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is rei
kalauja taikos

Vokietija pasakius sąlygas
Anglijos socialistai reikalaus 

eiti /prie naikinimo kapi
talistinės sistemos

Vokietijos liaudis pradeda 
reikalauti taikės

Sutinka priimti intervenciją, 
kad tik greičiau susitaikius 
su franeuzais. Tik vieni fab- 
Ukantai su monarchistais 

Sdar^Ukauja apie karą.

go Stinnes
— Hu- 

šiaiuiie,

šinimasis — štai ko mums rei
kia, ir įsteigimo diktatorystės 
iki priešas nebus išvytas iš Vo
kietijos žemės."

IJaudis gi nori taikos.
Bet išėmus Ruhr kapitalis

tus ir nacionalistus, labai ma
žai yra tokių žmonių, kurie ne
norėtų intervencijos ir derybų 
Helmuth von Gerlach laikraš
ty Welt am Monlag griežtai 
reikalauja, kad valdžia pa-

kad jis griežtai priešinasi tam, skelbtų savo politiką ir sąly-
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Bolševikijos "munšainin- 
kai” lenkia Ameriką

14 tūkstančių munšainininkų 
areštuota bėgiu dviejų sa
vaičių.

Leninas vėl miręs
LONDONAS, kovo 19 — 

Rauta čia žinių/ kad Rusijos 
premjeras Nikolai Leninas mi
ręs. Jokio patvirtinimo štai ži
niai iš oficialiųjų šaltinių nėra.

kad kam-nors atstovaujančiam 
Vokietiją butų leista^ J ieškoti 
pašalinės pagelbos iynšt\ Ruhr 
kivirčius. ' Ęsą vi^os kalbos 
Washingtone. Paryžiuje ir Lon
done apie intervenciją ir de
rybas esančios tik gudrios pa
stangos suardyti “musų Ruhr 
frontą", taip kaip Wilsonas 
pirmiau prigavęs vokiečius ir 
privertęs juos pasiduoti.

“Pirm negu Vokietija pra
dės derybas, ji turi gauti pil
nas gvarantijas, kad ji nebus 
vėl prigauta, kaip kad tada at
sitiko.

“Ikišiol mes neturime už
tikrinimo, kad Francija yra 
pasirengus lošti teisingą lošį. 
l’rt>inicrasX^F(>inciire. nėra nu
veiktasJt okupacijos kareiviai 
nėpeT^straukti.
' “Mes turime atsiminti, kad 
nūs'.neturime reikalų su Fran
cuos žmonėmis, net su jų pu
toms, jų neteisingais jK>liti- 
kais ir jų geltonaisiais laik
raščiais. 'fodel mes per tūlą 
kliką turime taikytis kancle
rio C ano ei Kilsiu - ‘Nevesti 
jokių derybų’!”

Nori karo.
Stinnes pareiškimas išreiškia 

nusistatymą šiuo klausimu ge
ležies ir anglių magnatų. Bet 
jie mažai turi sekėjų. Juos re
mia karštai nacionalistai, ku
rie stengiasi priversti kanclerį 
nutraukti diplomatinius ryšius 
su Francija ir Belgija ir pa
skelbti toms šalims kurą.

“Vienatinė loginga išvada 
yra, kad karas t m ės būti pa
skelbtas ankščiau ar vėliau,” 
sako Heinrich Class laikrašty 
Deutsche Zeitung. “Niekas ne
gali pakęsti ilgai nuožmios 
pn-ie&o armijos val<Iž.ios suvo 

šalyje ir būti patenkintas pasy
viu priešinimosi. Aktyvia prie
šinimasis — ginkluotas prie- 
j-- '-- 7

gas, kokiomis Vokietija sutin
ka tartis su Francija.

“Slaptoji diplomatija vėl 
veikia, kaip kad buvo prie kai
zerio," sako jis. “Aš maniau, 
kad mes gyvename respubli
koje. Slaptybė, kurtąja kanc
leris Cuno apsupa 'Savo veiki
mą yra ta pati politika, kuri 
buvo taip šventa prie VVilhel- 
mo II. Tik tie dalykai buvo 
pasakomi, kurie padaro gerą 
įspūdį į kaizerio ‘pavaldinius’. 
Viskas kitkas buvo uždengta 
slaptybės uždangalo. Tai ėjo 
nuo mepkiausių finansinių da
lykų iki svarbiausių visiems 
Vokietijos žmonėms sutarčių.

“Mes netoleruosime šitokio 
sugrįžimo prie monarchijos 
metodų ir męs • reikalaujame, 
kad valdžia padarytų seka
mus oficialinius pareiškimus:

“Kad Vokietija sutinka pri
imti kiekvieną pašalinę teisin
gą intervenciją ir kad bus pa
skelbtas naujlts-. susitaikimas 
kontribucijos parem
tas uždėjimu didranių mok es
čių ant kapitalistu/ klesos.”

Gorladi statydamas pasku
tinį reikalavimą' pamini laišką 
žymaus anglo, kuris rašo kad 
koJ Vokietija nepadarys rim
ti! pastangų apkrauti mokes
čiais didžiųjų kapitalistų tur
tus, tol visa viltis išorinės fi
nansinės pagelbos nueis nie
kais.

“Musų Anglijos Hugo Stin- 
nesai moka 60 nuoš. taksų nuo 
savo pajamų,” sako laiško ra
šytojas, “bet aš netikiu, kad 
Vokietijos markės vertei nuo
latos besikeičiant jūsų muiti
ni i lionicnai išmoka taksais 
daugiau kaip 10 nuoš. /širvo 
pelno. Svarbiausia dėl tos/ prie- 

sunku svetimšaliui sim- 

patizuoti Voketijos vaklžai.“
Visų srovių — klerikalų, li

beralų, demokratų, socialistų ir

komunistų laikraščiai rei
kalauja, kad valdžia permai
nytų siavo politiką ir pradėtų 
ka nore veikti Ruhr klausimu

Tas faktas, kad ir tie laikraš
čiai, kftrie visai nesenai prie
šinęsi Vokietijos darymui pir
mo ddfigknio, dabar sutinka, 
kad Vokietija turi veikli dau
giau, negu vien laikius kalbas 
reiclvstaige ir siuntinėjus pro
testo notas Franci j ai ir Belgi
jai, rodo, kad žmonių nusista
tymas keičiasi ir didėja reika
lavimas, kadi pati Vokietija už
baigtų dabartinę nepakenčia
mą padėtį pirm negu ji dar la
biau pablogės.

r los yra lengviausiai prieina
mos Francijai ir Belgijai.

Taipjau oficialiniai paskelb
ta, kad nota visai neprašo tų 
šalių intervencijos ar tarpinin- 
kystės.

(\Vashinglonc paskelbta, kad 
valstybės departaihentas gavo 
noltą apie Vokietijos nustaty
mą kontribucijų klausime. Bet 
nota neprašo nė intervencijos 
ar tarpiu i nkystes. Kadangi 
skaitoma notą tik kaipo su- 
teįkimą žinios^ neprašant jo
kio veikimo, tai ir nebus į ją 
atsakyta, negi nebus atkreipta 
į ją Frainei jos valdžios domė).

Nori pradėt naikint kapita
listinę sistemą

Ebertas už tęsimą kovos Tikisi prasidėjimo derybų

Anglijos darbiečiai reikalaus, 
kad visi įstatymai vestų 
prie to. .

LONDONASr^kovo 19.
Darbo partijos narys Philip 
Snowden rengiasi neužilgo 
Įnešti atstovų bute rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad visi nuo 
šio laiko parlamento priima
mieji įstatymai vestų prie 
laipsniško panaikinimo kapita
listinės sistemos.

Daibiečiai’, sako, kad parė
mimui tos rezoliucijos jie pa
statys visas savo spėkas. Kon- 
servalyvai ir liberalai rengiasi 
paduoti priedus.

Prancūzų Iphąėjimas Ruhr dis- 
trikte Ankštų Vokietijos pa
vergimą, sako Vokietijos pre
zidentas.

BERLIINAS, kovo 19.
Prezidentas Ebertas vakar kal
bėdamas parubežio miestely 
Ha. m m 1,500 delegatų iš Ruhr 
d i strik to pareiškė, kad Vokie
tijos valdžia yra pasirengus 
taikintis teisingas pamatais su 
Francija, 1m4 kad pastarojoj 
viešpatauja militarizmas ir 
troškimas ekonominės dikta
tūros, tai kova turi tęstis įr 
toliau, nes jeigu dabar butų 
nusileista, tai butų galas ne
priklausomybei Vokietijos res
publikos ir Vokietijos darbi
ninkų, Jis betgi stojo už pa- 
syvį priešinimąsi, nevartojant 
jokių ginklų.

Pasiuntė sąlygas į Franci-
jai DriBinamas vietas

Didelės Prakalbos
Kalbės Socialistų Partijos kandidatas į Chica- 
gos miesto majorus Wm. Cunnea, Stedman’as ir 
M. Jurgelionienė.

Seredoje, Korė 21,
MILDOS SALĖJE, 

3142 South Halsted St.
Pradžia 7 ;30 valandą vakare.

Francija lengvai galinti patirti 
Vokietijos pasiūlymus iš An
glijos ir Amerikos. Nėra rei
kalaujama intervencijos.

Visi darbininkai ypatingai piliečiai ateikite, 
išgirsite labai daug žingeidžių žinių.

Rengia LSS. 4 kuopa.

Vokietijos-Francijos * derybos 
prasidedančios šią savaitę.

LONDONAS, kovo 19. — 
Daily Mail gavo žinią iš Pary
žiaus, kad oficialiuos ar pu
siau oificialinės tiesioginės de
rybos tarp Vokietijos ir Fran
ci jos su Belgija beveik tikrai 
prasidės šią savaitę. Žinia pri
duria, kad Francija ir Belgija 
labai nori, kad ir Anglija bu
tų atstovaujamos tose derybo- 
se. ? ” •

Uždarė 455 laikraščius
COBLENZ, kovo 19. — Iš 

Pareinio ir Ruhr 1,450 laik
raščių, 455 laikraščiai buvo 
okupacijos valdžios uždaryti 
įvairimus laikui —• nuo trijų 
dienų iki kelių menesių. Vien
Pareiny uždaryta 298 laikraiš- 
čitii. 43 la i lc i*a š-ča a i buvo dau
giai! negu vieną kartą sustab
dyti. 81 redaktorius ir 61 lei
dėjas tapo nuteisti įvairiam 
laikui kalėjimai! ir užsimokė
ti \ pinigines pabaudas, o 18 

„ redaktorių ir 9 leidėjai tapo 
deportuoti kartu su jų šeimi-

KĖBLINAS, kovo 19 — Jei
gu Francija tikrai nori patir
ti Vokietijos oficialinę pozici- 
ją linkui Ruhr okupacijos, jos 
ambasadoriai Washmgtone ir 
Londone lengvai gali tai su
žinoti, nes Vokietija pereitą 
penktadienį pasiuntė Anglijai 
ir Jungt. Valstijoms neforma- 
lines notas, kurioj išdėstoma 
Vokietijos nusistatymas linkui 
kontribucijų. Tos ndtos turi
nys yra prieinamas Francijai, 
nes nota nėra slapta ir nėra 
prašoma jos slėpti. Ji ir tapo 
pasiųsta į tokias vietas, ku-

nomis.

PINIGU KURSAS
Vakar kovo 19/<lieną, užsienio pi

nigu ne mažiausicaip už 25,000 dolerių 
banką buvo skaitoma Amerikos pini
gais iltaip j

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.72
Austrijos 100 kronų...................
Belgijos 100 markių ............... $5.54
Danijos 100 markių ................ $19.30
Finų 100 markių ................... $2.79
Francijos 100 frankų ........... $6.43
Italijos 100 lirų .................. $4.87
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Trenku 100 markių ...................
Norvegijos 100 kronų ..... .....  $18.23
Qlandų 100 guldenų ................. $39.51
šveicarų 100 markių ............ $18.60
Švedijos 100 kronų ............  $26.(12
Vokietijos 10Q markių .....—w

Amerikos prekybos laivy
nas paskyrė savo atstovą 

Lietuvai '
WASJHN<1TONAS, kovo 15 

(L. I. B. — Jungt. Valstybių 
Shipping Board paskyrė savo 
atstovą Lietuvai p. Doi-sey 
Richardson.

BERiLINAS, kovo 19. (“For- 
verts”). — Iš Maskvos prane
ša, kad bėgiu pastarųjų dviejų 
savaičių Sovietų Rusuose po
licija areštavus keturiolika 
tuksiančių žmonių, užsiiman
čių slaptu dirbiniu ir parda
vinėjimu degtinės. Slaptų deg
tinės pilstytuvių suimta 9 tūk
stančiai. Iš 14 tūkstančiu areš
tuotųjų “munšaininkų” penki 
lukstančiiai atiduoti teisman.

Miegamoji liga.
Maskvoj smarkiai ėmė. siau

sti miegamoji liga. Per pasta
rąsias dvi savaiti įregistruota 
keli šimtai sergančių laja li
ga. Iš Maskvos liga ėmė plė
totis ir provincijoj.

Lietuvis nuleistas kalėji
mai!

Plėškėvičius gavo kalėjimą už 
užmušimą savo pačios.

CHICAGO. — Jonas Pleš- 
kevičius, gyvenęs prie 4315 S 
Hcrmitage Avė., kuris kiek lai
ko atgal užmušė savo pačią. 
Ip.ko rastais įkaltas užmušėjy- 
stėje ir teisėjas McKinley j 
nuteisė kalėjimai! nuo vienų 
metų iki gy^vos galvos.

Trys žmonės sušalo
CHJCvAGO. — Per 35 me

tus Chicagojc nebuvo taip šal
tos kovo dienos kaip buvo šal
ta užvakar. Niekur i uose prie
miesčiuose šaltis buvo pasiekęs 
žemiau žero (0). Be to dar 
snigo ir pūslė ir vietomis tiek 
daug prisnigo, kati traukinius 
sustabdė. Daugely vietų su
traukyta telegrafo ir telefonų 
vielos ir fgatvekarių vaigščio- 
jimas sutrukdytas Tą dieną 
Chicagoije buvo 90 gaisrų.

Chicagoje ir apielinkėse už- 
pereitą naktį aųšąio trys žmo
nės, o du žmonės yra deki 
šalčio arti mirties. Du sušąlo 
Rockford, TUT L o vienas Whit- 
ing, Ind. Visi hie yra darbinin
kai. \

Leninas geresnis.
MASKVA, kovo 18. — Šian

dieninis biuletenas sako, kad 
Lenino padėtis gerėja.

Rerika Leninui įpėdinį.
BERLINAS, kovo 19. 

Gautomis privatinėmis žinio
mis, • viduriniuose sovietų rate
liuose manoma, kad Leninas 
pasimirs bėgyje dviejų savai
čių, o gal pratęs dar ir mėnesi 
laiko. Net jeigu Leninas ir il
giau gyventų, tai jis niekad ne
galėsiąs sugrįžti prie savo dar
bo ir toliau, vadovauti bolševi
kais, Apie pilną jo pasveiki
mą nesą mažiausios vilties.

Lenino valdžia, ant kiek 
pats Leninas asmeniniai yra 
paliečiamas, esanti jau užsi
baigusi, bet kol jis gyvensiąs, 
kad ir nieko neveiktų, didelių 
permainų valdžioje nebusią.

Didelėj sovietų misijoj Ber- 
line, kuri susideda iš apie 500 
žmonių, viešpatauja susidomė
jimas. Yra daug ambicingų 
žmonių, kurie norėtų užimti 
Lenino vietą. Žinios, kad Ka- 
menevas tapo išrinktas tai vie
lai, esančios neteisingos. Esą 
Leninas niekad oficaliniai ne
nustojo eiti premjero pareigų 
ir Kamenevas, Bykov ir Sta- d 
fin tapo paskirti eiti pareigas 
kcJ Leninas serga. J tek m i il
giausias jų ir artimiausias Le
nino draugas yra Stalin, kūr*< 
ištikrųjų ir eina preąiiero pa
reigas. Trockis niekados ne
galėsiąs užimti^ J^enino vie
tos, kadangi yra didelė opozi
cija pastatymui —'žydo galva 
Rusijos valdžios, Bet Trockis 
turįs labai didelių ambicijų ir 
todėl niekurie mano, kad jis 
gali bandyti paskelbti save dik
tatorium ipagelba savo armi
jos.

Šiandie — apsiniaukę; bis- 
kį šilčiau.

Saulė teka 5:55 v, leidžia
si 6:01 v. Menuo leidžiasi 8:12

Lankysis Lietuvoje
Baltic American Society vice

prezidentas aplankys Lietu
vą.

WASHIN<iTQNAS, kovo 13. 
(L, I. B. — Baltic American 
Society Vice Prezidentas prof. 
Stoplion l*. su
prof. Paul Monroe netrukus 
važiuoija Lietuvon ir į kitas 
Centro ir Rytų Europos val
stybes susipažinti su jų šalių 
mokyklomis ir užmegzti tarp 
tų šalių ir Amerikos univer
sitetų artimesnius ryšius, ypa
tingai stipendijų teikimo klau
simu.

Prof, Duggan yča direkto
rius žinomus Amerikoje kul
tūrinės įstaigos “The Institute 
oif International Education”, 
kuri yra sutverta ir išaugin
ta Carnegie’o aukomis. Abu 
profesorių važiuoja tos orga
nizacijos lėšomis.

Lietuvos Atsitpvybė Wash- 
ingtone jau yra pranešiu* Švie-' 
timo Ministerijai ir Universi
tetui apie garbingų svečių iš 
Amerikos apsilankymą ir iš 
savo pusės padariusi visus jų 
kelionei ‘ '

v. v.

