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Varžytinęs už Tur
kijdsprejcybą

Derybos prasidėjo?
Cuno ketina nusilenkti

Rusija teisia katalikų kunigus

Kova už Turkijos 
prekybą

Vokietijai atnaujinus prekybą 
su Turkija prasideda senoji 
kova už pirmenybę.

KONSTANTINOPOLIS, 
vo 22. — Besiartinant

ko- 
taikai,

inierų konferencijai pareito 
sausio mėn., premiero Poin- 
care nebuvo priimti.

Šveicarijos bankierius Du 
Bais, kuris atstovauja Franci- 
ją, pasitiko Bergmanną Švei
carijoj ir dabar svarsto vokie
čių pasiūlymą. Du Boas dabar 
buk grįštąs Paryžiun, kad tuos 
pasiūlymus 
Poincare,

Daily Mail sako, kad gali
ma tikėtis taikos bėgyje atei
nančių trijų savaičių.

įteikus premierui

Sntored m Mcond CImm Matter March 7. 1914, at the Poat Office of Chicago, Ill.j 
andai the Act u Mereli 1, 1879.
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Komunistai protestuos 
prieš Ruhr okupaciją

Rusija turi pati gelbėtis
Taip sako Hughes atsisakyda

mas ją pripažinti.
Rengsią visut demonstracijas 

ir taipjau protestuosią prieš 
Versaillės sutartį.

FRANKFORT ANT MAIN, 
Vokietijoj, kovo 22. —- Komu
nistų demonstracijos bus lai
komos visose šalyse nuo ba-r 
landžio 15 <1 iki 22 d., išreiš
kimui internasionailinio protes
to prieš Ruhr okupaciją. Taip 
nutarė čia įvykusi internacio
nalinė komunistų konferenci
ja. Kartu bus laikomos demon
stracijos prieš Versaillės su
tartį, karo pavojų ir prieš fa-

WASHINGTON, kovo 22. — 
Valstybės sekretorius Hughes 
sako, kad Rusijos išganymas 
gludi joje pačioje ir jeigu ji nori 
pakilti, ji pati turi ir veikti. Bet 
kol bolševikų valdžia laikysis 
politikos skolų atmetimo ir kon
fiskavimo ir skleis revoliucijos 
propagandų ų visame pasaulyje, 
Jungt. Valstijos jos nepripažys. 
Tai jis pasakė moterų delegaci
jai, kuri reikalavo Rusijos pripa
žinimo.

nąją poziciją valstybių kovos 
lauke už ekonominę pirmenybę 
Turkijoje. Toje kovoje net ir 
Vokietija dalyvauja. Du lai
vai su prekėmis atplaukė iš 
Hamburgo ir? užpildė manke
tus, kas sukalė didelę paniką 
tarp talkininkų šabų pirklių, 
kurie naudodamies nebuvimu 
kompetieijos tiek iškėlė kainas, 
kad Konstantinopolio kainos 
buvo augiausiomis kainomis 
Europoje.
Ne tik kad vokiečiai išgabe

no savo prekes, kurias jie par- 
davineja už dešimtą dalį talki
ninkų kainų, bet ir siūlo tur
kams mainyti ant žaliosios 
medžiagos, kurios turkai gau
na iš Angoros apielinkių. Vo
kiečiai duoda pasiūlymus už 
vilnas, valoniją, tabaką, aliejų, 
vaisius, rez inkus ir riešutus.

Nuo pat mušiu pa Ha ūbos 
talkininkai bijojosi sugrįžimo 
vokiečių ir neleisdavo vokie
čiams įvažiuoti,. bet dabar ka- 
ka Turkiją kontroliuoja savo 
uostus, francuzai ir anglai pa
sidarė bejįieglais^ nors Frak
cija vis dar atsiŠako leisti vo
kiečiams įvažiuoti geležinke
liais.

Rusija atnaujina prekybą. •
Vokiečiai taipjau siūlosi duo

ti Angorai radio stotį, kuri ga
li susisiekti su Amerika. Tur
kai nesenai siūlė vokiečiams už 
ją 150,000 (?) lirų ($120,000), 
bet ta suma nėra užtektina.

Rusija šiandie paskelbė apie 
atsinaujiinimą atviros {preky
bos tarp Rusijos, Turkijos ir 
Bulgarijos pinigais ir kreditų 
pamatu.

Vokietija ir Francija 
veda derybas?

Derybos bus vedamos 
Šveicarijoj.

LONDONAS, kovo 22. — 
Daily Mail sako, kad derybos 
išrišimui kontribucijos klausi
mo jau prasidėjo tarp Vokie
tijos ir Francijos.

