisirengti, daugiau repeticijų 
padaryti — ir koncertas bus 
toks, kokių chicagiečiai trokš
ta.— Dailės Mylėtojas.

fa Yw 0Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.
Lietuvių sviete:

KAS: — Naujienos; Naujienietės ir 
Naujieniečiai.

KĄ: — Didelį, gražiausią metinį Nau
jienų koncertą ir Balių ir šokius.

KUR: — Didėjėj Ashland Auditorijoj, 
kampas Van Buren ir Ašhand gat
vių. Chicagos mieste.

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

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

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

Naujienų Kviesliai.-

Laisvos Jaunuomenes Vyrą Choro 
dainų repeticija įvyks penktadienį, ko
vo 16, 8 v. v., Raymond Chapel sa- 
Ipj, 816 W. 31 gvė. Visi nariai būti
nai atvykite, nes turime prisirengti 

'savo koncertui balandžio l^d., Mel- 
dažio salėj. — J. Getlraitis.

Roseland,, III. — Jaunų Darbininkų 
Lyga (paaugusių jaunuolių draugija) 
jau suorganizuotą. Sekantis susirin
kimas bus pei(ktadienič vakarą, kovo 
16, Aušros kinfibariuose, 10900 Michi- 
gąn Avė. Visi jaunuoliai virš 14 me
tų kviečiami įsirašyti.

— Sekr. O. Dargiutė.

Melrose Park. — Draugyste Sūnų ii 
Dukterų Lietuvos rengia draugišką 
vakarienę šeštadienį, kovo 17 d., N. 
Vaičiulio salėj, 23-eia ir Lake gatvė. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

.— V. Urboniene.

Dctroit, Mich. — Kovo 18id. seknva- 
dienyj, vietos L. S. S. 116 kuopa, lai
kys mėnesinį savo susirinkimą Lietu
vių Bendrovės svetainėj, ofise. Pra
džia 1:20 vąl. po pietų. Visi nariai 
kviečiami būtinai atvykti, nes yra la
bai svarbių klausimų aptarti. Norin
tieji įstoti kuopon nauji draugai taip
jau kviečiami ateiti.

— Org. J. J. Strazdas.

North Side. — Paveiksluotos pamo
kos vyrams apie lytį, bus šeštadienį 
kovo 17 d., Liuosybės svet., 1822 Wa- 
baiisia Avė., kampas Girad St., 7.30 
vai. vakare. Vyrai nejaunesni 18 me
tų kviečiami ^nepraleisti šių pamokų. 
— Ateiti kuoskaitlingiausia. Įžy
miausi Chicagos lietuviai daktarai ai
škins ir sykiu paveikslus rodys iš ly
ties mokslo1, kviečiami tiktai vyrai.

“Aušros” Sp. B-vė ir “Gydytojas”

Rusų Socialdemokratų Kiiubas su- 
batoje, kovo 17 d., Hull House, Halsted 
ir Polk gat., rengia paskaitą, tema: 
‘‘Religija ir Rusijos revoliucija”. Pre
legentas tikką neseniai atvažiavęs iš 
Lietuvos — Kauno, drg. Gidani. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

® — J. Lavateris.
ui________

Birutės Kalno Draugija laikys savo 
mėnesinį susirinkimą nedėliojo kovo 
18 dieną. 1:30 p. m. Antano Urbono 
syet.^333^ Auburn Avė. Malonėsite 
visi draugai kuoskaitlingiausiai atsi
lankyti. Kviečia visus

Nutarimų raštininkas.

Liet. Tdatr. Dr-jos šv. Martino su
sirinkimas įvyks sekmadienį, kovo 
18, 1 vai. po pietų šv. Jurgio para
pijos svet. 32 pi. ir Auburn Avė. 
Visi nariai malonėkite susirinkti, 
nes yra daug reikalų apsvarsty
mui, taipgi busrinkimas darbinin
kų baliui, kuris bus balandžio 15.

P. Kilcvičia, hut. rašt.

Lietuviu Jaunų Socialistų Lygos 
l|-mos kuopos lavinimosi susirin
kimas įvyks šiandie, 7:30 vai. vak. 
A. Puidoko namuose, 822 W. 35 St. 
Visi nariai malonėkite laiku susi
rinkti. — Sekretore.

Draugystes šv. Antano iš Padvos 
mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį kovo 18, Liną vai. po pie
tų, Dievo Apveizdos parapijos svet. 
S. Union Avė ir 18 gatvės. Visi 
nariai malonėkite būtinai atsilan
kyti, nes yra daug reikalų, kuriuos

PRANEŠIMAI

Pirmyn N^rus choras laikys dainų 
repeticijąckovo 17 d., Kriaučių Unijos 
svetainėj ant 3 lubų 15G4 N. Robey St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visi daini
ninkai turite būti ant repeticijų, nes 
turime dainuoti Naujienų koncerte.