Priminimas
Jj^s, 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 kiemenas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vertę, kada jis bus 
išmainytas įjifus. Ieties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

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

Siųskit per Naujienas pinigu^ Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Liętųyos 
bankai. - j Lih

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, , Chicago, I1L
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“Aušra”g
(Tęsinys)

paminklų pagal vertybę i 
svarbumą ras musų laikrašt} 
j e vie tos savo darbams, .

Įpasakodami apie praeitin 
senovės, mes napiuleisiui 
progą nepasikalbeję su skaity 
tojais apie reikalus musų tau 
tos šioje gadynėje. Nauding 
vėl pamokinimai ir žinios a 
tai iŠ noturos arba prigimtie 
mokslo, ar tai iš tikės vedim 
(agronomijos), ar tai iš vailsli 
jimo (daktarystes) ir t.t., rai 
musų “Auszroj” 
talpos vietą.

Pažinti plačią 
musų kalbos ir
seis musų laiko Lietuvos vy 
rais, turėdami, mesv ketinami 
pakviesti juos ant darbo ii 
musų “Auszrą”, o tikimės, joj 
jie meilingai priims pakvieti 
mą. i

Kaip kiekvienas žmogus at
simindamas visą savo gyveni- 
nid bėgį, ateižurėdamas atga
lios mato ir nuipano, kas jis 
jTa buvęs ir kuomi tapęs, su
pranti, kokių savo inpatybių 
dėlei jis tapęs toks, o ne kitoks; 
taip ir visa musų giminS (tau
ta) turėtų atminti ir pažinti 
praėjusį laiką, kurį yra gyve
nusi ant šios Lietuvos žemės, 
ir visus laimngus ir nelaimin
gus atsitikimus, kurie šiokiu 
arba tokiu budu padarė musų 
giminę tokią, kokią šendie re
gime ir pavedė ję tiems var
gams, kuriuose mes gyvena
me.

Jau daug šimtų metų praėjo 
kaip paliovė Lietuvos giedruo
tose padangėse spindėjusi ž 
gždelė, kuri musų tėvų tėvams 
švietė; tamsi neperregimą ūka
na apsiautė musų linksmą se
novėje žemę; visokie vargai ir 
sunki, o liga verguvė išdildė iš 
atminties musų paminėjimus 
laimingesnio ir nevargingo gy
venimo; užmiršome^ kuomi 
mes senovėje buvome, ir tikt 
retoj jau- dainoje ar pasakoje 
randi paminklą minavotą iš 
praeitinės musų.. Liko dar j 
kalba musų garbinga, apię kio 
rią mes galime drąsei su mo
kintu vyru ištarti: “Die Sprache 
ist unsare Geschichte”. šeip — 
viskas pragaišo, o ir tas musų 
vienintelis skarbas 4— kalba i 
nyksta.

Musų tad įpatingiausias ir 
didžiausias rūpestis bus — dųo- į 
ti pažinti musų broliams Lie-. 
tuvoj nusidavimų senovės ga ■ 
dynės ir veikalų musų, garbin
gų sentėvių, kurių darbus i 
tėviškės meilę užmiršę nežino- ■ 

mes patys, kurių tėvų es. [ 
ylne sūnus bei nepočei (antikai 

vaikų vaikai). Jei kouuis ge- taip kad nelabai pastovėti ir ant ko
vas ir patogus suims guodoja 
savo tėvus ir tėvų tėvus, tai ir 
iijes, Lietuvei, šios gadynės tu
rime stjkti pavyzdį gerų sūnų 
senovės Lietuvos; todėlei pir- 
miausei turime pažinti jųjų se
novišką gyvenimą, būdą, dabą, 
ir tikybę, jųjų darbus ir rupc:;- 

’ čius; nes jų gyvenimą pažinę, 
pažinsime juos, o jus pažinę ir 
palys pasižinsime.

Toliaus apie darba “A U j 
BOS” kalbėdami, turiųie pami
nėti tai, jog mes neužsimir 
Šime rinkti ir aprašinėti viso
kius lietuviškus senovės pa
minklus ir liekanas (kas liko), 
iš kurių galima pažinti gyve
nimą, būdą, dabą, senovišką ti
kybę musų senelių. > To dėlei 
rinkėjai dainų, pasakų ir t.t

EXTJRA» 
$25.00 už $50.00 
Iki Balandžio 30 d., 1923

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

visuomet pa

su mylėtojai
su mokinčiau

(Bus (langiaus)

EXTRA!
$25.00 už $50
Iki Balandžio 30

AUŠROS KNYGYNAS
Pasirinkite tuoj geriausių knygų iš žemiau talpinamo sąrašo vertes $50.00, o AUŠROS KNYGYNUI prisiąskitę tik 

$25.00. Tokiu budu, pirkdami knygų už virš pažymėtą sumą gausite per pusę pigiau. Jei išsirinksite ir daugiau knygų, 
negu už $50.00, tai prisiųskite Aušrai pusę tos sumos kiek knygos yra vertos rokuojant pilnąj kainą. Jei knygų pirkaite 
už mažiau negu $25.00 net suma, tai gausite tokią nuolaidą, kokia kad yra pažymėta prie kiekvienos knygos.

Todelgi, nelaukdami nieko tuoj užsisakykite kuodaugiausia knygų patys sau, raginkite užsisakyti savo draugus, 
pažįstamus ir visus tuos, kurie tiktai galii ir nori skaityti. Jei neįstengiant vienas įsigyti knygų didesniame skaitliui ir pa
sinaudoti musų nupigintomis kainomis, tai prikalbinkite savo kaimynus — pirkti susidėję bent keli bendrai.

Aušros Knygynas daro šitą nupiginimą tiktai todėl, kad davus progą mylintiems skaitymą ir mylintiems apšvietą 
įsigyti kuodaugiausiai gerų knygų ir už gana tinkamą kainą kiekviena^i. Kadangi knygų nupiginimas tęsis tiktai iki Ba
landžio 30 dienai, pertai pasiskubinkite, kad šita nepaprasta proga neliktų neišnaudota.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

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

majesti*
ni-THEATRE-^r

Monroe gat. arti State bepersto- 
ginis Vodevilius SeŠtad., Sekm., 
šventėmis. 22c. ir 45c. (ir tak
sai). šeini, rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmad. įr šventes. 
8 Dideli lioniediniai aktui ir 

krut. parveikslai.
“Kur rilna rtnigų verte.”

dežim 
metų 

žemini 
kaino 
neštu 

armo- 
dirb-

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių 

ITALIŠKU 
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ
Geriausių 

pasauly. Ga-į*

mos 
čiai 
ir 
mis 
mis 
kitų
nikų 
tuvių^ Jung. 
Valstijose ir 
Italijoj. | x ,
DYKAI pir-

kėjams arrpt&ikinči mokykla ur pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniai mokčs groti 
musų didžiąja Armonika iš gaidų už 
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite i angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai.
Ruatta Serenelli Accordeon Mf*. Co.
817 Blue Island Avė., Chicago, III.

Tof Lafayette 4228
Phvmbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviam* vlaido* 
patarnauju kuo geriausiai

M* Yuška,
3223 W. 38th St., Chicago. Ui

Prašalinimui skausmo

Moterjs gali pasitikėti Lyd 
E. Pinkham’s Vegetable 

Compound.

Minneapolis, Minn. — “Aš laba 
daug girdėjau apie Lydia E. Pink- 

R i n?! iii ham’s Vegetable 
llu II hm Convpound ir kuo

GjVąH IH Inet supratai 
'pradėjau varto 
T / ti jas, kad prašali
/ ; nus hiano lifte. k'alvos ir nugaros 

, .J||| skaudėjimą ir -at-
!|ĮĮĮį bujlavojus mane 

sveikatą. Aš sir- 
.■•/ ffau jau keletą me

tų, jau nosvėriai 
nei 100 svA 

—dabar aš turiu to
rų, bet 

k uaoar aš turiu to
kias geras pasekmes nuo šio gydy
mosi taip kad aš rekomenduoju Vege
table Compound kiekvienam”. — Mrs. 
J. J. Bieber, 3939 — 18th Avė., South 
ftlinneapolis, Minn.

Draugas, tikras draugas.
“Kiekviena motelis kuri brangina 

savo sveikatą gali pasididžiuoti jei 
j turi tikrą draugą kaip Vegetabl® 
■ Compound”, sako Mrs. W. E. Shaw, 
3227 Walnut Street, Chicago, Illinois. 

■“AŠ turėjau moteriškus silpnumus

ją galėjau. Pusę savo laiko praleis
davau gulėdama lovoje ir turėjau 
skausmus nugaroje kurie buvo visai 
r<jpakenčiami. Aš bandžiau viską ką 
t k gahųau kad pagelbėjus sau ir kuo
met vienas draugas patarė man Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compound aš 

i pradėjau juos vartoti tuojau. Aš. pa
tariu ją be jokių abejojimų”.

Nugalėjo suvirškinti 
savo maisto, • 

Dabar jaučias geriautnegu kuo
met per 20 metų.

Ponas John Richard iš Woon’o.^ R. 
L, duoda tokį nuostabų pareiški
mą: “Dabar aš jaučiuos daug geriau 
negu aš kuomet jauč’aus per’ 20 me
tų. Kuomet aš sugrįžau iš karo su 
ispanais, tai aš buvau visai susinai
kinęs. |Per 4 metus aš nesitikėjau, 
kad aš pasitaisysiu. Aš išmėginau 
mažne viską kas tik yra ir /pradėjau 
imti Nuga-Tone'ą. UgąJajKą aŠ ne
galėjau valgyti to/ ko as norėjau ir 
tarėjau skausmus Visose kūno dalyse 
ir negalėjau nieko j suvirškini i. Bet
šiandien aš esu vi^ai kitas žmogus. 
Aš turiu gerą apetitą ir gerą sveika
tą. Aėiu jūsų stebuklingam Nuga- 
Tone’ui.”, Šitas didysis sveikatos ir 
stiprumo taisytojas turi tuksinčius to
kių draugų. Pamėgink jį pats ir įsi
tikink. Vienam pilnam menesiui gy
dytis tik $1.00. Nuga-Tone^ parda
vinėja visi geresni aptiekininkai po- 
zitingai garantuodami, kad suteiks 
pilną patenkinimą, arba pinigai bus 

i sugrąžinti (garantiją rasi prie kiek
vienos bonkelės), arba tiesiog pasiųs 
apmokėtu paštu National Iraboratory, 
1038 S. Wabash Avė., Chicago, pasiun
tus jiems $1.00.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ii 
pasirinkimui naujus moderninius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa- 
ternų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai pu $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms/ 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50, 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską,

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

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

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatu*

Dienomis Room.' 514-516
127 N. Dearborn St.

Telephone Randolph 5584
Vakarai**: 10736 S. Wabaab Avė

Tel.: Pullman 6377._________ Y

PLUMBERIO IR APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI 

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užgančdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY COMPANY

490 Milwaukee Av., 461 N. Halsted St. 
Telephone Haymarket 1018

i Lyties Mokslas
LYTIES MOKSLAS. Šitų garsią knygą parašuDr. A. Karalius, šita 
knyga yra pirma pas lietuvius — knygoje aprašoma įvairios lyties li
gos, įvairus lytiškas sudėjimas. Knyga labai naudinga dėl vyrų ir 
moterų, jaunų ir senų, vedusių ir nevedusių, sveikų ir ligotų. Knyga 
nauja, vos tik išėjusi iš spaudos; savo gerumu, naudingumu, atsveria 
grynų auksų. Knygoje aprašoma pilna lyties istorija. Su daug paveik- x 
shp Šita knyga yra tikru veidrodžiu lietuviams jų šeimyniškame ir 
viengungiame gyvenime. Todelgi, užsisakykit šitą knygą tuoj patįs, pa- 
raginkit užsisakyti visus tuos, kurie interesuojasi lyties reikalais. 
Pusi. 400, apdaryta. / \

Kaina $7.0*; iki Balandžio 3* dienai tik ..............................  $4.50
Tikėjimų Istorija

TIKĖJIMŲ ISTORIJA. Parašė P. D. Chantepie de la Sausaye, Teolo
gija® prafesarias. Vertė lietuvių kalbon J. Lauki*. Knyga didėlio 
formato, 1066 pusi, su daugybe paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir t.t. Gražiais tvirtai apdarais, 
augara ir kampai skuros, šonai audimo, aukso titulus ant nugaros. 
Pusi. 1086.

Kaina $7.00; iki Balandžio 30 dienai tik
Kankvedis Angliškos Kalbos

RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. Praktiškas būdąs išsimokini-' 
mui angliškos kalbos pačiam per save be pagelbos mokytojaus. Pagal 
Ollenderfą, Harvey, Maxwell ir kitus parašė J. Laukis. Ketvirtas pa
taisytas spaudimas. Pusi. 310. Apdaryta.

Kaina $2.50; iki Balandžio 30 dienai tik .......................r...... $2.00
žodynas Angliškai-IJetuviško^ Kalbos

ŽODYNAS ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKOS KALBOS. (Dalis II). Sutaiso 
Antanas Lalis* čia rasi visus angliškus žodžius išguldytus lietuviškai. 
Prie kiekvieno angliško žodžio kabėse yra pridėta tarmė, kaip žodžius 
angliškai tarti, taipgi kiekvienas žodis paženklintas kursyvomds lite-

6x9 colius. Gražiais “Half Morocco” apdarais, nugara ir kampai drū
tos, gražios morocco skuros, šonai audimo, ant nugaros parašai aukso 
literomis. Pusi. 835.

Kaina $6.50; iki Balandžio 30 dienai tik ............................... $1.00
ŽODYNAS LIETUVIŠKAI ANGLIŠKOS IR ANGLIŠKAI LIETUVIš- 
kos kalbų. Sutaisė A. Lalis. Abi dalįs (No. 151 ir 152) vienoje kny
goje. Formatas 6x9 colius. Pusi. 1274. Gražus tvirti apdarai, kam
pai ir nugara Morocco skuros, šonai audimo ,aukso parašai ant nugaros.

Kaina $10.00; iki Balandžio 30 dienai’tik .........  $7.00

$5.00

Geografija
GEOGRAFIJA arba žemės aprašymas. Pagal Geikie, Nalkovskį ir ki
lus sutaisė šernas. Su paveikslėliais^ Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalą, didumą, augštį, vulkanus. Puslapių 469. 
Apdaryta.

Kaina $4.00; iki Balandžie 30 dienai tik .............................. *3.0*

> AritmetikM UidaviByna*, dalią I ir IĮ.
Aritmetikos Uždavinynis dalis I ir II. Pirmoji dalis tinka vos pra
dedantiems rokundų mokinti*. Antroji dalis yra tinkama jhu kiek 
biskį daugiau pasimokinusiems. Paruošė Pr. Mašiotas......

Kaina abiejų dalių $1.00; iki Balandžio 30 dienai tik 75c

Christomatija dalis I ir II.
Christomatija dalis I ir II. Kalbos mokslo reikalui parašė J. Jablons
kis. / *

Kaina abiejų dalių $4.00; iki Balandžio 30 dienai tik$2.00

Buhalterija
Babalterija. Paruošė Ilgūnas. Tilžėje, 1921 m. Pusi. 184 

Kaina $1 .**; iki Balandžio 30 dienai tik ..............

Lietuvių Kalbos Sintaksė
Lietuvių Kalbos sintaksė. Paruošė P. Klimas 1921 m., pusi. 56.

Kaina 35c; iki Balandžio 30 dienai tik ..............   25c
Lietuvių Kalbos Gramatika. <

Idelovių Kalbos Gramatika. Naujas pertaisytas leidimas, Kaunas, 
1*20, pusi. 126.

Kaina 75c.; iki Balandžio 30 dienai tik...................................... 50c

roms prie kokie gramatikos skyriaus jis priguli. Knygos formatas 1920, pusi. 292, kietais viriais.
O !• hit 1 T»r 9» 1 • y 1 • « R oi o 1V1 Roland'/in

Ethnologija
’ETHNOLOGIJA arba istorija apie žemes 
tautas.V Pagal Dr. H. Haberlandą, parašė 
šernas, ^u paveikslėliais. Aprašo apie vi
sas musų pasaulio žmonių tautas, veisles ar
ba rasas. Ji parodo visų viešpatysčių, visų 
žemių kraštų ir net mažiausių salelių tau
tas, žmones, jų kilmes ,parva, tikėjimų, pa- 
pročjusxužsiėjxamų ir abelnai viskų. Knyga 
pilim paveikslų visokių žmonių veislių, yra 
dienelei naudinga kiekvienam perskaityti.

_________ alandžio 30 d. tik $3.00 
”7 Lietuvos Įstatymai

LIETUVOS ĮSTATYMAI. Sistorfiatizuotas Įstatymų, Instrukcijų Rin
kinys. Kad pažinus Lietuvos tvarkų, Lietuvos teises, reikia perskaity- 1 
ti Lietuvos Įstatymus, tada yra proga geriau pažinti Lietuvos tvar
kų ir tik tada yra galima Lietuvos tvarkų girti arba peikti. Pusi. J 031.

Kaina $4.00; iki Balandžio 30 dienai tik ............................... $2.75,

$4.00;

Quo Vadis
RUO VADIS. Paraše Henriku Sienkiewicz. 
ęaras. r ' ’ _ .
Įidelis krikščionių prispaudimas. Pasaka parašyta trijuose tomuose.