Vokietiją atstovauja buvęs 
valstybės sekretorius Kari Ber
gmano, kurio pasiūlymai pre-

Šiandie —nepastovus ir bis- 
kį šalčiau.

Saulė teka 5:50 v, leidžia
si 6:04 v. MOnuo leidžiasi 10:59 
vai. vak.

Vokietija nepasiduosianti

Konferencija išrinko veikia
mąjį komitetą iš 21 nario. 
Tam komitetui pavesta suvie
nyti visas politines ir ekono
mines darbininkų organizaci
jas “kovai prieš internaciona
linį imperializmą” ir gabaus 
sušaukti initemacionailinį dar
bininkų kongresą.

Vokietijos komunistams įsa
kyta ypač rūpintis nuvertimu 
premiero < Poincare, Francijos 
ir kanclerio Cuno, Vokietijos, 
valdžių.

Niekados nesiūlys Franci jai de
rybų sako kancleris Cuno.

BERLINAS, kovo 22. — “Aš 
niekados nemaldausiu Francijos 
pradėti derybas apie Ruhr dis- 
triktą“, pareiškė kancleris Cuno 
pasikalbėjime su laikraštinin
kais. t

“Aš nedalysiu naujų pasiūly
mų Francijai kol Francija laikys 
durtuvą prie Vokietijos gerklės 
ir frins savo brutalį, militarinį 
kurką ant ekonominės širdies 
rhusų tėvynės, tuo pačiu laiku 
bandydama išgauti iš mus priža
dų, kurių mes negalime išpil
dyti.“

Francuzai siūlo komunis 
tams pagelbą

Jei komunistai paskelbtų Ruhr 
riistrikte sovietus ir atskir

tų nuo Vokietijos.

Amerika, girdi, norėtų pagel
bėti Rusijai, bet ji turi pirma 
pamatyti, kad jos pagelba tikrai 
bus naudinga. Rusijai ivikalin
ga yra industrija ir prekyba, bet 
jų negalima išauklėti vien tik 
formaliniais politiniais nutari
mais. Rusijai reikalinga invest- 
mentų pakėlimui produkcijos, 
bet kad užsienio kapitalas butų 
patrauktas, turi būti suteiktos 
jam patogios sąlygos, sakė Hu
ghes. Jis sakė, kad Rusija jau 
pakeitė įstatymus ir metodus, 
bet tie pakeitimai toli nėra už
tektini pakėlimui Rusijos indus
trijos ir prekybos. Be to Rusi
ja nepildanti savo internaciona
linių obligacijų. Tai delei Rusi
jos konfiskavimo svetimšalių/ 
turtų ir atmetimo skolų. Ame
rika gi dovanoti kam nors skolų 
nemananti, nors ji ir nespaud- 
žiati perdaug šavo skolininkų. 
Taipjau Rusija vedati propagan
dą už revoliucijas. Visa tai ir ne
leidžia Amerikai pripažinti Ru
sijos valdžios, pareiškė Hughes.

Cukrus pabrangsiąs
Pakils iki 20c. už svarą, jei val

džia nieko, neveiks.

WASHINGTON, kovo 22. — 
Basil M. Manly, direktorius 
Pteople’s Legislative Service, iš
leido pareiškimą, kad cukraus 
vartotojai šiemet turės sumo
kėti $500,000,000 daugiau cuk
raus pelnagaudonis, jei valdžia 
neįsimaišys ir nesuardys tų jm*'1- 
nagaudų pienų iškelti cukraus 
kainą ir apiplėšti žmones.

Tas pareiškimas, kartu su te
legrama justicijos departamen
tui, raginančią išnešti apkalti
nimus, tapo pasiųstas preziden
tui Ha rd ingių

Surinktieji 
kad cukraus 
pasirengę ilki

Apleido tairty sįungy
*** r

ZURIGH, kovo 22. — Pa
skubęs Vokietijos mokslinin
kas prof. Ailbert Einstein pa
skelbė savo rezignaciją iš tau
tų sąjungos komisijos intelek
tualiniam kooperaviniui. Savo 
rezignacijos laiške tautų sąjun
gos sekretoriauti jis tarp kit
ko sako, kad jis įsitikino, jog 
tautų sąjunga neturi nė jiegų, 
negi noro reikabngo atsiekimui 
jos tikslo ir lodei, — “kaipo 
įsitikinusiam pacifistui man 
nepridera turėti kokių-nors ry
šių su sąjunga’’.