— Valdybą.

Atminimo diena
PETRO STALILIONIO

kuris persiskyrė su 'šiuo pasauliu ko
vo 17tą dieną 1922 metų. Paėjo iš 
Panevėžio meišto. Bus šventos mi
šios ir egzekvijos, už nabašninką, ko
vo 17-ta Uieną. 1928 rnetų, 7 :OO vai- iš 
ryto, Nekalto praslclejiirvo bažnyčioj. 
Meldžiu gimines ir pažįstamus daly
vauti ant pamaldų.

Nuliudusi moteris R. S. 
2741 W. 43 St.

ASMENŲ JIESKUMAI

banis Lapinskas

Mirė šeštadienį, kovo 10 d., 2:30 
vai. po pietų. Jis yra 10 metų 
senumo p- tapo automobiliaus 
užmuštas. Paliko tėvą, motiną 
ir brolį, Algirdą, Denver, Colo.

Jis bus palaidotas šeštadienį, 
kovo 17 d., 1:30 vai. po pietų į 
lietuvių tautiškas kapines; iš 
namų 3404 So. Lowe Avė.

Visi giminės ii' pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse.

JULIJONA KINDERAITfi

Apleido šį pasaulį Kovo-March 
15, 1923, sulaukusi 42 metų am
žiaus. Paliko dideliame nuliū
dime Amerikoje vieną seserį 
Sedbarienę ir du švogernis Šed- 
barą ir Domįninką Nirbaką ir 
sesers dukterį Oną Pocienę, o 
Lietuvoje tris seseris, Marijoną 
Nirbakienę, Agniešką Jurgaitie
nę, Johaną Kinderaitę ir brolį 
Povilą Kinderį.

PRANCIŠKUS ŠVELNIS ’ 
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko
vo 14 d., 1923 m. 4:50 vakare, 
sulaukęs amžiaus 35 metų. Pa
ėjo šakiij apskr., Slavikų vals
čiaus, šilininkų kaimo. Paliko 
dideliam nubudime moterį Elz
bietą ir dvi dukreles Eleonora 4 
metų, Bronislavą 3 metų, Lietu
voj senus tėvus, seserį ir brolį. 
Laidotuvės atsibus panedėlio ry
te 8 vai. iš namų 833 W. 34th 
St. į Šv. Jurgio bažnyč’ą iš te- 
nais j Kazimiero kapines mel
džiu giminių ir pažįstamų daly
vauti laidotuvėse. Tegul tau 
būna lengva žemelė ilsėtis įmano 
myilmas vyre. Liekuosi dide
liame nubudime

Elzbieta švelmene ir dukrelės.

Paėjo iš Lietuvos Tauragės 
apskričio, Girdiškes parapijos, 
Maldunų kaimo. Laidotuves 
bus panedėly, kovo 19, pusė de
vynių, iš namų 4534 S. Paulina 
St., iš ten į šv. Kryžiaus baž
nyčią. Po pamaldų į Šv. Kazi
miero kapines. Giminės ir 
draugai meldžiami dalyvauti lai
dotuvėse. Ilsėkis musų mylima 
sesute šios šalies žemelėj. Lie
kame dideliame nubudime,

JIEŠKAU Rcitų: Gustavb^Ber- 
nardo ir Bertos, tąipgi ir Galmty- 
čių: Ermano ir Augustės, visi is 
Šilvietų kaimo, Lukšių valse. 
Meldžiu atsiliepti šiuo adresu. 
Aleks.
kaimo, Bubelių valsč., Sakių 
apskr. Lithuania.

Lažauninkas, Suodžių

PAJIEŠKAU savo giminių Pau- 
lauskio ir Juozapo Rekašiaus. 
Paulauskai paeina nuo Tauragės, 
Rekašius iš Pajūrio miestelio Tau
ragės apskričio. Aš labai norėčiau 
susieiti. Meldžiu atsišaukti į Nau- 
iienu Skyrių.

3210 So. Halsted St. N 14

J IEŠKAU pusbrolio Andriaus 
Benesiuno, kilusio iš Kauno 
apskričio, Garlevos vaJs., kaimo z 
Šilėnai ir mano dėdės Motė- 
jaus Pauliukevičiaus kilusio iš 
to pačio valsčiaus, Jurginiškių 
kaimo, kuris kaip man teko 
sužinoti, gyveno New Phila- 
delphia Silver Creek, Pa. Box 
63, bei nuo jo negaunu jokių 
laiškų ir nežinau ar jis yra gy
vas. Jonas Kavaliauskas. 
/Kaunas, 'frakų g-ve No. 30

PAJ1EŠKAU M. Titiškio yra 
svarbus reikalas.