. Lietuviškai verte V. Sta-
Labai graži pasaka iš laikų Nerono viešpatavimo, kada buvo

omas I, pusi. 278. Tomas II, pusi. 224. Tomas 111. pusi. 302, viso 804.
Kainak$4.00; iki Balandžio 30 dienai tik ...................... $3.00$3.00

Trumpa Senovės Istorija\
TRUMPA SENOBĖS ISTORIJA. Pagal prof. R. Vipper vertė iš rusų 
kalbos D? Su paveikslais senoviškų liekanų ir 5-iais spalvuotais gra
žiais žerplapiais (mapomds). Yra tai tikriausia svieto istorija nuo 
seniausių laikų, daug inetij prieš Kristaus gimimą iki nupuolimo Ry
mo viešpatystes. Pusi. 305. Gražiuose apdaruose.

Kaina $2.50; iki Balandžio 30 dienai ..................................  $2.00
Istorija Suvienytų Valstijų

ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ šiaurinės Amerikos nuo atra
dimo ii’ .dar prieš atradimą Amerikos iki 1896 metų. Prie/galo Kny
gos telpąs Suvienytų Valstijų Konstitucija. Pusi. 364. Gražiuose au
dimo apdaruose. (

Kainą $2.25; iki Balandžio 30 dienai tik ..... ................u.....  $1.75
• • Moteris

MOTERIS, jos gyvenimo srytis ir jos paslaptys. Knygutė apima 'mo
ters auklėjimų, gyvenimo hygienų, Kraujo tekėjimo laikų, lytiškus 
susinešimus, apsivaisinimų, vaisiaus atsiradim*, nėštumų, gimdymų, ly
ties ligas, anatomijų ir t.t. Parašė Dr. E. Žozanas: Pusi: 73: Apdaryta:

Kaina $1.00; iki Balandžio 30 dienai tik J.................................- 75c
Lietuvių Tauta

LIETUVIŲ TAUTA senovėje ir šiandien. Pirmas ir Antrasis Tomas. 
Yra tai pilna Lietuvių tautos istorija. Yra tai knyga dideles vertes. 
Parašė Dr. J. šliupas, Pus). 1036. Apdaryta (abu tomai sykiu).

Kaina $7.00; iki Baandžio 30 diedai tik.....................    $5.00
IstorijaTChicagos Lietuvių

ISTORIJA CHICAGOS LIETUVIŲ, čia telpa aprašymas; kiek lietu
vių yra Chicagoj, kiek lietuviškų draugysčių, su kokiais vardais ir 

. tikslais, peržvalga Chicagos lietuvių darbų nuo jų čia atsiradimo ir t.t.
Apdaryta.

Kaina $3.00; iki Balandžio 30 dienai tik ..............................  $1.75
Istorija Abelna

ISTORIJA ABELNA. Dalis I. Yra tai pilna svieto istorija nuo se
niausių laikų Kinijos, pradedant 2800 metais prieš Kristaus gimimą 
iki galutinam išdraskymui imperijos Aleksandro MakefĮoniškojo, 146 
metų po Kristui. Parašė Dr. Baseviče. Pusi. 498. Apdaryta.
___ Kaina $2.75; iki Balandžio 30 dienai lik ............    $2.00

Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių
IŠ GYVENIMO LIETUVIŠKŲ VĖLIŲ BEI VELNIŲ. Pasakos surink
tos d-ro J. Basanavičiaus, šioj knygoj telpa keli šimtai gražių pa
sėkų, apie rojų (dangų), čyščįų, peklą; apie giltinę, marą, cholerą; 
apie dvasias (dūšias), vehiįus. jų vaidinimąsi ir t.t. Pusi. 470. Ap
dalyta.

Kaina $2.70; iki Balandžio'30 dienai tik

Pinigus siųskite sykiu su knygų užsakymu geriausia money order arba grynais pinigais, bet regisruotame laiške. 
Knygų persiuntimo lėšas'apmokės pats Aušros Knygynas. Jei knygos butų užsakytos siųsti į Lietuvą, Aušros Knygynas 
taipgi apmokės persiuntimo lėšas. Už žuvusias knygas siun-čiant į Lietuvą arba ir čia Amerikoje Aušros Knygynas ima
atsakomybę. Pinigus zsfųsk)te šiuo antrašu:

AUŠROS KNYGYNAS, 1E14W. 46 SI., Chicaga.lll.

$2.00

Skaitymai
Skaitymai. Pamošė P. Klimas. (Lietuvių kalbos pamokos). Tilžėje,

Kaina $1.25; iki Balandžio 30 dienai tik 75c

Mįslių Knyga
MĮSLIŲ KNYGA. Surinko ir paaiškino Kl. Jurgelionis. Šitoj knygoj 
telpa su virš 1000 Mįslių ir Mįslinių dainų.

Kaina $1.00; iki Balandžio 30 dienai tik ...t.............................. 75c

x Gamtos Istorija *
GAMTOS ISTORIJA. Pagal B. Bert vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga su 
daigeliu paveikslų, žuvių, žmonių, medžių, akmenų ir t.!.; trumpai, 
aiškiai ir suprantamai išaiškina gamtos istoriją. Pusi. 209.

Kaina $1.50; iki Balandžio 30 dienai/tik   g.  ....^.. JI.25

Revoliucijos žmones
REVOLIUCIJOS ŽMONĖS. Praaše A. Niemojcwski, vert K. Puida. 
Pusi. 76.

Kaina 30 centų; iki Balandžio 30 dienai tik ................... ............ 25c

Raistas . t
RAISTAS.—The Jungle. Parašė Upton Sinclair. Verslą 1‘etuvių kal
bon iš angliško. Apysaka labai žingeidi, paimta iš lietuvių gyvenimo 
miesto Chicagos. Pusi. 335 Apdaryta.

Kaina $2.25; iki Balahtlžio 30 d'.enai tik ..................................  $1.75
x \ Rymas

RYMAS, parašė Emil Zola. VertinrAs iš franeuzų kalbos. Knygoje 
atvaizduoja žingeidžius nuotikius popiežiaus ruimuose. Pusi. 432, ap
daryta. l

Kaina $2.50; ilg Balandžio 30 dienai tik.................................. $2.00
Iš Mano Atsiminimų

Iš MANO ATSIMINIMŲ. Prttdšė Dr. V. Pietaris. Su autoriaus pa
veikslu. Telpa gana daug žingeidžių apysakų. Pusi. 301, apdaryta.

Kaina $2.00 iki Balandžio 30 diėnaitįk....................   $į.5O
« Lietuviškos Pasakos Įvairios
mETUVIšKOS PASAKOS ĮVAIRIOS. Surinko Dr. J. Basanavičius. 
Teįą virš 700 šimtų apysakų įvairaus turinio — liūdnų, linksmų, juo
kingų ir graudingų. Mylinti smagiai laikų praleisti skaitydami gra
žias apysakas būtinai įsigykite šitas apysakas, tai turėsite knygų vi
sam savo gyvenimui. Visos apysakos randasi 4 knygose ir tose 4 kny
gose yra virš 700 apysakų. Visos 4 knygos apdarytos. Puslapių viso 
sc 4 knygose yra 1300.

Kaina visų 4-rių knygų $9.00; iki Balandžio 30 dienai tik .... $6.50

Juokų Knyga
TIKRI JUOKAI. Surašė Jonas Viskas, šitoje knygoje randasi labai 
daug juokų. Knyga tinkama dėl jaunų ir senų, mažų ir didelių. 
Pusi. 206. I

Kaina 85 centai; iki Balandžio 30 dienai tik .... Z........... ........  70c
Monų Knyga ........

PASLAPTYS MAGIJOS BEI SPIRITIZMO šviesoje mokslo. Yra tai 
aiškinimas kaip iponininkai padaro manus, šitų knygų’ perskaitęs 
netik, kad žinos kaip kiti padaro monus, bet ir pats mokės padaryti. 
Pusi. 262. '

Kaina $1.00; iki Balandžio 30 dienai tijc ............   75c
Lietuvių Istorija

LIETUVIŲ ISTORIJA nuo Gedimino 1). L. K. iki Liublino Unijai. 
Parašė Simonas Daukantas. Pusi. 531. Apdaryta.

Kaina $2.75; iki Balandžio 30 dienai tik .......................  $2.00
Moteris ir Socializmas

MOTERIS ir SOCIALIZMAS. Parašė Augusį Bebel. Lietuvių kalbon < 
verte V. F \ 

Kaina $2.50; iki
<. R. Apdalytai

Bajandžio 30 dienai tik $1.25
Lotynų Kalbos Vadovėlis

LOTYNŲ KALBOS VADOVĖLIS. Sutaisė Jokantas. Pusi. 120. 
_ Kaina 75 centai; iki Balandžio 30 dienai tik^... ...... ...................60c

Geometrija
GEOMETRIJA. Sutaisė M. šikšnys. Dalis III. Stereometrija. Pusi. 124.
__ Kaina 90 centų; iki Balandžio 30 dienai tik...... ......    60c

Algebra
ALGEBROS UŽDAVINYNAS. Sutaisė Pr. Mašiotas. Dalis 1 

Kaina 50 centų; iki Bąlamižio 80 dienai tik ...... .. ....... ....
Chemija

CHEMIJOS VADOVĖLIS. Sutaisė V. Rūkas.' Dalis II. Pusi. 192.
Kaina 80 centų; iki Balandžio 30-dienai t!k ................................ 75c

RusiškaiUietuviskas žodynas
RUSIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODYNAS’. (Kišeninis) Paruošė A. Vėgė
lė. < Pusi. 252.

Kaina $1.00; iki Balandžio 30 dienai tik ..................................  80c

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas viauom teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg 
Muninuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštu* prie parda
vimo ir pirkimu namų ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

Vakarais !M 8 vai./ •

1739 So. Hklsted St.
Telef. Rooeevelt 8500

K GUGIS
ADVOKATAS

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

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

8323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 ik? 8 v. v. kiek 
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergę. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canai 2562 ■

Vatečndos: 9 ryto iki 9 vakare. Šara
doj ir Pėtriyčioj nuo 9 j. iki 6 vak 
Veda visokias bylas visuose teis 
nitiose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentu* 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Karmas ir Biznius. Skoli
ns Pinigus ant pirmo morgičiaut 

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758

A. A. STOKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG

19 So. La Šalie St.
Re om 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

M So. La Sa|le St. Room 530 
Tel.: Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

T»i. Maymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Uetsri* Advokatas
Iambar<J><06, Home Bank Bldg., 
Kamp. MilnJbkee 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 Streęt, Chicago.
Phone Central 2560

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

A. E. STASULANI 
Advokatas

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybių 
Ofisas didmiesty, kambarys 1104

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

VAKARAIS
8236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Comroerce
433 W. VVashington SU 

•Phone Main 1308
Chicago, III.

JOSEPH. C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

309 So. La Šalie St. Room 706
Telephone Harrison 0421 

utarninkais ketvergais ir subatonns 
1612 We8t 46th Street

Telephone Boulevard 8172



KORESPONDENCIJOS

West Frankfort, III.

. Bridgeport □
*

LIETUVĄSusitvėrė tarpsrovinis Komitetas

m

r

Lietuvia
Telephone Yards 5834

DR.P.G.WIEGNER

• i

uis, ■pabaigoje

Sudegė Lietuvių Bendrovės Na
mai.

SIMM

PRALEISKIT
JUSU KINIGUS

IŠMINTINGAI
A PRASTI cigaretei na
tų fališkai kainuoja pi

giau, kadangi jie užturi pa
prastą tabaką ir yra supa
kuoti Į pundelius.

HELMAK Cigarėtai 
100% tyrą Turkišką 
ką ir yra supakuoti 
se skrynutėse kas apsaugo
ja juos nuo susilaužymo ir 
susiniankymo.

Naktį iš 13 į 14 kovo sude
gė Lietuvių Bendrovės Namai, 
prie East 4lh st. Gaisras pra
sidėjo užpakalinėj nainų daly. 
Manoma, kad kas nors tyčia pa
degęs. Kiti dagi spėlioja, kad 
tai tur būt padegę bažnytiniai 
fanatikių įtūžę, kam 'leisdavo 
vartoti salę šokiams, teatrams ir 
kitokioms pramogoms gavėnios 
metu. Lietuviai labai nusiminę 
netekę savo svetainės.

—Reporteris.

<,

užturi 
Taba- 
kieto-

Jei Jąs pageidaujat pilnos 
Jūsų pinigų vertybės, Jus 
turite pirkti kokybe, o ne 
kiekybe.

20 HELMARŲ * kainuoja 
truputį daugiau negu 20 pa
prastų cigaretę, bet su 
kiekvienu HELMARU Jus 
gaunate keliolika . kartų 
daugiau malonumo.

ATSIMINK SKRYNU
TĘ IR VARDĄ

10 ir 20 skrynutėje

Išdirbėjai aukščiausios rųšies 
Turkiškų ir Egyptiškų 

Cigarėtų pasaulyje.

Busto Telefonas 
Armitage 3209‘c^traTnor OR. H. A. BROAD 

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. 

7 West Madison St„ katnb. 1202. Kampas State gat.
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimą.

n ■ ■' ....................................... ...... ................... ..................................... ■ i...............y

Išsirašykite 1923 metams

“TRIMITĄ”
“TRIMITAS“ yra nepartinis savaitinis laikraštis, Šaulių Sąjungos 

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

» » ■
“TRIMITE” dedama šiąjp. gražių apysakėlių, istorinių įvykių ir jžy- 

n/ųjų įmonių gyvenimo aprašymu, straipsnių, eilių, retų atsiti
kimų ir mokslinių išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor- 

, tą ir tt. ’ , »
“TRIMITAS” rašomas lepgva ir mažamoksliams lengvai suprantama 

kalba. Ypač jaunuomenei “Trimjtas” stengias būti tikru draugu 
ir patarėjų jos organizaciniam, Tėvynės gynime, visuomeniniam.' 
ir kultūriniam darbe. . . - •

“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo\ kaina 
Lietuvoje — metams 7 lit. 50 centų; pusmečiui 4 litai; trims mė
nesiams 2 lit. 25 cent.. atskiras numeris 2Q centų. Amerikoje: 
metams 1 dol. 50 centų, pusmečiui 80 cęptų.. Atskiras pumeris 
5 cent. * ■ • -

Amerikos Lietuviai! UŽSISAKYKIT “TRIMITĄ” sau Amerikoje 
ir savo giminėms, bei paistantiems Lietuvoje!

Amerikoje “Trimitą” galima užsisakyti:,!) per L. Šaulių atstovų. 
Adr. A. Žemaitis, 3251 So.. Halsted* St.. Chicago{ III. 2) per Pr. 
Norvydą, 38 Park Row (Room 816) New York City. 3) L. šaulių 
Rėmėjų Valdybųse, ten kur jos yra susidarę.

• . . t* ' , • Ą ’ '* ' ’

“Trimito” Redakcijos ir Administracijos adresas 
Ėaunas, Laisvės Alėja N. 26.

r

New Yorko-Brooklyno 
padangėj

Ją 
ris

Į .
Broklyno, N. Y. — Kovo 11 d. 

kun, S. Remeikos svetainėje į- 
vyko Brooklyno ir New Yorko 
draugijų atstovų konferencija.

sušaukė Derektoriatas, ku
kavo sutvertas tuo laiku,

Kai Želigovskis pagrobė Vilnių. 
Bet tas Derektoriatas per visą 
laiką jokio dlidesifio veikimo 
neparodė. Priežastis to veikiau 
šia buvo ta, kad pažangioji vi- 
sunienc to Derėkloriato nerė
mė, o vieni klerikalai nieko ne
galėjo padaryti.

į šią konferenciją atsilankė 
delegatų daugiau kaip 50, nuo 
įvairių draugijų ir kliu'bų; 
nuo klerikalinių draugijų atsto
vų buvo neperdaugiausiai. Pra
sidėjus susirinkimui buvo ti
kėtasi skylimo, > bet klerikalai 
pamatę, kad jų neperdaugiau
siai, ėmė taikytis ir misileidi- 
nėti. Pirmiausiai jie išbandė 
spėkas renkant konferencijai 

pirmininką; klerikalai iš savo 
pusės statė P. Načiul'į, o progre
syvieji statė A„ B. Strimaitį. 
Strimaits gavo daugiau balsų 
ir liko tos konferencijos pirmi
ninku. Tada ir klerikalai at
slūgo —pasidarė švelnesni. 
Tolinus konferencijai tęsiantis 
ir vėl pasireiškę kaikurią tau
tininkų vadų linkimas kleri
kalų pusėn. Bet mat Brookly
no tautininkai buvę visą laiką 
prikalu vadžiojami už nosies, 
tai nėni įstabią kad ir dabar 
jie negali nuo jų atsiskirti.

Kcnferncija buv® šaukiama 
tikslu apkalbėti ir išdirbti pla
nus, kaip pagelbėt i atvaduoti 
tuos Lėtu Vos knistus ,kur len
kai yra užgrobę. ’ Visos daly
vaujančios koinferncijoj srovės 
sutiko su principu, kad reikia 
tie Lietuvos kraštai atvaduoti, 
todėl ir nutarė išrinkti komi
tetą lygiai nuo visų trijų daly
vaujančių konferencijoje sro
vių: Socialistų, tautininkų
ir .«• klerikalų. Į komitetą 
įeina nuo kiekvienos srovės 
po tris narius -- viso devyni. 
Komitetui vardas duota: ,“Lie
tuvos Kraštams Vaduoti Komi
tetas”.. Nutarta \ laikyi konfe
rencijos reguliariai. Sekan
ti konferencija įvyks už mėne
sio laiko. ą

Buvo ir daugiau šioje konfe
rencijoje šis tas svarstyta, bet 
tai buvo tik mažmožiai.