Rusijos es-ery kongresas 
: — soviety valdžios 

padaras
Kongrese dalyvauja vieni ko

munistai, kurie ir “nutarė“ 
paliauti kovoti su komuni
stais.

Teisia kataliku kunigus
Už atsisakymą atiduoti bažnyčių 

turtus badaujantiems.

MASKVA, kovo 22. — čia 
prieš sovietų tribunalą prasidėjo 
nagrinėjimas bylos katalikų ar- 
civyskupo Eepliak ir 15 kitų ku
nigų, kurie yra kaltinami atsisa-' 
kyme atiduoti nereikalingus baž
nyčių turtus badaujantiems.

Apkaltinime sakoma, kad kal
tinamieji gavo instrukcijų iš Ry
mo neatiduoti tų turtų, nes baž
nyčia turi kanonines teises Ru
sijoje, kurios nėra panaikintos, 
ir todėl jei Rusija nori konfiskuo 
ti bažnytinius turtus, tai ji turi 
tartis tiesioginiai su Rymu. To
dėl šioje byloje plačiai bus svar
stoma ir apie tas katalikų kano
nines teises Rusijoje.

BERLINAS, kovo 22.—rFran- 
cuzų aeroplanas perskridovirš 
Frankfort ir išgąsdino visus gy
ventojus, nes manoma, kad tai 
reiškia, jog francuzai bandys tą 
miestą užimti. /

Sujudimas dar labiau padidė
jo patyrus, kad francuzai ketina 
atkirsti Ruhr distriktą nuo Vo
kietijos nakties laiku, nuo 8 v. 
vakare iki 5 vai. fyto. Tai pas
kelbė talkininkų kontrolės komi
sija. Tai apsunkins darbinin
kus, kurie dirba okupuotame dis- 
trikte, o gyvena Vokietijoje.

Komunistų vadovai paskelbė, 
<ad francuzų - komąnduotojas 
Recklinghauseh pasiūlė komuni- 
stams-francuzų ir belgų apsau*- 
gą, jei komunistai paskelbs Ruhr 
distrikte sovietus ir atskirs tą 
distriktą nuo Vokietijos. Tą 
pasiūlymą komunistai šalnosi at
metę.

t _ , ,

Nustatė Bulgarijos 
kontribuciją

Užgriebė Kruppo prie 
plauką

DlJESSELpORF, kovo 22. 
— Belgijos kareiviai užėmė 
Kriippo prieplauką Hoch Em- 
merich, prie Reino, arti D uis-

pertus iš los prieplaukos ir 
gauti 10 nuoš. taksų už išga
benamas prekes.,
Francuzai būdavojasi barakus.

LONDONAS, kovo 22. — Iš 
Coilogne pranešama, kad fran- 
cuzai budavojasi didėlius ba
rakus palei lytinį Ruhr rube- 
žių, kas reiškįa, kad jie mano 
ten pasilikti ant visados.
Paryžius gieda senąją giesmę.

ckumentai rodo, 
1 nagaūdos yra 

irželio, mėn, iš- & o *. -v
kelti cukraus kąįįną iki 20c, už 
svarą. Nuo vasario 9 d. cuk

 

rus jau ir taip"ftakįlo/8c. už 
svarą ir tas vartotoj 
vo $15,000,000, o jeigu dabar
tinė kaina, 10c. už svarą ir pa
siliktų, tai tas publikai kai
nuos $300,000,000.

Mhnly kaltina dalinai ir pre
kybos sekretorių Hooverį, ku
ris pasakęs^, kad bus cukraus 
trukumas. Apie tai buvo plačiai 
paskelbta ir pelnagaudos mo
kėjo tuo pasinaudoti pakėlimui 
gailių, nors jie patys prisipa
žįsta, kad šiemet cukrdus už- 
derėjimas didžiausias kokis tik 
buvo I looveris dabar sako, kad 
jį klaidingai suprasta, nes jis 
nepranašavęs trukumo, betgi 
kitaip jo žodžių suprasti ne
galima.

Manly reikalauja, kad justi
cijos departamentas tuojaus 
padarytų plačius tyrinėjimus.

Nuteisė 81. W. W. narius

'kaina?

Fordas pirko didelius 
anglių laukus

LEXINGTON, Ky., kovo 22. 
— Patirta, kad Henry Ford 
nupirko 125,000 akrų anglių 
žemės palei Kentucky upę 
Clay ir Leslie pavietuose. Jis 
užmokėjęs už žemę nuo $12,- 
000,000 iki $20,000,000.