Kreipkitės
4 . a KAZ. GLOBIS \

1&13 So. Westem Avė/

APVEDIMUI
JAU BAIGIASI GAVĖNIA. Jieš- 

kau moteries ar merginos, kuri my
lėtų apsivesti. Geistina, kad butų • 
nemylinti inunšaino ir turėtų kiek 
turto. Nejaunesnės kaip 25 iki 88 
metų amžiaus. Aš esu 33 metų am
žiaus, turiu nuosavybę cash ir amat- 
ninkas. Kreipkitės į Naujienas pa
žymint No. 219.

ISRENŪAVOJIMUI
PLUMBERIUI GERA VIETA

Paraudavojiniui gera vieta 
phnnberio ar sign penterio 
Halsted Si. Biznio pampas, 
renda. Klauskite

3528 So. Halsted St.

dėl 
ant 

Pigi

RENDAI storas ir 4 ruimai 
elektra, maudynės, rendos $45 į 
mėnesį, 620 W. 37 St. Kreipkitės 

KOCH & CO.
2603 So. Halsted St. Z

{VAIRUS SKELBIMAI
PASKUTINIS išpardavimas 

bulvių už $1.15 šimtų svarų. 
Už Jų patį galėsime pristatyti į 
vietų. Ateikite pasižiūrėti arba 
atsišaukite laišku.

4456z So. Honore St.

Sesuo, švogeris ir duktė.

FĮsherĮRaising the Family- ra misinterpreted ĮKes siatemęnt,..
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NAUJIENOS, Chicago, m Penktadienis, kovas 16,1923

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTE

Trijų stogų prakiurimas užtaisofnas 
ir garantuojanvas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogij dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI N AMAI-ŽEMĖ NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

TURI BŪTI IŠPARDUOTA lig 
nedėlios, nes turiu apleisti vietą/ 
Armonikas, Klernetas, Kastantui-' 
kas, Vargonai, ir daug jubelieris- 
kų daiktų už labai pigių kainą. 
Visus ant syk ar po kiek kas no
rės. G. BUTKIENĖ , 

3262 So. Morgan St.

REIKIA DARBININKŲ

BILE VIENAS (vyras arba mote
ris), kurie supranta labai gerai apie 
tikrai gerą ir paprastą biznio propo- 

• ziciją ir kuris gali perstatyti faktus 
apie musų biznį kitiems teisingu budu, 
gali uždirbti kelis šimtus dolerių į sa
vaitę, šalę to padaryti daug draugų. 
Jei jus esate gabus, atsišaukite ir pa- 
simatykite su

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

ofisas
803 Hammond Bldg., 

Detroit, Mich.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MOTERŲ IR MERGINŲ
16 metų amžiaus ir 

senesnių.
pakavimui
inspektinimui
sudėstymui kianų ir 
lengvam prie mašinų
taipgi merginų mokini- 

muisi prie punch press darbo 
Atsišaukite

AMERICAN CAN CO.
3951 S. Canal St.

4 blokai į vakarus nuo 
Wentworth Avė.

Reikia
moterų ir merginų

________MOTERŲ________
REIKIA patyrusių moterų 

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

Miller & Cohen
1416 Blue IslandL' Avė.

VYRŲ
REIKIA vyrų shearmenų ir 

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

I PARDAVIMUI restauranas 
lietuvių apgyventoj vietoj, biz
nis išdirbtas,

Atsišaukite
1745 S. Halsted St.

BRIGHTON PARKO BARGENAI!

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

Kreipkitės
2437 S. Leavitt St.

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

3647 South Homan Avė.

SALIUNAS/^pardavimui iš 
priežasties dama našle negaliu 

 

užlaikyti dvi vieta, turiu viena 
parduoti. Kreipkitės

2050 W. 21 St.

REIKIA moterį) patarnautojų 
ir apvalytojų. Mes duodame ge
rus kambarius, valgį ir gerą al
gą. Atsišaukite prie šeimininkės.

Motei Statler, Detroit

Reikia

PARDAVIMUI saliunas vie
nas iš geriausių kur galima da
ryti gerą biznį ir nupirksit už 
pigią kainą. Kreipkitės

3225 So. Halsted St.

ŠVARUS, ŠVIESUS IR MALONUS 
DARBAS.

Vienoje Chicagos geriausiai užlai
komų dirbtuvių. Darbas mergi
noms tarpe 15 ir 25 metų am
žiaus, kurios kalba angliškai. Paty
rimas nereikalingas. Kaip išmoksit 
darbą, darbas nuo štukų. Yra kafe- 
terija, pigu valgis.

ILLINOIS M1NIATURE LAMP 
DIVISION.

2243 W. Harrison St

REIKIA patyrusių operator- 
kų prie spėka varomų mašinų. 
Nuolat darbas, gera mokestis.