Beje, reikia pridurti, kad 
vienas tautininkas, p. Mikolai-

NAUJIENOS. Ghica^, m
4»W1B ■■ <■!!■.*»■■**■■■■***■■■ JiM—e—1*^1     i *  

ikoitfeiĄ'ncijos 
pradėjo' iizsipuldinėli atiL^o- 
cialistų, kad jie esą presai Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy
bės, ir .kad esą visą laiką so
cialistai tarnavo svetimiems. 
Keikia pasakyti ponui M i kola i- 
niui, kad jeigu jis geriau sek
tą Lietuvos Socialdemokratą ir 
Amerikos socialistą, veikimą, 
tai jis pamatytą, kad socialis
tai daugiau kovojo už Lietuvos 
laisvę negu visos kitos lietuvią 
partijos, pridėjus’ prie, ją ir 
pono Mikolaino tautininkus.

Kuomet kilo klausimas .vie
tinėje socialistą kuopoje, ar 
siąsti delegatus į minimąją 
konferenciją, tai kaikuric drau
gai beveik buvo tos nuomonės, 
kad nereikia. Bet man regis, 
kad neapsirko kuoĮia siųsdama 
delegatus. Viena, mes socialis
tai visuomet stojame už skriau
džiamąsias tautas, o ją tarpe 
yra ir Lietuva, ant kurios yra 
pasimoję Francijos ir Lenkijoj 
imperialistai. Antra, mes mari 
tome, kad šioje konferencijoje j 
daug delegatą buvo nuo pro-. 
gresyvią pašalpinią organizaci
ją ir kliubą, kur 'be musą vei
kiausiai klerikalai tuos delega
tus butą pakreipę, savon pu
sėn ir panaudoję saviems tiks
lams. Gi mums esant, ką pa
rodė jau ir ši konferencija, tą 
delegatą simpatija buvo musų

pusėj, ir jeigu prisieitų socia
listams iš tenai pasitraukti, 
tuomet išsitrauktų ir progre- 
šyAiškesnės kilos organizacijoj

Tiijgi, mes ėjom į tą konfe
renciją ne nacionaliniais palių-* 
kiniais, bet darbo žmonių kla
sės reikalais. Musų socialistų 
uždavinys turi būti eiti į mir 
nias ir jose veikti.

—Pasvirkaln ietis.

r—t

MRS. A. MICHNIEV1CZ 
AKUŠERIU

3101 So. Halsted St., kampas 81 gat.
Telefonas. Yards 11J9

NORT
z

DAVID Rl TTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iii retail 
kiemų. Visur pristatom.
South Side ofisas 8301 Normai Av 

\ Tel. Yards 2296. ,

RMAN 
—LLOVD—

LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms ir draugams 

Lietuvoje 
per

BREMENĄ
Autorizuota linija Lietuvos val
džios dėl emigracijos. Del lai
vakorčių . ir kitų informacijų 

atsišaukite
North German Lloyd

100 N. La Šalie St., Chicago, III.
Arba prie kito autorizuoto 

vietinio agento.

Pinigai
iš '

per
NAUJIENAS

So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

Šviežą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namais, taipg’ 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Į LIETUVĄ 
Pirkite laivakortes atgabenimui savo 

giminių iš Lietuvos.
White Star Line

New York į Cherbourg ir Sduthampton 
Majestic kovo 31; bal. 21; geg. 12;

(J'asaulio didžiuusis laivas) 
Olynųflc Apr. 7; Apr. 28; May 19 
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line*
New York-PlymoutlvClierbeurf, 

Hamburg.
*Mongolia kov. 29; *Mąnchuria bal. 19

*Naujos 8 klesos kajutes
Minnekahda (3 klesos ........... April 5
Anapus susijungimai \u Baltijos, uost.

Red StarąLine
New York PlymoutluCherbourg- 

Antwerp
Zeeland Kovo 22; Beigenland Bal. 18 
Lapland Kovo 27; Zeeland Bal. 25

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Dideli vieši kambariai. Kreip
kitės prie vietinių agentų.

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE,
14 N. Dearborn St.. Chicago, III.

Kodėl aptiekininkai reko
menduoja Swamp-Rootą

’i

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

, gydote ne tą ligą.
PASITARKITE SU SPECIALISTU! KURIS TURI PATY
RIMĄ GYDIME VYIW) IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasv’idunusios' kraujo gyslos, silp
numas, nervingumas, šlapumas nuo inkstų ir pūslės, gali būt, kad 

tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligos. Tikras 
ištyrimas šlapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. Gy
dome 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.

Per daugelį metų aptiekininkai su 
atsidėjimu dabojo nepaprastą atsižy- 
mėjimą Dro Kilmero SwAmp-Rooto, 
didžiojo inkstų, kepenų ir pūsles vai
sto.

Tai yra gydytojo receptas.
Swamp-Root yra stiprinantis vais- 

! tas. Jis pagelbsti inkstams, kepenims 
i ir pūslei atlikti tą darbą, kurį gam- 
į ta jiems paskyrė.

Swamp-Root išlaikė tyrimą ilgus 
metus. Jį pardavinėja visi ąptiekinin- 

i kai dėl jo nuopelno ir jis turi tau pa- 
! gelbėt. Jokis kitas inkstų vaistas ne- 
. turi tiekos draugų.
I Žiūrėk kad gautum Swanvp-Rootą h\ 
pradėtum gydytis tuojaVs.

Teeiaus, jei nori pirma išmėginti 
šitą didįjį preparatą, tai pasiųsk de
šimts centų Drui Kilmei' '& Co., Bing- 
haniton, N. Y. pavyzdines bonkelės. 
Rašydamas nepamiršk paminėti šito 
laikraščio.

daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠ1US
PHYSICIAN IR SURGEON 

3164 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. v. 

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

OfLo vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. A. MONTVIO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362
1824 Wabansia Avė.

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

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefcnas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽE1IS
Lietuvis Dentistas I

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

1KH1U

27
28 
T 

18

... Kovo
Kovo 

Balandžio 
Balandžio
— kambariai

rūkymui. baras.

Telephone Boulevard 5052

DR. A.JUOZAITIS
, DENTISTAS

Imama X-spindulių paveikiai.
Buodama Nitrous Oxid ir 

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

re. Nedėlioj nuo II) iki 12 ryto.
3261 So. Halsted St., Chisago, III.

b I I IMI. I............ ...

A. L-aDAVIDONIS, m. d.
4643 So. Mieli i gan Avė.

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

nuo 5:30 iki 7t^0 vakare, ir 
2816'So. Michigan Aj^.

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0268

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Compažnle

Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliornis ofisas yra 

uždarytas

Canal 0257
Naktinis Tel., Canal 2118

DR. P. L Z ALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

’ Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Halsted St„ 

Kampas 18 ir Halsted St.

ROCHAMBEAU
PARIS ............
LA SAVOIE .FRANCE ....

Puikiausia sutvarkymas 
dviems, keturiems ir šešiems žmonėms, 
Valuomasai kambaris. 
barbernė, puikiausia praneuzižkas valgis, 
vynas Ir alus muzika, šokiai. Kartu yra 
ir perkalbėtojaa.

Visais reikalais kreipkitės prie vietos 
French Line agento, arba į kompanijos 
ofisų, 19 State Str1., New York, City 
Chicagos ofisas 138 N. Dearborn St.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, 111. 
kampas 18-th Street 

Phone Canal 0257

DR. V. A. SINKUS
V ' '

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
3261 South Halsted St.

Tel. Boutevard 5052
Vai. 10—12 A.M. 1—8 ir 6—9 P.M. 

Ned. 10—12 A. M.
■ Residence Canal 2118

iu ’• - ' ' ‘r '\-'š ;. ...

Baigusi 
Akušeri- 

op kolegi
ją; ilgai 
praktika- 
usi Penn- 
•ilvanijofj 
hospitalė- 
e. Pasek- 
ningai pa
tarnauja 

irie gi va
lymo. Duo
ta rodą vi- 
okiose li
rose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

Mišr DR. HERZMAN
—Iš B U SIJ O S—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
mėtų 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.į netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo KL-12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
i\ 3110 arba 0375
i S akt) Drexel 950 

Boulevard 4136
3313 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak. 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. Nedėliornis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po .piet.
Telefonas I)rexel 2880

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA

EWICZ

A

' Turiu pat’ 
moterų l'go; 
pestingai p 
riu ligonę i 
dikį laike lij
U1929 S. Sta 

Chicago,

Akušcrka

i 13 S. Halsted st
' ei. Blvd. 3138
er 15 metų pa- 
ekmingo prak- 
ikąvimo turiu 
atyrimG. Pasek- 
iingai patarnau
ti prie gimdymo 
viekviename 
d tikime 
patišką 
ėjimą, 
įtarimus 
erims ir 
toms veltui.

at- 
teikiu 

prižiu- 
Duodu 

ir.o- 
mergi-

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

OpUBetrli' 
r«4. BOU levarS MST 

4S4t 8. Aahl«B4 Av* 
Kampa* 47-ta* pat.

labee.
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Prezidento 
galia.

Kuomet Lietuvos St. Sei
mas rašė valstybės konstitu
ciją, tai tarpe partijų ėjo 
smarkus ginčai respulikos 
prezidento klausimu. Soci
aldemokratai ir liaudirftn- 
kai stojo už tai, kad atskiro 
prezidento Lietuvos respub
likoje nebūtų ir kad visa ga
lia butų palikta Seimo ran
kose, pavedant valstybes re
prezentacijos ir kaikurias 
kitas funkcijas, paprastai turSi° Pr°g°s arba Prispirti 

respublikos Seimą, kad jisai patenkintųjungiamas su 
prezidento ofisu, Seimo pir
mininkui. Klerikalai gi rei- kyta jį. 
kalavo atskiro prezidento ir, 
su pagelba žydų frakcijos, re. 
jie tą reikalavimą pravedė. L

Ir klerikalai taip ir pada- 
", Pradžioje jie mėginę 

gauti pritarimą savo užgai-
To negana. Įsteigę atski-. doms, o kai tas jiems nepa- 

ra prezidentą, Lietuvos kle-| vyko, tai jie pakriljdė jį. Iš- 
rikalai pasirūpino duoti jam vaikę Seimą, jie dabar tikisi 
kaip galint platesnių teisių, išlošti tą, ką jie buvo pralo- 
Tarp kitko jie davė jam tei- šę pereitojo rudens rinki- 
sę paleisti Seimą. i muose, t. y. daugumą.

Dabar, kaip matome, ta 
klerikalų padarytoji tvarka 
jau veikia praktikoje. , P-as 
Stulginskas paleido Seimą ir 
paskelbė naujus rinkimus.

Ar gera yra tokia tvarka?
Lietuvos Seimas tapo iš

rinktas mažiau kaip pusė 
metų atgal. Pirmutinis jo 
posėdis įvyko lapkričio 13 
d., o jau vasario 14 d. atėjo 
žinia, kad Seimas turi skir
stytis. “Reiškia, jisai dirbo 
viso tiktai 4 mėnesius.

Atstovus į Seimą žmonės 
renka trejiems metams, bet 
vienas, asmuo, kuris nešioja 
“prezidento” titulą, už ketu
rių mėnesių po to, kai jie 
pradėjo savo darbą, atran
da, kad atstovai yra negeri, 
ir liepia jiems važiuot namo! 
Tai juk yra ne demokratija, 
bet autokratija.

Vienas asmuo yra pasta
tytas augščiaus už visos ša
lies piliečius ir jų išrinktuo
sius atstovus: lygiai, kaip 
koks caras arba kaizeris.

Ar ne tiesą tad sakė socia
listai, kritikuodami Lietu
vos valstybės konstituciją, 
kad klerikalai įdėjo į ją mo- 
narchijos dėsnius?

Jeigu Lietuvoje visą galią 
butų turėjęs savo rankose 
Seimas, tai nebūtų prieitą 
prie to Yaįdžios krizio, kuris 
šiandie yra taip kenksmin
gas šaliai. Neturėdami Sei
me daugumos ir negalėdami 
viską vieni apžioti, klerika
lai butų buvę priversti j ieš
koti susitarimo su kitomis 
partijomis, ir valdžia butų 
buvusi sudaryta. Bet dabar 
jiems to reikalo nebuvo. Jie 

visus jų apetitus, arba išvai-

Tuo budu despotizmas pas 
klerikalus jungiasi su politi
ne spekuliacija: kartą prata
šėme — pamėginsime dar 
sykį į gal genaus pavyks.

Šitaip jie*apseina su.svar
biausiąja liaudies teise — 
rinkimais į 
žiūrėti į ją, kaipo į įmonių 
valios pareiškimo priemonę, 
jie vartoja ją lošimui.

Mes tikimės betgi, kad 
Lietuvos žmonėą duos tinka
mą atsakymą tiems speku
liantams.

mą. /Ažuot
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OPOZICIJA FRANCIJOJE 
„ STIPRĖJA.

Vasario 22 d. šių metų Fran
ci jos senatas išsirinko savo pre
zidentu respublikiiYės kairiosios 
vadą, Gastaną Doumergue, ku: 
ris gavo 142 balsu prieš dešinių
jų kandidatą, Del Selves, gavu
sį 133 balsus.

šis faktas rodo, kąd naciona- 
lis blokas, kuriuo remiasi Poin- 
carė ministerių kabinetas, jau 
nekontroliuoja Francijos par
lamento. Tiesa, reakcionieriai 
dar tebeturi daugumą atstovų 
bute ir todėl kolkas atžagarei
viai dar tebesilaiko valdžioje.

ŠAUKIA ATSIPEIKĖT RUSI
JOS DIKTATORIUS?

Rusų laikraštis “Dni”, kuris 
eina Berline įdėjo gautą iš Hel- 
singforso (Suomijos) žinią apie 
tai, kad vienas sovietų valdžios 
paskirtųjų Valstybinės Politi
nės Priežiūros (buvusios čeką) 
revizorių, darbininkas Skvor- 
cov, nusižudė. Pas jį tapo su
rasta Rusijos komunistų parti
jos centralinio komiteto prezi
diumui rašytas laiškas sekančio 
turinio:

“Paviršutinis susipažinimas 
su reikalų vedimu musų svar
biausioje įstaigoje darbo žmo
nių iškovojimams ginti, o taip 
pat peržiūrėjimas tardymo 
aktų ir tų metodų, kuriuos 
mes sąmoningai kenčiame sa
vo pozicijų sustiprinimui, ka
dangi jie, pasak draugo Un- 
šlichto (buvusios Čeką virši
ninko) , esą būtinai reikalingi 
musų partijos interesuose, 
privertė mane ajfleisti ant vi-

rgBNBS, ChJca?<5, ffl.

sados tas baisenybes ir niek
šybes, kurios yra vartojamos 
aukštųjų komunizmo princi
pų vardu ir kuriose aš, kaipo 
atsakomingas Komunistų 
partijos darbuotojas, nesąmo
ningai dalyvavau. Atpirkda
mas savo kaltę mirtim, aš 
kreipiuosi į Jus paskutiniu 
prašymu: atsipeikėkite, kol 
dar ne vėlu, nesityčiokite sa
vo darbais iš musų didžiojo 
mokytojo Markso vardo ir ne- 
stumkite minių nuo socializ
mo!”
Taigi to nelaimingo darbinin

ko sąžinė, pagalios, pabudo. Bet 
kiek yra tokių elementų komu
nistų judėjime, kurie nejaus są
žinės graužimo, — kadangi ji 
yra jau galutinai nuslopinta!

L. S. Sąjungoj
KELETAS PASTABŲ.

Pastaruoju laiku musų drau-į 
gjuose sąjungiečiuose pasireiškia 
noras energingiau veikli. Vieni 
kitus ėmė prie to raginti ir veik
ti. Galima sakyti, kad tai pasek
mė musų draugo K. Bielinio at
silankymo į Jungtines Valstijas.

Tik vienas negeras paprotys 
kai kurių musų draugų, kad jie 
rašinėdami į 'laikraščius pradeda 
vienus musų draugus perdaug 
girti, o kitus — peikti.

Mes visi priklausome vienai or 
ganižacijai ir esame lygus drau
gai. Vienas dirba vienokį darbą, 
kitas kitokį ir visi jaučiamės, 
kad atliekame savo organizacijos 
pareigas.

Kiek aš pažįstu LSS. Pildomo
jo Komiteto narius, jie visi yra 
^eri sąjungiečiai ir geri musų 
draugai. Bet kaikuri* musų drau 
gai viešai kaltina Ly&JPildoiną- 
jį Komitetą už jo nevęTTiimą.

'• Man rodosi, kad tas kaltini
mas nepaimti uotas. Jis ir blogas 
todėl, kad yra iš musų pačių 
tarpo. Juk mes dabai’ ir taip tu
rime daug priešų, kad ir suskai
tyti jų nebegalima. Prieš musų 
organizaciją dabar atkreiptos vi
sos pikčiausios musų priešų jie- 
gos. O jeigu ir musų pačių tar
pe pasidarys bereikalingos kriti
kos, tuomet bus dar blogiau.

Nors, kaip sakiau, mes dabar 
turime begalo daug priešų, bet 
nežiūrint tų biaurių priešų užsi
puldinėjimų, musų darbas mi
niose randa vis d'augiau ir dau
giau pritarimo. Tas baisusis 
kvaitulys jau pereina ir darbi
ninkų masės pradeda į mumis

M

žiūrėti kaipo ištikimas savo žininkąi turi dirbti be atlygini- 
draugus. , mo. Dirbti organizacijos darbą

Socialistų Partija pradėjo dYkai ,ir d.ar ^auti nuo j°s na" 
veikti visu smarkumu ir tas vei- priekaištų, tai jau perskau- 
kimas turi gerų pasekmių. Mu-^u;t 
sų veikimas Lietuvių Socialistų i 
Sąjungoje irgi turi didelio pasi 
sekimo. Jeigu mes tokioje su n
kioje padėty, turėdami tielędaug gali dirbti tiek ir lokį darbą, ku- 
priešų, galėjome liek daug nu-!lį jis gali atlikti. Bet jeigu 
veikti, mano manymu, iš to mes kiekvienas pradės žiūrėti, kad 
turime tik nasidžiauuti. kas nors kitas atliktų kokį neisturime tik pasidžiaugti.