(Detroitas neturi patvirti
nančios žinios. Fordo viršinin
kai sako, kad jie žinių netu
rį ir kad minima kaina toli 
neprilygsta pasiūlytai kainai)

Gelbės teisiamiems 
kunigams

Amerika ir Lenkija šauksis ki
tę šalių pagelbos prieš Rusi
ją

VA1RŠAVA, kovo 
tikanas ir Jungt. Valstijos, per 
ambasadorių Gibson, tikimąsi, 
įsimaišys į bylą ir užsistos už 
arcivyskupą Zepiak ir 15 kitų 
kunigų, guriuos apkaltinta ir 
traukiama teisman už pasiprie
šinimą sovietų įsakymui ati
duoti nereikalingus bažnyti
nius turtus badaujantiems. 
Lenkija galbūt atsišauks į ki
tas šalis, paišydama .padaryti 
spaudimą į Rusiją, kad ji tuos 
kunigus paliuosuotų.

— Va-

PARYŽIUS, kovo 22.
Bulgarijos kontribucija talki
ninkams jau tapo nustatyta. 
Ji turės užmokėti 550,000,000 
auksinių frankų ($110,000,- 
000) per 60 metų., šiemet ji 
turės užmokėti 5,000,000 auk
sinių frankų, paskiau 
sulig savo nuojiėgumo.

Ta kontribucija eis 
jai, Francijai, Italijai,
jai ir Rumunijai, bet kiek ku
ri jų gaus, dar nėra nusprę
sta.

Užmokėjimą kontribucijos 
Bulgarija gvarantuos muitais.

mokės

Angli- 
Grai'ki-

Suėmė pabėgusį bankierių.
NEAPOLIS, Italijoj, kovo 22. 

--s Francesco Tisbo, kuris kar
tu su dviem kitais broliais yra 
apkaltintas New Yorke, tapo 
suimtas ant laivo. Pas jį ras
ta 60,000 lirų. Visi trys bro
liai New York e turėjo priva
tinį bankų. Nesenai jie pabė
go, nunešdami apie $2,000,000 
depozitorių .pinigų. Dar nesu
rasta kur pasislėpė kita du jo 
broliai.

LOS ANGELES, Cal., kovo 
22. - 8 nariai I. W. W. ta
po rasti kaltaiis peržengime 
kriminalinio sindikalizmo įsta
tymų ir nuteisti įvairiam lai
kui į San Quentin kalėjimą. 
Išgabenimas tau kalejimap li
ko atidėtas 10 dienų, kada’nu
teistųjų advokatai pranešė, kad 
jie })atlilos apeliaciją. Reikala
vimas naujo bylos nagrinėji
mo tapo atmestas.

Baus besipriešinančius mun- 
šainierius. •

CLEVELAND, O., kovo 22. — 
Federalinis teisėjas Killitts pas
kelbė, kad jis aštriausia baus 
tuos munšainierius, kurie pasi
sakys esą nekaltais, bet teismo 
bus kaltais rasti. Vieną mun- 
šainerį, Joseph Biener iš Pitts- 
burgho, kuris visaip gynėsi ir 
privertė du sykiu jo bylą nagri
nėti, nuteisė dviems metams ka
lėjimui ir užsimokėti $10,000 pa
baudos, — ir vien tik už tą, kad 
jis gynėsi.

Išgelbėjo 13 angliakasių.
-------------- L į

NESęUjEHONTNG, Pa., ko
vo 22. — 13 angbakasių, ku
rie nukritusių akmenų ir že
mės buvo uždaryti Lehigh 
Valley CoaL-Ar^Navigation Co. 
kasykloj šiąndite tapo Išgelbė
ti. Visus juos rasta sveikus.

Pranašauja Lenino mirtį.

LvLttlZlUo, KOVO ZZ. — 
Uzįsieniio r&kalųf ministerija 
vėl oficiiilinily^yružginČijo gan
dams, kad buk einančios ko
kios tai derybos su vokie
čiais. Ji sako, kad tik tada bus 
svarstomi Vokietijos pasiūly
mai, kada juos Vokietija pa
duos tiesioginiai Francijai.

Francuzai mano, kad Vo
kietija dar nėra pasirengusi 
taikintis ir kad ji pirmiau pa
vartos visas priemones pasi
priešinimui francuzams ir tik 
kada tai nueis niekais, tai vo
kiečiai bus pasirengę pasiduo
ti.