M. RUDOLPH & CO. 
1401 W. Jackson Blvd.

Patyrusių tailyman ir papras
tų darbininkų. Gera alga. Atei
kite prie ųartų.

EDWARD HIMES 
LUMBER CO.

2431 So. Lincoln St.

PARDAVIMUI krautuvė ci
garų, tabako, saldainių ir smul
kaus groserio. Geras, švarus sta- 
kas. Gyvenimui kambariai. Turi 
būt parduota tuojau. Telefonuo; 
kitę Yards 0935.

REIKALINGAS bučeris paty
ręs savo darbą.

Atsišaukite
F. ZOLPIS,

3432 So. Halsted St.

REIKIA fandrės darbininkų 
ir grindelių į brass fandrę. Gera 
mokestis. Ateikite pasirengę 
darban. Sloan Valve Co., 4300 

x . -• LakeSt.REIKIA moterų pardavėjų 
subatomis; $5.00 į dieną.

Kreipkitės
HALSTED CLOACK CO.

1245 Halsted St.

!' PARDAVIMUI saliunas senas ir 
išdirbtas biznis, arti prie dirbtuvių, 
Ilgas lysas. Ruimai dėl gyvenimo, 
renda pigi.. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos.

Kreipkitės
3558 Pamell Avė.

PARSIDUODA bučemė 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.

Pardavimai! puikus muro namas 2 
augštų po 4 ir 5 kambarius, su vė
liausiais įtaisymais; fumašu šildomas 
ant pirmo flato; kaina $7500, $3500 
reikia įmokėti kitus ant mortgičio.

Pardavimui vieno pagyvenimo mu
ro namelis 6 kambariai su maudyne, 
elektra, gasu ir cimentuotas beismen- 
tas; furnišu šildomas; viskas pagal 
naujos gadynės įtaisyta; pusė reikia 
įmokėti; kaina $5000.

Pardavimui vieno pagyvenimo medi
nis namelis pernai statytas; platus lo
tas; randasi pakraštyje miesto; puiki 
vieta auginimui daržovių ir laikymui 
naminių paukščių; pusė ar mažiau rei
kia įmokėti; kaina $2200; tas yra tik
ras bargenas darbininkui.

Pardavimui 4 lotai daigte visi po 
30 pėdų pločio; visi improvementai su
dėti; kaina $1200 už visus; mainysi
me ant automobilaus ar ko kitko.

Pardavimui namas su bubame ir 
grocerne, geroj vietoj be kompeticijos; 
gera vieta padaryti didelius pinigus; 
$10500 už viską; nereikia visų pini
gą.

Pardavimui 4 pagyvenimų muro 
namas 6 metai statytas su vėliausiais 
parankumais; $7500 reikia įmokėti; 
kaina $10500.

Atsilankykite dieną ar vakarais pas
BRIGHTON REALTY COMPANY

J. Yushkewitz, vedėjas 
4034 Archer Av. (prie Califomia Av.) 

Chicago.

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
ANT BRIDGĘPORTO

6 1’1. mūrinis namas po 5 ir 4 
kambarius su įtaisymais. Kaina 
tik $8,400.00; įmokėti $3,000. 
Randas prie Lowe Avė. ir 
gatves. Norintieji pirkti 
praleiskite šios progos.

2 pagyvenimų mūrinis 
mas ant cementinių stulpų. 
Kaina tik $3,5(H); įmokėt rei
kia $1,000100

Kreipkitės imis:
S. L. FABIONAS CO.

809 W., 354h St., Chicago, 
Klauskite L. Bušmanas

REIKIA TIK $1,000

32
ne-

na-
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RAKANDAI 2859 W. 40th St. 
Tel. Lafayette 3223

BUSI LAIMINGAS, JEIGU 
NUSIPIRKSI ŠITĄ 

FRUKTŲ FARMĄ

Dabar laikas pirkti fruktų farmą 
iki Kovo 31, 1923, po tos dienos ši 

farma nebus aąt pardavimo.

merginą

LcLngvam dirbtuvės
Sudėstymui mastinių

darbui 
tavorų

DIDELIS BARGENAS
5 kambarių vešiausios mados ra

kandai. Turi būt parduoti tuojau. 
Puikus parloro setas, valgomojo kam
bario setas, vienas karpetas, 2 mie
gamojo kambario setai, virtuvės se
tas. Viskas sykiu-užv$250. Taipgi I _r. . _ . . .
parduosime skyrium. Didelės vertes | Kl’eipkiteS į savininką, 
fonografai su rekordais, labai pigiai. 
Ateikite tuojau ir nepraleiskite šio 
bargeno.

1926 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA grosemė Brig- 
hton parke 4518 S. Rackwell St. 
Atskirai arba kartu su narnu.