Musų didesnis veikimas dabar 
tik prasideda. Nelengva jį taip 
urnai išauginti. Ims dar kiek lai
ko, kol mes galėsime pasakyti, 
kad daba/- jau visi musų priešai 
nugalėti/Bet tas laibas artina
si. Jeigu kuris musų draugų pa
ilsta ir nueina sau kur į palūpį 
pasilsėti atsiranda kiti, nau
ji draugai ir musų darbas vėl 
eina toliau. '

Reikia tik stebėtis kai kurių 
musų draugų narsa ir energija 
išlaikyti tų bjauriausių ir ne- 
žmoniškiausių atakų iš musų 
priešų pusės.

Organizacija musų nebus gal 
skaitlingiausia nariais, kaip ji 
kada nor<buvo, bet mes turime 
kreipti domės į naujus narius, 
kad jie butų tikri musų drau
gai, o ne ardytojai organizaci
jos. Skaitlinga musų organiia- 
cija negali būti dar ir todėl, kad 
imigraciją suvaržius, mes nebe- 
gauname naujų iegų iš Lietu
von. Pirmiau iš ten atvažiuo
davo daug jaunų ir energingų 
draugų, kurie musų organizaci
ją papildydavo. Dabar to nėra. 
Musų išeivija čia jau paseno. 
Daugelis įgijo profesijas, ama
tus, įsitaisė savo biznius ir tie 
visi dalykai nebeleidžia jiems 
taip veikliai dalyvauti organiza
cijoje.

Mes hebegalime tokiais pat 
budais kalbinti naujus narius į 
savo organizaciją, kaip pirmiau 
kad darydavome. Mums reikės 
gauti rimtų ir pastovių draugų, 
kurie suprastų musų organiza
cijos liksią. Pas mus atėję nau
ji nariai bus lygus su mumis ir 
turės padėti mums veikti. Pa
sisekimas organizacijos^ gludi 
pačiuose nariuose.' /

Draugiškumas pas mus turi 
būti pirmutinėj vietoj. Be 

draugiškumo nieko negalėsime 
nuveikti. Nei vieno žmogaus 
nėra neklaidingo, kiekvienas 
musų padaro klaidų, bet už ko
lą menkniekį tuojau ką nors b 
sarti arba niekinti mes, socialis
tai, negalime. Jei išsirenkame 
-sau viršininkus, privalome jais 
pasitikėti, bet neniekinti jų. 
Ypač, kad dabar .visi musų vir-

Netik viršininkai turi dirbti, 
bet visi organizacijos nariai, 

i Kiekvienas organizacijos narys 

darbą, tuomet jau bus negerai.
—A. žymontas, 

LSS. Sekretorius. .

L.D.L.D. Reikalai
Pradedant darbą.

Jau visiems LI>LD. nariams 
be abejonės yra žinoma pasta
rųjų Centro Valdybos (t. y. 
1923 metams) rinkimų pasek
mės. Apie tai savu laiku pa
skelbė C. sekretorius d. K. Ma- 
tuliauskas LDLD. organuose, t. 
y. “Naujienose” ir “Keleivyje”. 
Tad užimdamas C.i pirmininko 
vielą ir noriu tart keletą žodžių 
į draugijos Valdybą ir josios 
narius. '

Visų pirma turiu prisipažinti, 
kad manęs išrinkimas Centro 
Pirmininku man buvo visai ne
tikėtas. Bet kad jau LDLD. 
nariai balsuodami už mane 
suteikė man taip garbingą ir 
atsa-komingą vietą, tai jau rei
kia ir sutikti su likimu. Tat 
priimdamas vietą ir noriu pa 
redkšt visiems LDLD. nariams, 
jog stengsiuos ištikimai tar
naut LDL. Draugijai ir socia
lizmo labui ir stengsiuos vado 
vautis LDLD konstitucijoj įra
šytais įstatymais ir LDLD. na
rių nutarimus. Pradėdamas 
darbą noriu kviest visus LDLD. 
C. Komiteto narius prie auklė
jimo LDLD.,—netik C. K., bet 
ir Literatūros Komitetą, kuopų 
valdybas ir visus draugijos na
rius, i taipgi ir buvusiąją C. 
Valdybą, ypatingai savo pirm- 
takuną d. J. S. Prusalaitį, bu
vusįjį C. Pirmininką kaipo pa
tyrusį toje vietoje duot karts 
nuo karto patarimų ir šiaip pa 
tėmijimus klaidų nurodyti jas. 
LDJjD.i stiprėjimas priklausys 
nuo musų veikimo, tad reikia 
kuodaugiausia rašyt į musų or
ganus žinių apie LDLD., apie 
kuopų veikimą ir šiaip diskm 
šuo t spaudoj musų organizaci
jos reikalus, žodžiu sakant, 
reikalingas visų LDLD. narių 
koopera vintas, o ne vien atsidė
jimas ant C. Komiteto. Žino
ma. C. Komitetas turi bul vi

Antradienis, Kovas 20, 1923

sur ir visada pirmutinis darbe, 
ir kuomet mes visi savo užda
vinius uoliai pildysime ir dirb
sime, tai musų organizacija 
augs, bujos ar savąjį tikslą at
sieks.

Tat visi LDLD. — centras, 
rajonai, kuopos7ir nariai —prie 
darbo i Turėkim pasiryžimo, 
kad šiais 1923 -m. musų vie- 
idntėlė kultūros organizacija, 
U-y. LDLD. turi būt sustiprin
ta. mes tai atsieksim, kuo
met visi kooperuosim ir nuo 
širdies dirbsim socializmo idė
jai.

Draugiškai, P. B. Songaila, 
LDLDi C. Pirmininkas.

20 Gary Avė., 
Binghampton, N. Y.

Ar jus žinotę kad
Yra paskelbta sutartis, kad Sovietų 

Rusija steigia valstijinį banką, kad ji 
išleistų auksinius certifikatus ir kad 
tie certifikalai butų paremti mažiau
siai ketvirta dalia jdeto kapitalo ir 
aukso apsauga bus daleista iki 50®.- 
000.000 rublių, taip yra suprasta? Ar 
jus žinote kuomet jus rūkote Helmar 
Turkiškus Cigaretus jus lengvai su
prasite skirtumą taupė jų ir papras
tų cigaretų? J

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO 
šeimynos sveikat<AF*
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Vėriqįdrqas qlio rpežli, išberi njai 
ir ŲioŲu odiąes lijos.
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KldU®Ųic pas dptfelępribs

$ W. F. SEVERĄ 
gEPĄR RAPlDS,gįįOWĄjĮ

PAIN-EXPELLER1S 
/ JUMS PAGELBĖS!
Kuomet Šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmu* greitai apga-

Įima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelSjimu 
Teumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečian- 
čio į kruvp strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Šito galin
go ir patikėtino Šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietae. Tikrasis 
Paiu Expellcris turi musų INKARO 
vaisbažonklį. Visi kiti yra pa- 
mčgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekoso arba iŠ

F. AD. RICHTER Cf CO.» 
104-114 South 4th St., Brooldya, N. Y.

A. N. TOLSTOI Verte J. Lapas.
* >

s

(Tęsinys)

Svetimas krantas.
Nikitinas gulėjo laive aut lentinių 

narų. Juoda, troškinanti, smirdinti ir kva
pą atimanti tamsa tai slėgė tai atleidę. 
Kokia tai neduodanti nei pasikrutinti nei 
užmigti mirties kančia jį kankino. Laivo 
pertvaros girgždėjo, o vilnys plakė išorinę 
laivo ^ieną su didėliu ūžesiu. Toje tamsu
moje iš apačios, iš viršaus ir iš visų pusių 
girdėjosi lėtus dejavimai, kosėjimai ir du
sinantys raudojimai.

Miegot Nikitinas negalėjo. • 'Tirštoje 
tamsumoje, į kurią jis augštelninkas gu
lėdamas žiurėjo, vaizdavosi matomi nuo- 
tikiai — jo kančios... Pats velnias, jeigu 
jis bandytų, nebūtų galėjęs tokių nelaimių 
sugalvoti.* Betgi- velnias, suprantama, visa 
tai sugalvota. Pas jį kilo karšta neapykan
ta tiems, kurie pasigriebė jo šalį, neapy
kanta link juodųjų fanatikų, ir reikėjo 
labai tvirtos širdies, kad pakęsti jausmų 
šėlimą. Desperacija, tarytum sunkus lan
kas slogino jo protą, Prakeiktoji Rusija 
liko sudraskyta į gabalus; žiivo ji ant vi
sados;' joje liko tik utėlės, kraujas ir mi
šinys purvo. Jaučiama buvo tik pasibai
sėtina kankynė. Rodos reikėjo dar tik vie
nos pastangos, dar vieno bandymo, ir ta 
dulkėta ir nuvarginta kariuomenė įžengtų 
į Maskvą, kur skambėtų visų bažnyčių 
varpai. Nelaimės pasibaigtų. Ant viso že
mės kilabuolio eitų iškilmingos procecijos 
įr teiktų visiems laiką! Ret... o nelaimė!

Prieš pat Maskvos varius baltoji armija 
puolė ir sutirpo kaip sapne. O po to.. . ka
ras ir vėl karas., .''lietus, pelkėti keliai, su 
išdaužytais langais gelžkelių stotys ir žmo
nių kraujo taškymas., Tamsus, besišaipan
tis mirties veidas >vaizdavosi nuolatos. 
Kiek kraujo išlieta? Kiek kančių iškentė
ta? Ar liko tenai bent vienas gyvas žmo
gus? Kur man reikia eiti? Kodėl t^š turiu 
pabėgti Perdaug darosi baisu ir koktu.

kiau!
Nikitinas apsivertė veidu apačion, 

įdardamas nosia į po pagalvės pakištą 
sermėgą. Novorosijske ant laivo1 sulipo 
trys tūkstančiai žmonių: kareivių, oficie- 
rių, generolų, moterų, įvairių ypatybių 
žmonių ir spekuliantų. Maišėsi jie krūvo
je kaip Nojaus arkoje. Laivas apleido pa
skutinį Rusijos krantą, kurio padangėj 
plaukiojo sklipai debesų. Generolai per tris 
dienas laive aimanavo, bet gyventi jie vis- 
tiek dar norėjo. Apsikabinę savo dėžes spe
kuliantai dejavo, t>et gyventi norėjo ir jie. 
O, kad bent vilnys imtų plakti smarkiau 
ir palaidotų tą prakeiktą laivą.,.. Rusijos 
žeme paliko velniams po debesėtos pa
dangės.

Auštant Nikitinas apsivilko šineliu ir 
graibydamas aplink ėjo viršum. Išeiga bu
vo pridengta nudribusia uždanga. Viršuje 
jo galvos per tos priedangos skylę matėsi 
silpna šviesa. Nikitinas išėjo ant laivo de
nio, užtraukė kepurę ant akių, išspraudė 
šineiio skvernus tarp kelių ir prisiglaudė 
prie laivo stiebo. Šaltas, šlapias ir smar
kus vėjas draskė jo plaučius. Augštai per 
langų uždangas kapitono kambary malėsi 
šviesa. Virš durų, vedančių į mašinų kam
barį, deganti lempos šviesa apšvietė yejo 
metamus ant denio vandens sluogsnius ir

R O> ‘ S----ę—.,--- =---------------- --------------------------------- 
smarkiai ritinejančiąs iš vienos laivo pu
sėn kiton šliupas dėžes. Laivo žėgliakar- 
tės ir stiebas tamsioj padangėj siūbavo. 
Pilnas kibirkščių, juodų dūmų stulpas bu
vo Veju nublokštas prie vandens, kur for
mavosi eilės 'baltų putų. 'Laivo viržiuose 
vejas ūžė ir švilpti. Pradėjo žerti ledų kru
ša. S-nftigu buvo būti tenai!

Po to Nikitinas urnai pamatė kapito
no kambary skaisčią tiesiakampę šviesą. 
Kambario durys staiga atsidarė, pro ku
rias skubiai išbėgo ploščiu apsisiautęs 
žmogus. Ramumą ardančiais garsais sus
kambėjo vėjo užgautas varpas. Tarytum 
dantį perveriantis iki pat šaknų skausmas, 
baisus ir sujudinantis smūgis sUsiubavo 
visą laivą. Juoda, besisupanti vandens sie
na pasikėlė už laivo šono( Nikitinas užsi
merkė. Sunkus vanduo puolė ant jo visu 
simarkumu ir tik nęnubloškė jį nuo laivo 
stiebo, bet jis drūčiai į jį įsikibo ir palikę 
ant vietos. Kada Nikitinas atmerkė akis, 
jis matė ant laivo denio besiblaškančius 
žmones ir čemodanus, kurie tuoj už laivo 
sienos dingo. Kapitonas, kuriam ploščius 
nuo pečių buvo nusmukęs, per kalbamąją 
triuba kažin ką šukavo. Pagalios užgeso 
visos šviesos. Per vandens' ūžesį girdėjosi 
tuksiančiai žmonių šauksmų garsai. Niki
tinas pakėlė galvą, įtiaukė krūtinėn ol?o 
kiek tik galėję, bet kita vilnis vėl aplięjp 
laivo denį ir sunkiai užgavo medžiu vil
kit inui į šoną. Galinga vilnis nupiešė Ni
kitiną nuo laivo stiebo, pakėlė viršun ir 
siūbuodama nunešė į jurą. Rankomis ir 
kojomis Nikitinas triūso tamsiam ir Ie
tį uotam vandeny,. Jo uosiu pateko skau
džiai šaltas oras. Traukdamas orą krūti
nėn atvira burna, jis plaukė, bet vėl tapo 
nublokštas vandenio gilumom Uždusintas j 
jis jautė, kad toje tamsioje prapulty dug

o

K R
Nikitinas te- 
kietą, pasis- 

su žiauria ir 
anf smiltėto

no nėra — vien tik mirtis, 
čiaus pasiekė koja kažin ką 
pyrė, iškilo viršun ir kartu 
ūžiančia vilnim tapo išmestas 
kranto. Atsidūręs veidu į smiltis, jis pirš
tais į jas įsikabino ir vilniii plaunamas 
ilgai dūsavo. Nušliaužęs toliau jis atsisėdo. 
Tamsioje aušroje, netoli nuo kranto, iš ne
ramaus vandens kyšojo du laivo stiebai, 
kurie laiks nuo laiko tai pasirodė, tai vėl 
dinffo. • > y

Kaklaraiščio sagutė.

—Klausyk, Nikitinai, kaip gi jums?
—O taip sau... Jus betgi sau smagi

na tęs, Prilucki.
—-Ypatingas tamsta esi žmogus, Ni

kitinai! Bet gerai, su jumis aš busiu at
viras.

Naujasis Nikitino pažįstamas^ buvo 
sudžiūvęs, pilkai apsirengęs, dailiai apsis
kutęs, o savo juodus, žibinčius plaukus 
pridengęs šiaudine skrybėlė. Jis sėdėjo 
priešais Nikitiną prie stalelio šašliko val
gykloj. Valgykloj ant anglių kepinosi ieš
mu pamautas didelis avienos mėsos ga
balas, o plokščios skaurados buvo pripil
dytos kvepiančiu maistu, Pro valgyklos 
langą siauru Peros takeliu vienas po kito 
slinko įvairių šalių kareiviai, turkiškos 
kepurės, moteriškos skrybėlės, ir rusų ka
rininkai. Laiks nuo 'laiko į langą atsikreip
davo šilui ir rustus veidai ir pavydžiai žiu-, 
rėjo į šašliką*) ir tekančius nuo jo tau
kus. Kiti praeivių, su turkiškom kepurėm 
ant galvų, atsigrįždavo ir ranka mostelė
davo armėnui, kurs sų ilgu ir spindinčiu 
peiliu pjaustė į gabalus šašliką. Priluckis

) šašlik — armėnų budu paruošta aviena.

«>

trynė smakrą kauline lazdos rankena 
kalbėjo:

i

ir

(Bus daugiau)

Baltas Jurginą*.
t-* *

Per tamsią ūko sritį
Vos įstengiau aš matyli

Aušrinę žvaigždelę...

Va, ji šviečia, žiba, mirga, 
Pabalnojęs savo žirgą 

seksiu josios 'kelią!

Ei, žvaigždele sidabrinė, 
Išliuosuok arėjų minią

iš vargų klampynės.

Pasikubek greičiau liest ranką, 
Nes mirties šešėliai slenka 

ant Darbo Tėvynės.

Baltas Jurginas.

Kad

♦* *
mes mylim laisvą žemę

ir kančios varguolį, —

aštrų ruošia guolį.

Bot mes žinom --- laimės gėlę 
saulė žemei žada —

Ir arėjui ašarėlė 
nebekris iš bado...

tvalgom plutą sausą, 
Bet kai giedam sutartinę, 

tai pasaulis klauso.,



Antradienis, Kovas 20, 1923 NAUJIENOS. Chicago, III

Pirmas lietuviškojo 
fašizmo gaidys

Sausio 27 dienų, Kaime, 
“Versalio” salėse apie vidur
naktį pragydo pirmasai lietu
viškojo fašizmo gaidys. Gai
džio nepersunktas pareigas at
liko Darbo Federacijos žmogus 
Anibrozaitis. Atliko tiek stora- 
livai ir netikėtai, kad net krūp
telėjo iš miego pažadintas p. 
Jakštas, savas žmogus, para
šęs iš tos priežasties pamoki
nantį straipsnį “Laisvėje.”

Visų gaidžių giesmės esti 
trumpos ir ne kaip turiningos. 
Dar trumpesnė buvusi šneka 
Ambrozaičio. Jei patikėti p. 
Jakštui, tai Anibrozaitis minė
tųjų baisių naktį tiek tepasa
kęs: suvargusi ir iškrikinta Lie
tuva laukianti, girdi, naujo 
žodžio, tų žodį tarsianti krikš- 
Cioniškoji cicniokratija; jis l>u-

— jaunimo diktatūra (šu
nį ūsųpraslk: krikščionišikoijo 

jaunimo). Tiek tebuvę trum
pų Ambrozaičio žodžių.

Po to, kai musų kaimas nu- 
prato gaidžiagysty keltis kultų 
ir kai net pusberniai ėmė laik
rodžius pirktis, Lietuvos gai
džiu uždavinys liko žymiai su
siaurintas: jiems betenka pri
daboti, kad vištos butų dėslios 
ir perekštintos, o jeigu kuris 
nebesugeba tosios pareigos ei
ti, tuomet' gaidžiui lieka pa
kelti antva ir 
duoti galimybės 
dievobaimingam 
deliui ir visai jo

reikalauja

mato
ypač

se: 1642 N. Hulsted St., 1227 
W. Madison Si., 959 Mihvau- 
kee Avė., 3639 W. 26lh St., 307 
Plymouth Coiirt, 1221 S. Alba- 
ny Avė., 821 N. Clark St., 1128 
Bluc Island Avė., 1044 W. Tay-' 
101- SI., 409 S. Jlakled St.,'

Oak St, kitę jų.

ir 2418

Dta ir CunneaPrasideda muzikali! nė pro- 
granio dailia, Pirmyn Mišrus 
choras gan vykusiai sudainuo

to kojomis iš nekantrumo pa- ja tris daineles. Seka 1’. Ko- 
sidarbuoti proletarų naudai. | rablinovas. Tasai rusų daini- 

Ir visgi, kai socialdemokratai ninkas lietuviams jau teko gir- 
įteikė naujų projektų ded dar- dėti pirmiau “Naujienų” reng- 
bininkų samdymo ir atstoty- tuose koncertuose. Dainininko 

padaryta nemažo progreso —

jai keliama vėliava visas jiems dėties. Darbo Federacija, nu-
pagaunamas iegas Lietuvos sitatoma iš to paties krikščio-

, fašistai ruošia savųjį darbų niš'kojo centro, visų laikų kaps-
| neblogai apgalvotu planu ir

nuosaUciiA vykdo pačiam gy
venime. Va keletas reikšmin
gų įvykių iš musų gyvenimo 
pastaraisiais laikais, kurie pa
maži atidengia mūsiškės re
akcijos veidų ir rodo, kurion 
pusėn jos einama.

Musų senieji, • uracliiuinkai 
ir jcaro kampaninkai” širdies 
gilumoje ir šiandien pasilieka 
monarchmaukais. Del jų dabar
tine Lietuvos demokratinė 
tvarka, net tokia kaip ji šian
dien susidarė, yra nekenčiama 
ir keistina, ypač Dievo sunkio
ji bausmė. Kol pasaulinė revo
liucija buvo stipresnė ir kol 
St. Seime musų klerikalai jau
tėsi vieninteliais šeimininkais, 
jie dar šiaip taip rimo.

Dabartiniam Seime krik.-de- 
mokralų blokas iškarto pasiė
mė fašistinės taktikos ir taiko 
Jq pii#ęiil galirnybSs palengva,! _ _
bet nuosakiai. Tautinių mažu- kuri pakrutino jam gurklį 
mų išgujimas iš' Seimo tai bu
vo pirmasai “krikščionių” fa
šistinio pobūdžio žygis, pri
dengtas dėl svieto akių neva 
įstatymu, bet tasai įstatymas 
krikščionims . teko pritraukti 
už plaukų, kad tiktų klerikalų 
reikalams. Tos pačios rūšies 
aktu buvo ir prezidento rinki
mai. Abejais atsitikimais mu
sų klerikalams rūpėjo sutvir
tinti savoji pakrypimo pozici
ja Lietuvos valdžioje.

Dabar vyksta trečias tos pa
čios rųšies aktas, vyriausybės 
sudarymas. Po ilgų, tyčia vilki- 
lamų ilciybų su valstiečiais, 

i sąmoningai 
; privedė prie to, kad naujai ku- 
' riamasis kabinetas formaliai IilllSŲ įįUKljo « 
skaitytus! darbo kabinetu, bet I 
faktinai bus klusnus “kriks-1 
čionių” įrankis. Be to, musų 
klerikalai, dėl visuomenės akių 
sukrikdinę savųjį blokų Seime, 
sakosi neturį Seime daugu
mos, nors ištiesų ta dauguma 
jų rankose. Tuo budu “krikš
čionys” gaudami į savo ran- 
kgs^valdžių, nesiima i 
kios atsakomybes. Tat ir nau
jai sudaromas kabinetas virs
ti neatsabomas prieš Seimų ir 
p Galvanauskas sugretinama 
su Mussolini.-

'Nuosaikiai 'besi tvirtindami 
valdžioje, musų klerikalai nuo-, 
sakiai stengias pašaukti visuo
menės sųmonėje pasitikėjimų 
pačiu Seimu, kaip rinktine 
krašto atstovybe. Krikščionys 
nuolat šaukia, kad visų musų 
nelaimių priežastis, — tai par
tinės 'rietenos; kad pikčiąusį 
tose rietenose yra socialistai, 
kad Seimas virsta bergždžių 
tauziiimy vieta. ' Jei Seimas 
tuščių zaunų viela, tai, reiš
kia, jis bereikalingas. Jei iki 
šiol tik “krikščioniškosios” 
partijos dėjo galvas už Lietu-) 
vos laimę, vadinasi tik joms)

mo, įužadino ligonių kasų rei
kalų, pakėlė klausimų apie 
padidinimų algų valstybės tar
nautojams, 4io klausiniai pasi
stengta išversti tokiu būdu, 
kad jie Seime pasirodytų arba 
valdžios * keliami, arba pačių 
krikščioniškųjų partijų.' Vadi
nasi, maityk liaudie, kųs tavi
mi rūpinasi1 •

Tie visi klerikalinės reakci
jos žygiai pas mus tai buvo 
tik paruošiamas darbas, — 
rengti Lietuvoje kelių “krikš
čioniškosios demokratijos” dik
tatūrai. Ir jeigu gaidys —r Am- 
Brazaitis netikėtai pragido 
apie naujus “krikščionių” už
davinius Lietuvoje, tai, vadi
nasi, buvo sąmoninga ranka.

reiškia: skelbk pasauliui, atėjo 
musų dvyliktoji valanda!

Ar laiku suklyko Amrozai- 
tis? Apie tai norėčiau pakalbė
ti kitų kartų. —K. M.

[“Socialdemokratas”]

ClilCAGOS
ŽINIOS

RU-MIESTO VALDŽIA TURI 
PINTIS DIDŽIUMOS ŽMONIŲ 

. REIKALAIS.

dabar jo balai* daua akam- 5,000 suviršum klausės prakalbų 
besnis ir jis nepulygmamai 
geriau jį valdo.

Publikai labai patiko M. Ne- 
ųierovos šokiųias. Griausmin
gais aplodismentais ji 'bent ke- 
liolikų kartų buvo iššaukta*

Pirma progfamo dalis užsi
baigė p-nios Gugienės, kaip ir 
Visuomet, gerai sudainuotomis 
trimis dainelėmis.,

i Sekmadienį W. A. Cunnea ir 
I Eugene V. Debs kalbėjo Wicker 
Parko svetainėje, kur susirinko 
5,000 su viršum žmonių. Įžangos 
buvo imama 50 centų asmeniui, 

j Prakalbas rengė Chicago Arbei- 
ter Zeitung Paryžiaus komunos 
paminėjimui.

JUS
Yra jums brangesnes už viską. Neapleis- 

. Jeigu turi kokių akių kliūti, tuo
met ateik p.mane pasitarti.

DR. SERNER, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)

1 3315 So. Halated St., Chicago, IR.
. Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 9 t'llkietai Nedčlicmia mu 10 iki 1. fcl. Vardu 06Sc

bet kuriam
Lietuvos žy- 
eimynai švęs- j 
ailio tradicija I I:1USU kleiikalai

“Naujienų” Koncertas

sau kitokių. perspekl\A’ų 
<ai jis žiuri viena akiu

UTO TAI TIK NESITI- 
KeJOME”.

Gal ir labai gilių minčių sle
pia savyje blakstienomis pri
dengta .Ambrozaičio akis.

Bet tas ir ne tiek svarbu ži
noti. žvarbiau išsiaiškinti, kuo 
reiškiasi patsai mūsiškis fašiz
mas ir ko jis siekia.

Fašizmas Fu ropes vakaruo
se yra reakcijos ir buržuazijos 
naujas kovos būdas su socialis
tiniu darbininkų judėjimu ir 
jų siekimais. Fašizrųas Italuo
se gimė tuo kari, kai socialis
tinė Italų partija, urnai po ka
ro sustiprėjusi, ėmė buržuazi
jai gbesti dideliu ir greitu pa
vojum. Italų fašistai stojo ko
von tuomet, kai Italų socialištų 
partija' nepajėgė nuversti sa
vųjų priešų, nes liko komunis
tų suskaldyta ir susilpninta.

Buržuazijos išpenėti Italų 
fašistai visų pirma puolė ir iš-

Koncertas, kuris ilgai 
siliks atmintyje.

v . . n ei
“z.Ji} J0’ da.

pa-

Snigo, pustė, šalo, bet chi- 
cagiečiai iš visų kampelių 
traukė1 į Ashland Auditorium. 
Jie jau spėjo patirti, kad “Nau
jienos” ne lik žada, bet ir duo- 
_  Buvo koncertų praeityje, 
nemažai jų, Bet “Naujienų” 
sukaktuvės visuomet įnešdavo 
ko nors nepaprasto, sukeldavo 
publikoje naujų ir malonių 
įspūdžių, kurie negreit teišdil- 
davo iš atminties. Štai kodėl 
ir šiais metais žmonės važia
vo koncertan,

Danilovui \ukeliama ovacija.
Rusų Operos dainininkas, 

V. Danilovas, stebėtinai gerai 
sudainavo tris dainas. Danilo- 
vas ne tik turi gerų balsų, bet, 
mitoinfl, yra ir puikus artis
tas., Kai jis dainavo ariją iš 
operos Pagliacci, nebuvo gali
ma atsigerėti. Jis tikrai daina
vo tų dainų, interpretuodamas 
jų kuopuikiausią. Užtat publi
ka ir plojo jam, plojo ne taip 
sau iš mandagumo, bet ener
gingai, rodydama, kad ji įver
tina dainininkų.
s Armonika — tai labai pa
prastas muzikalinis instru
mentas ir nelabai įdomus. Bet 
kuomet geras armonistas gro
ja, visgi yra ko pasiklausyt. 
Kas buvo koncerte, tas, be 
abejojimo, nenubodavo, kada 
Antonio Cameratta tampė ar
monikų.

Mariona Rakauskaitė, ma
toma, visuomet moka užgau
ti publikos širdies stygas. Ap
lodismentų jai tikrai nesigai
lėta.

Senai bebuvo tekę matyti 
scenoje Adelę Ku'kutienę, Rei
kia visgi pasakyti, kad ji ne
blogai lošia. Mcliodekliamacija 
“Prie paminklo” gan gerai iš
ėjo.

Po Nemerovos šokio dai
nuoja “Birulė”. Pasidarė su
prantama, kodėl biru t iečia i

Cunnea kalba.
“ ‘Auksinės pakrantės’ pluto- 

kratar nepatenkinti tuo, kad 
darbininkai eina atvėdinti savo; 
kimus į Oak St. ^maudyklų”, 
pareiškė Cunnea. 7

“Jie mano, kad miesto valdy
ba tik jiems vieniems turi tar
nauti. Iki šiol taip ir buvo da- 
romą. j

“Jeigu socialistai laimės rin
kimuose, tąsyk programas bus 
visai permainytas. Darbininkai 
sudaro 90% musų piliečių.

“Jie sukūrė auksinę pakran
tę ir visų miestų. Ir jeigu aš 
busiu 
moję
kad miesto valdžia rūpintųsi 
darbo žmonių reikalais.

“žodžiu, mano platforma 
yra — Chicago darbininkams”.

išrinktas, tai pir- 
vietoje pasirūpinsiu,

nepaisydami jo

ne visa. Jau per 
kartojama: “Pa-

ir tur- 
jn žy-

į savo

jų laikraščius, jų butus 
tų, persekiojo ir žudė 
miausius vadus. Paskui, 
paėmę krašto valdžių 
rankas, jie koja paspyrė par
lamentų ir paskelbė savųjų dik
tatūrų Ta diktatūra, sudary
ta neva tėvynei gelbėti iš sun
kios padėties, faktinai tapo su
naudota tolimesnei kovai su 
socialistiniu darbininkų judė
jimu buržuazijos naudai. So
cialistai liko išguiti iš savival
dybių, suvaržyti savo veiki

me, dalinai sugniaužti. Fašis
tai bandė pulti net tokius dar
bininkų laimėjimus, kaip 8 va
landų darbo diena ir jų panai
kinti. Trumpai sakant, Italijos 
iašistai būdami buržuazijos 
samdiniais ir jai bernaudami, 
savo veikime pasigavo komu
nistų taktikos, — virto bolše
vikais iš. dešiniojo galo.

Kitų šalių fašistai tik 
mėgdžioja Mussolini, kiek 
rie galėdami ir mokėdami,
ssolini pavizdys ir lengvas jo 
laimėjimas sužadino vilčių ir 
mūsiškiuose demokratijos prie
šininkuose.

Fašizmo tikraisiais kūrėjais 
Lietuvoje kiek jis pas mus jau 

pasireikšti, yra musų
juodoji reakcija, musų kleri
kalai. Fašistinio judėjimo pla
nus paruošia pas mus krikš
čionių demokratų viršūnės 
veiklusis katalikų centras ir 
rūpestingai ima burti ties nau-

kat-Mu-

gi reikia geresnės agitacijos 
už “krikščionių” diktatūrų Lie
tuvoje?

1 enka pastebėti dar viena 
priemotnė, kurios uoliai stve
riasi musų “krikščionys” sa
vam reikalui pagelbėti. Kad 
darbininkų klasė turi didelės 
reikšmės Lietuvos gyvenime, 
lai 'klečįkalai gerai suprato dar 
prieš karų. Del to jie pagimdė 
ir Darbo Federacijų. Dabarti
niam Seime “krikščionių” blo
kas ypatingai pasigavo jėzu
itų taktikos darbininkų klausi
mu. Jau pačioj Seimo pradžioj 
k u n. Stangai t is, • reikšdamas 
klerikalų mintį, pasisakė iš tri
būnos, kad dabartinis Seimas 
daugiau bosiųs darbininkų pa-

Bet tai dar 
kelis metus 

simatysimo ‘Naujienų’ koncer
te”. Ir tas posakis turi savos 
reikšmės. Stovį žmogus įsimai
šęs žmonių minioje, dairais. 
Tik štai kažin kas tau čiupę 
už peties ir senai Beįjirdčtii 
balsu sako:

—■ Sveikas, drūtas! Kaip 
einasi?

Žiuri, ogi tavo senas prie- 
telis, kurio gal jau nematei 
dvejus —♦ trejus inetus.

Programas.
Paskirtu laiku prasideda pro

gramas. Išeina mergaite ir iš
neša didelį No. 1. Programe 
ties No. 1 stovi' P. Grigaičio, 
“Naujienų” redaktoriaus kal
ba. Grigaitis savo 
kalboje vaizdžiai 
tas kliūtis, kurias
noims” teko pergyventi. Jos 
atsilaikė prieš visas audras. 
Priešų atakos ncsilpnino jas, 
bet dar labiau stiprino.

Parodoma kru tumieji
veikslai, kaip lietuvninkai pa
ėmė Klaipėdų.

trumpoje 
atpasakoja 

“Naujic-

pa

ganią

dejų, p. A. Kvėderu.
tė” vėl pradeda dainuoti taip, 
kaip ji senai bedainavo. P-nas 
Kvederas palyginamai į visai 
trumpų laikų spėjo sutvarky
ti “Birutę” taip, kad jų 
tonu klausyti dainuojant.

Sales trukumai.

į “Naujienose”, 218 W.
1819 W. Division St., 
W. Madison St.

G c n e rali i n ei įž an ga i
parsidavinės prie kasos po 25 
centus.

IŽmonėms vertėtų pasirūpin
ti rezervuoti tikietai gauti iš- 
kallno, nes Dėbso ir Cunnea 
prakalbos sutraukia tiek žmo
nių, kad daugeliui tenka grįž- 

nuo svetainės durų.
Prakalbos įvyks balandžio
d. lygiai 2:30 vai. po pietų j

20 metų prityrimo
Akinių pritaikymo mene

pareis&ią

dvi.ti

l

RYTO ATŠILSIĄS ORAS.

Del pūgos gatvekariai ir 
elevatoriai vėlinosi.

Cihicagoje visokio oro gali
ma tikėtis — žiemą tikro pa- 
vasario, o pavasarį tikros žie-

cagiečiai bėginėjo susitraukę 
gatvėmis ir pyko ant visko — 
oro, galvekarių ir elevatorių. 
Tokioje pūgoje laukti gatvcka- 
rio tai ne juokai. O tie. gatve
kariai visai nesiskubina. Kai- 
kuriose vietose tieik prisnigo, 

slidei i u sun- 
Ikščioti. Už

tat jie ir vėlinosi po 10, 15 
minučių ar net po visų pus-Dėbso kalba.

mai ikiu
kys greit pavargsta? 
ilva ?
ip ir plakančius tai-

Ar jums sk 
Ar jūsų ak 
Ar yra užd< 
Degina ar 
Ar skaitant 
Ar kvaišta 
Ar matote 

kus ?
Ar atmintis po truputį malėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą ?
Ar turit žvairas akis?
JOHN J. SMETANA AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatves

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

Debsas pareiškė, jog bėda su 
žmonėmis yra ta, kad jie nevar
toja savo smegenų. Darbinih- 
kai sudaro daugumą, o 'vienok 
jie pasiduoda vaidyti mažai plu- 
toikratų saujalei.