548 W. 32nd St.

BIZNIERIŲ ATIDAI
Pardavimui kampinis lotas, 4200 

Mozar gatvė. 126 pėdos ilgio ir 63 
pėdos pločio. Gera proga biznie
riams. Parduosiu pigiai. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

4617 S. Paulina St.

- PARDAVIMUI 3 gyvenimų 
mūrinis namas, randasi 718 W. 
14 St. ąrtį L. Kleino kratuvės. 
Medinis namukas yra užpakaly, 
rendos neša $800 į metus. Kaina 
jį£,000. Geriausias pasiūlymas 
ant išmokėjimo. Matykite savin- 
ką. LOUIS STERN

5 North La Šalie St.

Kad nupirkti 3 flatų namą 
su cementuotu basementu 2 
karu garadžiu, rendos $60.00 į 
menesį, elektra, maudynes. 
Kaina tik $4,200.00.

Taipgi su $1,000 galit nupir
kti 4 flatų namą, elektras, man 
dynės, basemontas. Kaina $4000

Virš minėti namai yra ge
riausiame stovyje;

Taipgi su $1,000 galit nupir
kti 2 aukštų 4 flatų mūrinį na
mą su yiskuom ir basementu. 
Kaina $4,500.

Ir dar su $1,000 galit nupir
kti mūrinį namą su viskuom ir 
basementu 2 fl. po 5 kamba
rius. Kaina $4,500.

Šie bargenai ilgai nelauks 
kaip ir kiti musų bargenai, nes 
jeigu mes garsiname, tai yra 
pilnai verti tų pinigų kiek pra
šome. Malonėkite kreipties 
tuoj aus pas:

S. L FABIONAS CO.
809 W. 35-th St., Chicago, 111.

ši savastis susideda iš 106 akrų. 
Sodus mieste, Berrien paviete, Mi- 
chigane. Yra tai dalis visiems žino
mo Tabor’s Farm Resorto, ant St. 
Joe upės. 14 akrų sodo, 26 akrai 
vynuogių (grapes), grušių, obelių, 
slyvų, aviečių, žemuogių ir tt. 5 
akrai miško, 7 akrai ganyklos. 
Budi ūkai yra: 3 barnūs, . stuba 6 
kambarių su elektros šviesa. Dar 
vienas skyrium namukas, ir tt. 
Ta yra geriausių fruktų farmų šio
je valstijoje. Apielinkė puikiausia.

Auginant vaisius Berrien pavie
te ūkininkai pragyvena ir padaro 
pinigo, išsimoka ūkę, jeigu ant sko
los nusiperka. Ūkininkai kurie au
gina javus arba gyvulius, by kur, 
tiktai pragyvena, jeigu abejojate 
prašau atvažiuoti ir persitikrinti. 
Kaina $26,000. Inmokėjus 40 nuo
šimčių pinigais, kitus lengvais iš- 

"mokėjimais. Del platesnių žinių 
rašykite savininkui. J. J. Bachunas, 
Sodus, Mich. žiūrėkite ryto “Nau
jienose’' mano didesnį paskelbimą.

__ir_  PARDAVIMUI 4 kambarių
Priimti nešiojamų rūbų orde- naujos mados rakandai. Ką tik

rius. • vedusios poros. Vartoti 2 mė-
Patyriinas nereikalingas. nešiu. Bargenas. 357 S. Craw-
Gera pradžiai mokestis. | ford Avė. Phone Nevada.0336.

BERNARD HEWITr CO.
910 W.. Van Buren St.

PARDAVIMUI saliunas -viso
kių tautų apgyventa. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Renda 
pigi; 6 kamb. gyvenimui. Prie
žastį pardavimo sužinosite ant 
vietos. 4536 So. Paulina St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
frame cottage ant loto 25x125 
pėdų. Savininkas

2928 u. 38th St.
Phone Lafayette 4594

BARGENAI VISOJ CHICAGOJ
Parlavimui arba mainymui mažas 

ar didelis namas, ar ani kokia 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 įtaisymais, 6 kambaųai, 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 namai 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 jmokėjimu pinigų, kitus 
mokėti kaip renda.

C. P. SUROMSKT.
3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

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

Blue Island, 111.
Phone Blue Island 620

REIKIA merginų darbui prie 
spėka varomų mašinų, $18 į 
vaitą. Kreipkitės

M. RUDOLPH & CO.
1401 W. Jackson Blvd.

sa-

REIKALINGA mergina kat
ra moka šiek tiek dirpti ant ty- 
pewriter, lietuviškai ir angliškai 
rašyti. Gera ateitis ir geros dar
bo sąlygos. M. J. Kiras, R. E. 
Impr. Co. 3335 So. Halsted St.