“Kų jus šaky tilte, jeigu John
1). Rockefeller balsuotų už so
cialistų tikieta?” klausė Deb- 
sas. Publikoje pasigirdo juo
kas. “Jus manytute, kad jis iš
sikraustė iš proto, ar ne taip?

“Bet darbininkai nuolat bal-
suoja tai už republikonus, tai už ĮR WJ0 VANI)ENS GALI. 
demokratus. !\r jus nemanote, APSIGERBTI
kad su jais kas nors ne gera?i

“Jus viską padarote. Jus pa- Gerk 0' manyk> kad
uuclavojate-’ kapitalistams palo-' 
cius, bet patys pasitenkinate,

’ Bet ypač apsigavo tie, ku
rie išvažiavo išryto “sportiš
kai” pasirėdę. Temperatūra 
ėmė pulti nepaprastu spartu
mu. Išryto dar buvo 36 laip
sniai, o vidurnaktyje tik 3 laip
sniai. Gera bent tiek, kad oro 
spėji'kas džiugina: jisai sako, 
jog ryto oras busiųs daug šil
tesnis. Esu sekmadienį buvęs 
paskutinis žiemos pasispardy
mas.

Dr. Natalija Žukauskas
Naprapath

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

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

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CUIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be.gyduolių 
visokias Staigias ir kroniškas 
nervų, reumatizmą, paral> 
susišlapaiimą, dusulį ii vi 
gas; vyrų, moterų ii 
rimai dykai 
2159 W. 1 *

vai

ligas: 
Zų, naktin} 
eis kitas li- 
ll. P k ta-

geri vynų ir busi girtas.
“Biru-|z . 1. I landynėmis.

ma-

Reikia tiesų sakyti, Ashland 
Auditorium labai bloga vieta 
dainuoiti. Akustika labai pra
sta. Balsas' išeina kokis tai 
prisieitas, o jei kiek švelnes
nis —• tai ir visai nesigirdi 
Reikia manyti, kad visgi salė 
bus pertaisyta ir sekamų ine- 

jei “'Naujienų” koncertas 
ten įvyks, tai las koncer
nus geresnis.

vėl 
tas

Geriausias koncertas.

Koncertui pasibaigus žmo
nės ar tai šoko ar dalinosi sa
vo įspūdžiais. “To tai nesiti
kėjau, /tai galiausias koncer
tas kokį man kada nors teko 
girdėti,” girdėjosi publikoje 
nuomonių.

Apie dvylikta valandų vis
kas užsibaigė, Važiuojame na
mo. Šalta, nejauku. Bet žmo
nės nesiskundžia: “Galima ir 
pakęsti, juk toks koncertas tik 
kartų į metus tepasitaiko”,

z — Rep./

“Jus padarote kapitalistų, sa- 
vo ponų, žmonoms 
rubus, o patys 
nuskurusiais rūbais; jus gami
nate turtuoliam 
valgius, o jums lieka tik trupi
niai”.

........ ix Sekmadienį Orchestra salė- 
v. - . ie kalbėjo Dr. Artliur Holmes, gražiausius , .. . .... Pennsylvaniios universiteto psi- pasitenkinate| . . ... r .v į chi>logįjos profesorius. 1 a r p

_v. , ’ kitko jis pareiškė, rkad mums
... . . I visai nereikėtų 18 konstituci-i- c

Paskutines prakalbos
Balandžio^ 1 d. įvyks paskuti

nis socialistą kampanijos 
mitingas.

Ashland Auditorium, 
Va n Buren ir Ashland1 boule- 
vard (ten, kur buvo “Naujie
nų” koncertas) įvyks paskuti
nis socialistų kampanijos mi
tingas. Kalbėtojai bus sekami: 
WiMiam A. Cunnea, socialistų 
kdmlidatas į majorus; Eugene 
V. Delbs, pasaulio pilietis; Ro- 
bert II. vHowe, kandidatas į 
miesto iždininkus, ir Pierce L. 
Anderson, kandidatas į miesto 
klerkus.

KainoSi rezervuotoms (vie
toms 50 centų. Vienas šimtas 
estrados tikietų po $1 00, o vi
sos kitos vietos po 25 centus.

Estrados tikietai parsiMavi- 
nėja Socialistų Partijos ofise, 
1601 Warren Avė.

Rezervuotoms vietoms tikie
tai galima gauti šiose vieto-

prie

(Tųsa ant 6-to pusi.)

Ar jus žinote kad
- Darbo sekretoriuj Davis paskelbė 
šiandien, kad jis prašys goneralio 
prokuroro Dogherty ar Izadora Dun- 
can gali.būti atimtos pilietybes tiesos' 
pasiremiant tuo, kad ji yra niek'nusi 
Suvienytų Valstijų įstaigas ir Val
džią.? Ar jus žinote, kad nėra geibes
nio tabako kaip 100% grynas turkiš
kas tabakas kuris randasi Helmar Ci- 
garetuose ?

Pinigai
• V
1S

Brighton Park

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS 
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas
Lithuania, Kaunas

Išmoka perlaidas Lietuvoje greičiausia, be jo
kių atskaitymų, doleriais ar litais. Reikalaukite, 
kad Amerikos Bankai siųstų pinigus tik j musų 
Banką.

Už padėtus j musų Banką dolerius ilgesniam 
laikui moka 8% į metus. Dėkite dolerius musų 
sąskaiton Amerikos Bankuose.

Bankas turi 20 skyrių Lietuvoje ir 6 skyrius užsienyje 
DARO VISAS BANKINES OPERACIJAS

Lithuania, Kaunas.

vitl SU

p. m. Nedėlioj 
m.

21 St., kam 
nfonus Rcosc 

Valandos: 3 vai. iki .9 
9 iki 12 a

Roosevelt 7£32
S. M. Skuclas
bėrius ir Balsamuotojas 

i u visokiems rei- 
lamos kainos. / 
Iport Avc.

Automobilius tu 
kalams; prie

•' 9

K L

cs Gerkles

įv?

w rųšies gydžiau 
[> metus prie Sta- 
f vės.
Las akis atitai- 
mugiai, tikrai, ir 
f savo specialiu 

tonsilus itimu 
andos miego pa- 
; akinius pritai- 
tž $5 ir daugiau.

bud
prie
«ay 
sau
. Parašyk • dykos kny
gelei. ’’J

FRANKLIN CUCARTER
120 So. State St.

Valandos: 9 iki 5 Septintai 10 iki 12
V

Serganti žmonžs yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriami AMERIKOS III EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo 
šlapumo 

ir
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turite 
nenusiminkite.
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

UEli Ui nh HUUU
35 South Dearbom St 

iom St.) 
i augšto

f.

(Kampas Monroc
Imkite elevaitoi-ių 
. Priėmimo kai

Chicagc
Ofiso valandos 10-fi po riet. Nedil- , 
dieniais 10-1 po piet; P menėlyj, į 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼. i

TRISDEŠIMTS METU TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai Įmonių j 
liko išgydyti, tai Geriausia vluUj 
ligonių atsilankjfmul.

. ----- ---------- - —



— ■ WW 'r ' T?,T'

NAUJIENOS, Chicagd, m Antradienis, Kovas 20, 192

Chicagos Žinios
(Seka nuo 5-to pusi.)

tizmo našdlintų svaigalus^ Esą 
žmogus gali apsigerti ir nuo 
vandens, jeigu jis tik yra įti
kintas. iott Ajeria vyną.

“Sugestijos teorija jau nuo 
senui yra žinoma psichologams, 

hipnotizmo aš galė- 
vieną jūsų privpr- 

’ sake Holmcte.

Pagailai 
čiau bik 
sti šokti,

“Jus gal pasakysite: ‘Ne, aš 
esu metodistas ir šios prakal
bos yni parengtos religinio 
kliubo. Bet tai 
skirtumo, nes 
įgimta, kadangi 
čia i, kurte buve

ĮMirengtos
nedaro jokio 

šokimas yra 
jūsų p ra bo

ba rba ra i, so
be išimties, 
sorius

geriausio pasisekimo — ir mes 
to nuoširdžiai jai linkime.

jo —Rėmėjas.

Bridgeport
CUNNEA IR STEDMANAS 

KALBĖS LIETUVIAMS.

panagrafu«. Iki šio laiko Keis- 
I tučio kliubą garbindavo labai 
įvairiai, kaip tai Didžiojo Lie
tuvių Kunigaikščio Keistučio 

p. ir Politikos kliubas, 
Dabar nutaria kliuibą va- 

Kcistučio Pašalpos Kliu- 
kad iš kliu-

IŠRENOAVOJIMUI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ | PARDAVIMUI s

barbaringose tautoše. .Juo žmo 
nūs yra labiau civilizuoti, tuo 
mažiau jie šoka. Puslaukinė
se tautose šoka visi žmonės be 
išimties.

Ryto, kovo 21 d., 7:30 vai. 
vakaro, Mildos svetainėje kal
bės Socialistų Partijos kandi
datas į miesto mayorus, Wm. 
Cunnea, ir drg.' Stedmanas.

Tai bus pirmos prakalbos, 
kuriose tie garsus kalbėtojai 
pasirodys prieš grynai lietji- 
višką publiką. Kaipo seni Chi
cagos »gyventojai ir veiklus vi- 
suoinenės veikėjai, juodu turės 
daug ko įdomaus papasakoti 
musų žmonėms apie' šios ša- 

šio miesto reikalus.
Cunnea anąmet buvo 

proku- 
rin-

republikonus 
tik 'beskaitant 
tajio taip su- 
jam ta vieta

Šįmet, .ropuhlikonams
Gimimai

etc. 
dinti 
bas. Kas reiškia,

ANT RENDOS didelis Storas ir 5 
ruimai prieš didžiulę Bridgeporto baž
nyčią, gera vieta bile bizniui. Renda 
pigi. Apgyventa lietuviais ir airiais, 
63^ W. 37 St. Galima namą pirkti; 
bargenas. Meldžiu kreiptis pas savi
ninką 722 W. 18th St. 2 vai. po pietų, 
vakarais nuo 4:30 iki 10 vai.

VYRŲ VYRŲ

Chicagos SSeikatos Departa
mente įregistruota šie gimi
niai lietuviu šeimynose: c

Robey St ,t vasario 18.
Daniel Metrinis, 8821 

Princeton, kovo 8.
South

mitage Avė., L
Alice Dulkia.

ton Park Avė., kovo 8.
Edith Tunis, 2332 W. Adams 

St., kpvo 10.
Frank Dziodis, 1351 Holt 

Avė., kovo 10.

AIex Juškev'K 
land, vasario 12,

Lietuvių Rateliuose
Birutės” 16 mėty su 

kaktuvip vakarėlis .
Ir kartu susižįedavimas su 

nauju vedėju.

Praeita šeštadienio vakaru * *

rutės” vakarėlis, kur jauna 16 
metų Birutė tapo sužieduota su 
savo vedėju A. Kvedaru. Be 
chicagiečių buvo svečių ir iš to
limesnių valstijų. Birutės pir
mininkas, jaunas ady. iA. Olis 
buvo vakarėlio šeimininkas. Di-

ir ji
i ienė

p-le Vanda Bernotaičiutū, į 
vaidino Birutė 
s metu

damos, 
kuo aprūpintas

vaidilu- 
apic stalus prižiure- 
kiekvienas butų visa 

Baigus vaka-1 
Misevičius papasako j o

mas, kad 'Birutę buvo ir tebėra 
skaistį, nore kartais ir ji “flir
tavo” nekaltai su tokiais auk
otojais, kurie nelinkėjo jai ge
ro. I)r. Naikelis pasakė įvai
rių juoku ir rimtų dalykų, be 
kita lyg stengdamasis pakirpti 
sparnus artistams, kad nepasi- 
keltų peraukštaį. «3o nuomonė 
tokia, kad vien tik lietuviškai 
.tyri dainuoti, nes jąi kita sveti
ma kalba dainuoja, tai jis tuo
jau užmiegąs, kadangi nesupran
tąs ką dainuoja. Matyt IJjl 

rriaudino p-lę' 
širvinskaitę ir ji td) maloniai 
sudainavo “DarbuokisX triūsk”, 
kad klausytojus sužavėj Mu
sų šaunusis batistas P. Š^togis 

 

su dideliu jautrumu sudainavo 
“Oi varge”, o jau musų Mariu
tės ir Sa'lomijos sudainuotas due
to “Plaukia sau laivelis” visą 
šturmą sukėlė taipe svečių — 
taip jos puikiai dainavo. Ant 
galo p. A. Kvedaro vedamas BL 

gražiai pa- 
Oi rūta”. Turėdama 

tokį vedėją ,kaip A. Kvedaras 
reikia tikėtis, kad Birutė turės

rutės choras labai 
dainavo

valstijos
1 rorus (state’s attorney) ir 
kiniuose sumušė 
ir demokratus; / 
balsus, rezultatai 
falsifikuoti, kad 
neteko.
ir demokratams besivaržant 
dėl mayoro vietos, Cunnca tu
ri progos vėl laimėti. Piliečių 
pritarimas jam yra nepapras
tai didelis. Visose vietose, kur 
jisai kalbėdavo, publika ne
tilpdavo į svetaines.

Kiek mums teko girdėti, 
šios prakalbos yra vienintelės, 
kuriose socialistų kandidatas Į/ 
mayorus kalbės lietuviams da
bartinėje kampanijoje. Jo lae 
kas iki balandžio 3 d. jau vi
sas yra užimtai. Todėl lietu
viai piliečiai turėtų nepraleisti 
progos pasiklausyti jo.

Dirg. Cunnea nedalius ciga
rų balsuotojams, bet užtai iš 
jo kalbos kiekvienas galės daug 
pasimokinti.

Keistučio Paš. Kliubo 
pastogės

Kliubo vakarai. — Planuoja
ma steigti viešąjį knygyną 
Brighton Park kolonijoje.

šeštadienį? kovo 10 <1., Kei
stučio Pašelp. Kliubo Dramos 
skyrius surengė /vakarėlį Mc

Vaidino

dininias nusisekė neprastai. 
Publikos, nors ir menkai te
buvo garsinta, atsilankė nema
žai. O tai reiškia, kad Dramos 
skyrius turi užuojautos vieti
nėje publikoje.

Busiahias Keistučio Pašelp.
Kliubo vakaras.

V<t1)u Nedėlioję, kovo 25 d., 
K. P. K Ii ubas rengia 
Meldažio salėje. Statys 
je.3-jų veiksmų dramą 
štu Mirties”. Drama

vakarų,
. sceno-
“Trok-

statomo

ja Lietuvos biednuomenės ir 
turtingoji luomo santikius,

Dramos skyrius yra prisi
rengęs perstatyti šį veikalą 
kuogeriausia. Telčo/ girdėti ne
kurtuos kliubiečius kuždantis, 
kad vakaro pelnas butų pas
kirtas įsteigimui viešo knygy
no. Nėra abejones, kad visuo
menė parems vakarą savo at- 
silainkymu.
Svarbesni 23 m. sumanymai.

Praeitais metais buvo pa
keltas klausimas taisyti Kliubo 
Konstituciją, įvedant antrą sky
rių, kuriuo eillimt -mirtai gale* 
tų gauti aukštesnę pašelpą taip
gi ir pamirtinę. Žinoma, bu
tų pakelti ir inokesniai.

Veikė net dvi komisijos, bet 
prie nieko negalėjo prieiti. 
Mat, didžiuma narių mano, 
kad jeigu butų įvestas antras 
skyrius, tai mokesniai antrojo 
skyriaus butų nedidesni kaip 
50 centų mėnesiui. Gi pašal
pos butų pusantro karto dau
giau išmokama,

Kadangi šitokia reforma bu
tų pragaištinga pačiam kliu- 
bui, tai sutikta palikti įpirmą- 
iį skyrių kaip buvo, pataisant 
niekuriuos menkesnės vertes

■

paskuti-

tą laiką nariai 
po 25 c į me-

kan. Padaryta ir šiaip keletas 
pataisų. Taipgį kliubas yra nu
taręs papildyti knygyną naujo
mis knygomis, 
nius du metu 
pirkta, bet per 
vistiek mokėjo
tus. Už tuos pinigus dabar ir 
bus nupirkta knygų.

Gdl būt vienas žvarbesnių 
tarimų yra steigti viešą kny
gyną Brighton Parko koloni
joje. Komisija šiuo reikalu 
jau veikia. Ji yra'įgaliota kvie
sti ir kitas draugijas bei kliu- 
bus prisilieti prie šio prakil
naus darbo.

Butų padarytas didelis žing
snis pirmyn, jei Brighton»par- 
kiečiai įsigytų Knygyną.

Siibrusklite lįk, vyrai, taii 
knygyną tikrai turėsime.

—- Narys.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Didelės Prakalbos. Kalbos Social
istų Partijos kandidatas į Chi- 
eagos miesto majorus ir kiti geri kal
bėtojai. Seredoje, kovo 21, 1923, Mil
dos salėje, 3142 So. Halsted St.. Pra- 
Ižia 7:30 vai. vakare. Visi darbinin
kai ypatingai piliečiai ateikite, išgir
site labai daug žingeidžių žinių.

Rengi* LS'S. 4 kp.

ELIZABETH, N. J. — IJetuvos So- 
ialdeniokratų atstovo d. Kipro Bieli- 
lio prakalbos įvyks sekmad'enį, kovo 
'5 d. kaip 2 vai. po pietų Lutvino sve
tainėj, 69 So. Park St. Vietos lietu- 
iai dar pirmą kartą išgirs prakalbą 

š Lietuvos atvykusio tikro darbininkų 
■tstovo, todėl kviečiame visus atsilan
kyti.

, ( Prakalbų Reng. Komitetas.

SVARBIOS PRAKALBOS. — SLA. 
29 kuopa renę.ia prakalbas trečiadie- 
i kovo 21, .7:30 v. v, J. H. Ilušinskio 
vetaipėje, 729 W. 18th St., arti So. 
ląlsted St. Gabus kalbėtojai išaiš- 
:ins, ką reiškia Susivienijimas Lietų
jų Amerikoje ir kokią naudą jis duo- 

la Amerikos lietuviams. Visi lietu
kai bę skirtumo lities, tikėjimo ir pa
valgi} malonėkite alijilarkyti. Įžan- 
a nemokama ir jokių aukų nebus 
enkama. . — Komitetas.

North Side. — Ateities Žiedo Vai- 
ų Draugijėles dainavimo pamokos es- 
i Ras nedčldien.is, 2 vai. po p. iki 4 
. po p. Kriaučių Unijos svet., 1564 
L Robey St. Be to yra mokinanja 
’etuvių kalbos ir rašybos. Tėvai, ku- 
ie norite, kad jūsų vaikučiai butų 
rraž’ai pamokinami dailės ir lietuvių 

’ ulbos, leiskite į tą mokyklėlę.-Smui
ko lekcijas duos d. Žuronas, 6 piano 
K. Gautas, choro vedėjas. !

— Komitetas.

North Side. — L. T. Sandaros 23 
kp. men. susirinkamas įvyks trečiadie
ny, kovo 21 d.. 7:30 v. v., Diuos 
svet., 1822 Wabansia Avė. Vis 
•lai prašomi atsilankyti laiku. ,

— Sekretorė us.

ASMENĮ! JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Onos Vaičienės ir 

ios’ sunaus Pijušo, pirmiau jie gyve- 
io apie Mahanoy City. Turiu jiems 
svarbių žinių iš Lietuvos, ^leidžiu 
tsišaukti šiuo adresu.

M. KAZLAUSKIENĖ 
5521 W. 63rd PI., Chicago, III.

JJEŠKAU savo tėvo Jono Simanai-' 
čio, apie 8 metai gyvenančio Wash- 
ingtone ir prieš tai Philadelphijoje. 
Malonėk pats atsiliepti arba jei kas 
žinote prašau pranešti skubiai laišku, 
busiu dėkingas. Šiuo antrašu: Juozui 
Simanaičiui, Lietuva, Šiaulių apskr., 
Pakruojaus ^paštas.

JIEŠKAU savo draugės Onos Sa- 
boškaitės, paeinančios iš Kaltinėnų 
valsčiaus, Užkalnės kaimo, Tauragės 
apskr. Meldžiu patį atsišaukti ar kas 
žinote praneškit, uz ką busiu dėkin
ga.

ANTANINA GEDUTAITg 
3153 S. Emerald Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU/ savo pusbrolio Frtin- 
ciškaus AndraŠKevįcio# vadinasi Rudes 
Kauno red., Šiaulių apskričio, Šiaulė
nų parapijos; 3 metai kaip išvažiavo į 
Nantyglo. Girdčjatf jis .gyvena* So- 
merset Co. Penn. Meldžiu duotnnan 
Žinoti, aš tamstom atlyginsiu. X.

ANTON ANDROSKFAIčTA * 
Box 559. . Nanty Glo, Pa.
. ......................  ■■ !"y .JL ■ .■"■tnji 11

{VAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnaVimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Jstaiga 84 metų sęnumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lavvndale 0114. -

RANDON krautuvė prie pili
mi mio, kuri tinka barberini 
ant bizniavos gatves. Pigi ren
da. Atsišaukite

1OU3 So. Michigan Avė.

REIKIA į fhndres išsiuntinė
jimo ruimą iri dirbtuvės darbi
ninkų. Gera mokestis, nuolat 
darbas. Atsišaukite į samdymo 
dept. GRANE CO. S. Kedzie & 
40-tr St., or So. Canal & 15 St.

Reikia

DARBININKŲ prie trokų ir 
generaliam darbui, valandos 
nuo 8 iki 4:30 po piet. Alga 44c. 
į valandą. Atsišaukite į samdy
mo dcp. ,
STEWART—AVARNER SPEE- 
DOMETER CORPORATION

1828 Diversc^ i’arkvvay

PARDAVIMUI delikatessen krau
tuvė, taipgi kendžių, ice cream’o, ci
garų ir tt. Sena įstaiga, gerai apsi
moka. Turi būt parduota iš priežas
ties svarbios ligos. Pigi renda, prie 
to dar 4 moderniški kambariai gyve
nimui su vana. Randasi šiaur-vaka- 
rirtėj daly miesto. Gerai krautuvė 
įrengta, yra daug stako. Jei reikia 
da.į laiko galime pašvęsti.

5304 Irving Paik Blvd., 
i kampas Lockwood Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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, dalbas nuo štukų. Yra kafe- 
terija, piku valgis.

ILLINOIS MINIATURE LAMP 
DIVISION, 

2243 W. Harrison St.

REIKALINGA senyva moteris be 
vaiką ar ir su vaikais, kuri apsiimtų 

^lirbti namuose: turiu du einančiu į 
mokyklą vaikučius prižiūrėti juos.

1931 Canalport Avė. 
Matyti galima vakarais

REIKIA moterų darbui į deš
rų išdirbystę.

Atsišaukite . ‘
1215 S. Halsted St.

REIKIA patyrusių moterų 
pardavinėtojų prie gatavų mote
rų mmų. Didelė alga ir komiši- 
nas. Idėalės darbo aplinkybes. 
Lewis Style Shop, 4716 S. Ash
land Avė. Blvd 1654.

REIKIA — ,
Indų plovėjos. Atsišaukite į 

restoraną. •
1356 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA VYRŲ

Kalvių, 65c. j valandą. Karpepte- 
rių, 65-70c. į valandą. Prie anglių, 
45-,50c. į valandą. inžinierių, $40 į 
savaitę. Pečkurių, 50-fi0c. į valandą. 
Jaiiitorių, $25 į savaitę. Paprastų 
d iiKininkų, 45-50c. j valandą. Prie 
i'v/šinų, C0-65c. Į valandą. Mašinistų 
75c\ į valandą.

REIKIA MOTERŲ

Mmerų hotelio darbams, $45 į me
nesį, kambarys ir valgis. Apvalymui1 
motėii}, $45, į mėnesį ir valgis. Indų 
proVėlų, $15-17 į sav; tę.

SOUTH PARK EI ^LOYMENT 
/ BURE/ Ū, 

/ 4193 So. H/ilted St.

REIKIA SIUVĖJO. Turi būt pir

 

mos klesos preserisf prie Iloffman ma
šinos. Nuoladnis llarbas ir gera mo

 

kestis garantuojama. Idėalės darbo 
sąygos. Telefonaokite St. Charles 

 

168, Illinois Cleų/iers & Dyers, St. 
Charles, 111.

REIKIA DARBININKŲ

Reikia
• 10 vyrų ie 'lentų darbo, 

į dieną už 10 valandų.

Atsišaukit

DAVID G. MAXWELL 
PAPER BOX FACTORY,

. 44th & Racine Avė..
Union Stock Yards

$4

MAŠINISTŲ IR JŲ PAGEL- 
BININKŲ Į STRUCTURAL ŠA
PĄ. '

CHICAGO BRIDGE & 
IRON WORKS

105th & TIIROOP ST.
IMKIT HALSTED ST KARĄ 

IKI 105th ST.

REIKIA —
Bučerių ir dešrų dirbėjų.

Atsišaukite
1215 So. Halsted St.

Reikia -
DARBININKŲ.
ROSENBAUM BROS FEED 

MILLS
87th St. & Stewart Avė.

A?

Dirbtuvės darbininkų. Tru- 
kerių ir pagelbininkų prie maši
nų. Daugumas darbų yra nuo 
štukų. Patyrimas nereikalin
gas. Dieniniai arba naktiniai 
šiftai.

Ateikite pasirengę darban.
ACME STEEL GOODS CO.

135th St. ir I. C. Tracks
Riverdale, 111.

Reikia —
Dirbtuvės darbininkų. Truke- 

rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimas nerikalingas.

Ateikite pasirengę darban.
ACME STEEL GOODS CO. 

2840 Archer Avė.

DARBININKŲ ROOFING PLANT 
Reikia 20 vyrų į warehouse prikrauti 
karus ir pailiuoti staką. Nuolat dar
bas visą metą.

LEHON CO., 
45th ir Oakley Avė.,

1 blokas į rytus nuo Westem Avė.

REIKIA darbininkų, gera mo
kestis, nuolat darbas, dienomis 
arba naktimis.

WESTERN FELT WORKS,
4115 Ogden Avė. a

REIKIA vyrų. Darbas ang
lių jarde.

Atsišaukite.
WESTERN FUEL CO.

2G23 W. Adams Si.

REIKALINGAS jaunas, gerai 
sušnekantis angliškai vaikinas 
prie bučerio darbo, kad ir nemo
kantis to darbo išmokinsiu.

7200 S. Campbell Avė.

RElKĄfciNGAS 
beris, kuris galėtų 
darbą.

A. VILKAITIS,
85 W. Main St. St. Charles, III.

ASPHALT ROOFING PLANT 
Reikia 20 'vyrų vidui šapos darbas pa
dėti prie mašinų. Nuolat darbas, die
nomis arba naktimis visą metą, ge

niausios algos.
LEHON CO., 

45th ir Oakley Avė.,
1 blokas į rytus nuo Western Avė.

REIKIA —
Salesmano kad atlankytų ne- 

svaiginainų gėrimų parlorus.
Kreipkitės

1623 S. Ashland Avė.

REIKIA vyrų prie trucking į 
popieros stako sandėlį, 45c. į va
landą.

Atsišaukite
409 W. Ontario St.

REIKIA antro virėjo ant nak
tų ir indų plovėjos. Gera vieta 
ir užmokestis. Geriems žino- 
nėms nuolatinis darkas.

M. MALINAUSKAS
1745 So. Halsted St.

REIKIA dviejų barbenu, vie
nam nuolatinis darbas, antram 
tik vakarais. s

Kreipkitės

1120 W. Madison St.

REIKALAUJAMA darbinin
kų; darbas nuolatinis 45c. į

CHICAdp TUBE & 
IRON CO., 

2531 — 61 W. 48th St.
Lafayette 1447

REIKIA beilerio prie elektra 
varomo preąo į skudurų ir popie
ros šapą. Nuolat darbas, gera 
mokestis. The West Side Metale 
Rfg. Co., 2917 S. Lai Šalie St.

.____________ ........................................... ....

RAKANDAI
NAMAI-ŽEME

DIDELIS BARGENAS
5 kambarių vėliausios mados ra

kandai. Turi būt parduoti tuojau. 
Puikus parloro setas, valgomojo kam
bario setas, vienas karpetas, 2 mie
gamojo kambario setai, virtuvės se
tas. Viskas sykiu už $250. Taipgi 
parduosime skyrium. Didelės vertės 
fonografai su rekordais, labai pigiai. 
Ateikite tuojau ir nepraleiskite. Šio 
bargeno.

1926 So. Kedzie Avė.

TIESIAI PAAUKAUSIU savo 6 
kambarių moderniškus rakandus, 
jei pirksite tuojau. Puikus player 
pianas, fonografas, karpetas, oda 
muštas parlorp setas, riešuto med
žio setas miegamo ir valgomo kam
bario, pastatoma liampa, rašymui 
stalas ir t. t.'

5046 Calumet Avė., Phene Ken- 
wood 4134

BARGENAS —i 3 šmotų velour 
kambariui ir valgomam kambariui se
tas. Kimball grojiklis pianas, karpe- 
tai, viktrola, bresine lova, graži Įtam
pa. Geras pasiūlymas nebus atmes
tas. Parduosiu ir dalimis

3901 W. North Avė., 
Belmont 2755

PARDAVIMUI
SALIUNAS pardavimui iš 

priežasties būdama našle negaliu 
užlaikyti dvi vieta, turiu viena 
parduoti. Kreipkitės (

2050 W. 21 St.

PARDAVIMUI saliunas senas ir 
išdirbtas biznis, arti prie dirbtuvių, 
Ilgas lysas. Ruimai 
renda pigi. Priežastis 
tirsite ant vietos.

Kreipkitės
3558 Pamell

dėl gyvenimo, 
pardavimo pa-

Avė.

PARSIDUODA saliunas; 
apielinkė apgyventa visokių 
tautų, biznis geras ir senas. Tu
ri būti perduotas greitai ir to
dėl atiduosiu pigiai

602 W. 14 St.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda valgykla viena iš 

geriausių. Turi būt parduota j 
trumpą laiką už pusę kainoj. 
Savininkas išvažiuoja ant ūkės 
ir atidaro Summer Resorts. At
sišaukite tuojaus.

Tel. Boulevard 5788.

PARDAVIMUI vyrų ir mo
terų drabužių krautuvė, Gera 
vieta ir pigi renda, $60 lisas ant 
5 metų. 4 kamb. dėl gyvenimo 
ir garadžius. ANTON MICHA- 
LO, 2736 W. 47-th St.

SALIUNAS ir cigarų krautuvė 
pardavimui už pigią kaina, nes turiu 
apelisti miestą į trumpą laiką, Gera 
biznio vieta.

Kreipkitės prie savininko
922 W. 79th St.

ČEVERYKŲ taisymo šapa už 
pusę kainos parsiduoda. Visofe 
naujos mašinos ir gera vieta tam 
bizniui. Kreipkitės', 3211 So. 
Union Av. 2 lubos frontas.

EXTRA BARGENAS pardavimui 
bučemė ir grosernč. Parduosiu arba 
mainysiu ant saliuno, loto, automobi- 
liaus. Priežastis pardavimo liga.

508 W. 81 st Si, arba 
3452 So. Halsted St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa iš 
priežasties nesutikimo partnerių 
Naujas drapanas siuvame ir prosinam 
čystinam ir senas drapanas. Reikalin
gas kriaučius prie naujų kautų s u- 
vimo. Kreipkitės

722 W. 35th St.

EXTRA BARGENAS. Par- 
davirhui saliutas, labai pigiai. 
Pardavimo priežastis fevarbi. 
Kreipkitės prie savininko.

1737 So. Union Avė.

TURIU parduoti > savo $250 
vertą viktrblą, vartotą tik 2 mė
nesiu. Yra daug rekordų ir dei
mantinė adata, už $65, 2502 W. 
Division St. Phone Armitage 
1981.

AVIMUI saliuną.s iš- 
dirbt biznis. Kur gajima ne
mažai padaryti pinigų. Priež 
$tis pąrdavimo patirsite ant vie
tos. 3^53 So. Wallacę? St.

(

. PARDAVIMUI gera proga norin
čiam gyventi ant farmos. Tai geriau- 
s:a farma Michigano valstiioj, 148 
akrų, su naujomsŽTrioboms, 28 štukos 
raguočių, 3 geri Arkliai. 2 kiaulės, 40 
vištų ir visokios (^mašinos. Rugiam 
pjauti, šieną pjauti, kuliama maš'na, 
šiečką piauti ir grūdam malti ir ga- 
zalinis inžinas 6 arklių. Parduosiu 
nebrangiai, arba mainysiu ant gero 
namo. Farma yra be skolos. Del 
platesnių žinių rašykit.

J. KAIRIS,
Box 4, Peacock, Mich.

O Chicagoje ealit dasižinoti 
JOSEPH KAIRIS.

5926 So. Elizabeth Str., Chicago, III.

PARSIDUODA mūrinis na
mas 2 pagyvenimai po 4 kam
barius 6 pėdų beizinentas ir 
(Atliek) tik $2750.

928 W. 37-Ui PI,

PARSIDUODA labai pigiai biznia- 
vas murinia namas 2 aukštų, 8 metai 
kaip statytas, tik už $18,800. Mau
dynės, skalbynes, elektra, aržuolo vi
dus ištaisytas, , 85 pėdos, citnentinis 
beisementas.

K. DAGIS
3313 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 8 kambarių 
namas su 2 lotais, cementiniu 
pamatu, garadžius 2 karams, 
skiepas, gasas. Visi įtaisymai. 
Bargenas pinigais. H. Kucker, 
642 W. 101 St., Feruwood. 
Phone Pullman 2481

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKĮNG 

( OLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

raįbužių Kirpėjai ir Siuvėjai už 
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo-

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kiŠenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim, kaip mes galim jus išmokyti 
amato rtliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gą.

Specialė taksa bus suteikta jums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

190 N. State St., Kampas Lake S t., 
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

HOFFMANO MOKYKLA.
Įsteigtai 1910.

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

Aukštesnės mokyklos prirenr 
giame kolegijon į dvyligą mėne
sių.

Pereituose dvyliką metuose 
langeliui lietuvių moksleivių pa- 
gelbėjom^. Tūli iš jų jau prakti
kuoja kaipo profesionalai ir yra 
zadovąis savo apielinkėse. Ateik 
oas mus, o mes išvesim tamstą 
š tamsos *į šviesą.

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk bi'le su kuom, vyru ar 
moteria inteligentiškai, o gausi 
?erą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykii dabar naujam ter- 
ui dienomis ir vakarais kle

sos.
1537 North Robey St., 

(Arti Milwaukee Avė.)

________ A________________________