PARDAVIMUI puį|cųs 5 kam
barių rakandai (fumiture). Par- 
lor, fva'lgomojo ir miegamojo 
kambario setai. Bargenas. Var
toti tik 7 savaites, 3909 West 
North Avė., 2apt.

DIDELIS bargenas pardavimui 
grosernė ir fruktui krautuvė. laibai 
geroj vietoj lietuvių ir kitų tautų ap
gyventa vieta. Renda pigi 5 ruimai 
gyvenimui ir garadžius 2 mašinoms 
ilgas lysas. Priežastis pardavimo pa
tirsite ant vietos.

3721 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 lotai prie, daikto 
Brighton paike gera vieta ant biznio 
prie pat lietuviškos bažnyčios prie 
dviejų mokyklų ir labai patogi vieta 
lietuvių apgyventa kolonija Chicagoj, 
kam reikalinga atsišaukite. 3 lubos 
nuo užpakalio. r

8841 Sd. A.ubupn Avė.

FARMA FARMA

TIESIAI PAAUKAUSIU savo 6 
kambariu moderniškus rakandus, 
jei pirksite tuojau, išnikus player 
pianas, fonografas, karpetas, oda 
muštas parloro setas, riešuto med
žio setas miegamo ir valgomo kam
bario, pastatoma liampa, rašymui 
stalas ię t. t.

5040 Cahunet Avė., Phone Ken- 
wood 4134 * E3

----------------------- *—’--------------------
AR NORI BŪTI BIZNIERIUS? 

DABAR YRA PROGA
■ ■' > i' i a A$i.t į ' ■

Parsiduoda krautuvė, cigarų, ci- 
garetų ir vyriškų aprčdalų, už pu
sę kainos, negu yra verta; arba 
mainysiu ant loto, automobiliaus, 
namo ar ant mažesnio biznio.

Norėdami gero biznio kreipkitės 
prie
A. GRIGAS, 3318 So. Halsted St.

Viena iš gražiausių parsiduoda ar
ba -išmainau ant miesto nuosavybės, 
26 mylios nuo Chicagos prie pat ci- 
menutoto kelio, 6 ruimų namas, gra
žus tvartas, kiaulininkas, yištininkas, 
svirnas, 2 Šuliniai ,34 akrai žemes vi
sa dirbama, 7 karvės, 3 arkliai, 75 
vištos, 3 kiaulės 1 gesoljnis indžinas, 
visos mašinos kokios tik reikalingos. 
Gražus sodnas visokių vaisinių me
džių. Del platesnių žinių kreipki
tės

‘ TAMOSHUNAS & CHRISTION 
3234 So. Halsted St.

GERI AUSIS LNVESTMENTAS
Nelaikyk pinigų už mažą 

nuošimtį bet įsigyk vieną iš že
miau puredytų namų, kuris at
neš nė šeštą nuošimtį, bet 3 
sykius tiek.

Parsiduoda kampinis na
mas ant 50 pėdų loto 2 štorai 
ir 8 flatai. Rendos $280.00 j 
mėnesį. Kaina $18,000. Casb 
$8,000.00:

• 4 fll. ant 2 Jotų ir 4 garad- 
žiai steam heat. Rendos $370.00 
į mėnesį. Kaina 
mokėti $h,000.

6 fl. kampinis 
ra, maudynės,
rendos $200 į mėnesį.
$14,000. Reikia įmokėti $5,000

Mes užtikrinaiu, kad viršmi- 
nėti namai yra pinilai verti aty- 
dos gerai svarstančio pirkėjo.

Kreipkitės pas:
S. L FABIONAS CO.

BARGENAS FARMA!!!

akrai žemės su gerais budin-

$17,500.00 į-

namas, elekt- 
] >a seni en tas, 

Kaina

PARDAVIMUI
• REIKIA patyrusių moterų 

sortaviinui maišytų skudurų ir 
naujų vatos atkarpų. Gera^mo- 
kestis ir trumpos darbo valam, 
dos. Ihiikios darbo apystovos. 
ŠCHERO BROTHERS and CO

410 N. Western Avė.

REIKIA merginų lengvam 
darbui į upholstery kambarį. 
Reikia, kad mokėtų angliškai.
Ypsilanti Reed Fumiture Co., 

1136 So. Wabash Avė.

REIKIA merginos 
liam stubos darbui. Geras 
hias ir gera mokestis.

3641 Douglas Blvd** 
Tel. Lavvndale 0231

genera-
na-

RE1KLA 10 patyrusių mote
rų sortaviinui reksų. Nuolat 
darbas, gera mokestis

P. GOLDMAN
1017 S. Fairfield Avė.

REIKIA DARBININKU
_________ VYRŲ

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

CHICAGO RAILWAY
EQUIPMENT COMPAN

46th and Lincoln Sts

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda valgykla viena iš 

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

Tel. Boulevard 5788.

PARDAVIMUI saliunas, geroj 
vietoj. ^Priežastis pardavimo, 
turiu apleisti miestą.

732 W. 18-th St. —J. Z.,

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI 2 gyvenimų muro 
namai, 5-6 kambariai, fumesu apšil
domas, .elektra, vanos, ant Southside 
PriinAsiu pirmą mokestį, arba dalį 
mokq;ties, grosenią, saliuną arba ar- 
mabilį.

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

Prospect 8605

X

Reikia-
VEITERKOS kuri moka šiek 

tiek rusiškai.
Russian Cooperative Restau-

rant, 1734 W. Division St.

PUIKI PROGA

uždirbti gerą algą, kuomet 
dar mokinatės darbo. Darbas 
prie stalo, mašinų operatorkų. 
Geresnis uždarbis prie darbo 
nuo štukų, kaip tik greit 
nieksite.

IŠ

BJSLDEN MFG. CO
4625 W. Van Riirni St.

REIKIA darbininkų j stogų 
dengimo dirbtuvę. Darbas die
nomis ir naktimis, permainomis. 
Lehon Co. 45 St. & Aakley Avė. 
1 blokas j rytus nuo Western Av.

PARDAVIMUI grosemė 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 pa vimo sužinosite vietoje.

AL BARSHIS, 
3801 W. 60th tr. (Chicago-Lawn)

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

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.

80 AKRU So. MICH. valstijoj far- 
ma, 100 mylių nuo Chicagos, geras 
namas, barnės ir tt. 15 akrų vaisių 
(fruktų), ganykla, kita dirbama 
žemė.

C. MURPHY,
5240 Dorchester Avė., 

Phone 'Fairfax 0200

VIENUOLYNO 
mūrinis namas 2 

5 kambarius, sun- 
visaisvėliausos ma- 

Apšildimas 
atskiras.

tr.

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.

IŠMAINYSIU ant farmos 3 
aukštų mūrinį, namas 6 flatų, 
gasas, elektra , namas gerame 
parėdke, skola $4000, išmainysiu 
ant geros farmos su staku. M. 
Abramovicz, 2015 So. Robey St.

DIDžIAUSIS BARGENAS 
PRIE

Naujas 
augštų po 
parlors, ir
dos įtaisymais, 
kiekvienain flatui 
Kaina $11,500. Įmokėti $1,500

Atminint kad antro tokio 
namo šioj apdink č j už šią kai
na negai sde. Kreipkitės tuojau 
pas:

S. L< FABIONAS QO. 
809 W. 35-th St., Chicago, 

Klauskit IL. Bušmanas
m.

FARMŲ išpardavimas didžiausioj 
‘ i Fauntain,

REIKIA pališiotojų, užbaigi
mui. Atsišaukite į superiten- 
dento ofisą.

GOLDSMITH PIANO CO., 
1223 Miller St.

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didele Studio 

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

PARDAVIMUI dviejų pagyvenimų 
mūrinis namas: 3-4 ir 6 kambariai; 
elektra, maudynes ant Brighton Park. 
Parduosiu už $5800, » arba mainysiu 
ant bučemės, grosemės arba saliuno. 
kas pirmas, tas laimes. Joseph N. 
Mashken Co., 4922 So. Ashland Avė. 
Prospect 8605.

REIKIA bučeriaus kuris gali 
kalbėti lenkiškai ir, angliškai. 
Darbas ant visados; gera mokes
tis. V. Pušinskas, 1715 South 
Canal St.

BXTRA BARGENAS. Pardavi
mui pigiai bučeftiė ir grosemė. Biz
nis per 20 metų, yra Ice mašina Ir 
trokas. Pigi renda, 7 kambariai gy
venimui. Priežastį pardavimo patir
site ant vietos.

314 Kensington Avė.

Reikia —
PATYRUSIO BUčEiRIO. 

2451 West 45-th S$. 
Tel. Lafayette 1383

DIDELIS BARGENAS IR PROGA 
gera biznį įgyti. Parsiduoda Ex- 
preso ir anglių pristatymo biznis, 
vienatinis lietuvis North West si- 
dėj, kuris darė ir gali daryti gerą 
gyvenimą. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite po nr 
1645 Wabansia Avė.. Tel. Brunsnvick 
2545.

NEGIRDĖTA PROGA 6 na
mai įsimaino ant farmų 1-12 
gyvenimų 1-2 pagyvenimų 1— 
4 iNigyv. 3 namai bizniški 5 pa
gyvenimais ir štorai tinkami 
visokiam bizniui ant bizniavo^ 
gatvės i Kas turite farrną norit 
mainyti Atsišauki t greitai, nes 
tie bargenai* ilgai nebus

3234 So! Halsted St.
Tamoshunas and Christian

------------------------ ------------ *
PARDAVIMUI namas pigiai 

$7000.00, 6zi) W. 37th St.
Keripkitės

KOCH & CO.
2603 So. Halsted St.

DIDELIS PIGUMAS 
Kampinis mūrinis naujas namas 
Storas ir 8 flatai, 5 flatai po 6 
kambarius, Sflatai po 4 kamb. 
elektra, maudynės, aržuolinei vi
duj ištaisymai, rendbs $325 mė
nesyje, lotas 50x125 pečiais šil
domas, parduosiu už $28,500, na
mas randas South West Side.. 
B. Jasudes, 2015 So. Robey St.

lietuvių kolonijoj apie
Mich., visokio didumo, nuo 20 iki 
200 akrų. Gera apielinkė, arti dide
lių miestų. Geras turgus. Yra lie
tuvių bažnyčia. Gailina gaut rendon 
ant pusės. Viskas auga. Rašyk:te 
K. žvirgždis, R. 1, Fountain, Mich.

Mich

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

65
kais ir gera žemė prie upės su mi
šku, 9 akrai rugių užsėta prie ak
meninio kelio tris milios nuo mies
tuko Hart. Puiki vieta. Noriu pa
vasarį parduoti ar išmainyti ant 
namo. Priežastis pardavimo turiu 
2 ukes negaliu vienas apsidirbti. 
Platesnių žinių klauskite savininko

C. MATULIS,
Rart. Michigan Romi 4

BARGENAS
4 pagyvenimų naujas mūrinis na 

mas ant kampo 48x125 lotas. Visur 
vėliausios mados įtaisymai furnice 
apšildoma. Kaina lik $14.000. Na
mas yra Southsidėj. Pašaukite sa
vininką. i

MW GRITIENAS
3241 So. Halsted St. 2 lubos 

Tel. Boulevard 5066

GERIAUSIAS BARGENAS kada 
nors pasiūlytas, 2 augštii mūrinis 
namas, 4 fintai po 4 kambarius 
kiekvienas, pečiais šildoma. Kaina 
$5000. $1000 įmokėti, kitus kaip ren 
da, 3725 Wallace St. Atsišaukite

3606 Lowe Avė., 2 fintas.

EXTRA!!!
8 nau.ii muro namai po 2 flatu 

6x6 kambarius ir 2 muro namai po 
4 flatus visi Garu šildomi. Daug 
Lotu prie Vienuolyno 30x125 po 
$850.00 ir brangiau. Biznio Lotai 
ant Western Avė. kaina $1500..00 ir 
brangiau. Norintis pirkti matykite: 

A. N. MASULIS and CO. 
6641 So. Western ve.

Tel Rcpublic 5550

PARSIDUODA mūrinis su ak 
niniu frontu 2 pagyvenimų narna 
6 ir 7 ruimai, elektra, maudinės, skal 
bykla beisinente ir kiti naujos ma-\ 
dos pagerinimai. Parduosiu pigiai 
tik už $9,600. Du Fornece įtaisyti. 

5440 S. Halsted St. 
Tel. Yards 4259

BARGENAS

6 flatų muro namą, parduosiu ar 
ba mainysiu ant mažesnio namo, lo 
to, automobiliaus arba kokio biznio

Reikale kreiukitės prie:
A. GRIGAS

3114 So. Halsted St.

MOKYKLOS

BARGENAS
Pardavimui 5 kambarių na

mas, cementuotas pamatas, 
elektros šviesa ir 4 'lotai, ap
tverta su dratine tvora. Gera 
vieta dėl vištų farmos. Kaina 
$4,000, įmokėt $750, likusius 
kaip renda. Atsišaukite ypa- 
tiškai arba laišku.

G. B. JACK & CO., 
Mr. Yonąitis 

2808 W. Van Buren St.

EXTRA! EXtRA! EXTRA!
Miestas parduoda 3-jų pagyvenimų 
mūrinį namą, namas yra gerame sto
vyje; parsiduoda už 3000.00. Reikia 
įmokėti $1.500410, o likusius ant iš- 
mokėjfrrio. Del platesnių žinių kreip
kitės pas

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6824

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madinon Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti Ir pasidaryti sau

PARDAVIMUI. Tikras barme
nas. Tik $2500, 3 augštų framę 
namas. Krautuvė ir 2 su rakan
dais kambariai, elektra, gasas, 
taipgi cottage užpakaly, 1627 
So. Morgan St. netoli 18 gat.

drapanas.
Biznio ir namų kursai skrybėlių 

padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

GERA PROGA IŠMOKTI KRIAU- 
čiauti. Išmokinama į tmmpą lai
ką; mokame laike inokininios pagal 
uždarbį. Peikia padėti kauciją. Da
bar reikalaujama dau£ patyrusių 
darbininku. Atsišaukite 1504 W. 
Division Str.