PINIGŲ KURSAS
Vakar kovo 22 dieną, užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bąnlra buvo skaitoma Amerikos pini
gais iitaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų ........ $4.70
Austrijos 100 kronų....................  ttc
Belgijos 100 markių ................  $5.00
Danijos 100 markių .................. $19.25
Finų 100 markių ....... ..y'$2.75
Francijos 100 lirų ~..... $6.71
Italijos 100 lirų ..............    $4,92
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Iienkų 100 markių ....................... %’c
Norvegijos 100 kronų..............$18,12
Olandų 1OO gruldžnų ............... $39.48
Šveicarų 100 markių ............ $18.48
Švedijos 100 kronų................. $26.62
Vokietijos 100 markių jie

AEROPLANŲ ŽAISME.

Nesenhi ties New Yorku,. Mit- 
chell Field, Long Island, buvo 
išbandytas pastebėtinas aero
planų susisiekįmas beslkraid- 
žiojąnt jiems ore. Du parody
ti ant paveikslėlio aeroplanai 
skrisdami 60 mylių į valandą 
greitumu susisiekė viens su 
kitu parodymui kaip galima 
perduoti iš aeroplano aeropla- 
nan ore laiškus ar gazoliną. ši
tuo bandymu vadovavo L. B. 
Speny*

LONDONAS, kovo 22 — 
Maskvos žinia sako, kad ne
žiūrint tvilrtinimo, kari Leni
no sveikata gerėja, jis esąs 
taip silpnas, 'kari neišgyven
siąs ne 48 valandų.

BERLINAS, kovo 22. (“For- 
vefrts”). — Maskvos komuni
stų laikraštis “Izviestija” skel
bia, kad Maskvoj esąs dabar 
laikomas visos Rusijos es-erų 
(socialistų - revoliudionierių) 

kongresas. Kongrese, sako “Iz- 
viestija”, dalyvaują keturi šim
tai delegatų, ir jie suvažiavę 
tam, kad likviduoti socialistų- 
revoliucionierių partiją ir pri
sidėti prie komunistų parti
jos. Pasak “Izviestija“, suva
žiavimas tapęs sušauktas Ura

lo socialistų1- revoliucionierių 
grupės iniciativa.

Paskutiniomis žiniomis, ku
rios ką tik atėjo iš Maskvos, 
kalbamasai kongresas ištikrų- 
jų priėmęs tarimą likviduoti 
socialislų-revoliucionierių par
tiją ir, prisidėti prie valdžios 
komunistų partijos.

Pasirodo betgi, kad visas 
tas kongresas — klasta. Su
šaukė jį visai ne Rusijos so- 
ciadistų-revoliucionierių parti
ja, bet pati sovietų valdžia, gi 
suvažiavusieji delegatai visai 
ne socialistų-revoliucioriierių iš
rinkti ir atsiųsti, bet komuni
stų supakuoti paprasti komu
nistai, kurie kadaise priklausė 
socialistam s-revoBi uc ion ieriams, 
bet jau senai iš jų pasitraukę 
ir nuėję pas komunistus.

Tyrinės Herrino skerdynes
SPRINGF1ELD, III., kovo 22. 

— Valstijos legislatura nutarė 
padaryti tyrinėjimus buvusių 
pereitais metais streiklaužių 
skerdynių Herrine, dėl kurių 
dabar teisiama yra keliolika an
gliakasių. Buto pirmininkas 
Shanahan jau paskirė komisiją 
tiems tyrinėjimams vesti. Ji su
sideda iš 5 republikonų ir 2 de
mokratų. Tų tyrinėjimų svar
biausias tikslas bus nukaitinti 
gubernatorių Sinall, kad jis ne
davė užtektinai apsaugos streik
laužiams ir nepasiuntė kariuo
menės.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

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

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

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai. NCJįJ/iij

NAU. > S
1739 So. Halsted St., Chicago, HL
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IMTYNĖS SU KROKODILU.

Kas Dedas Lietuvoj
'Iš Vilnijos.

----------- *
“L. žinioms” rašo:
Sąryšyje su Klaipėdos į vy

kiais, mes vilniečiai, pergyveno
me baisias dienas. Tikros ži
nios taip pas mus sunkiai priei
namos, o visokių gandų viens 
kitam prieštaraujančių aibe. 
Kaip tik paplito gandas, kad 
•Klaipėdoje kas tai darosi, ma
tėme, iš visų skubus ruošima
sis stiprinti ir siųsti kariuome
ne prie demarkacijos linijos. 
Ūpas baisiai karingas. Bet tik 
vieną gražią dieną kas tai atva
žiavo iš Varšuvos, ir į įvairias 
puses Lietuvos fronto ir Ppie- 
tus, skubiai išsiųsti pasiunti-

ėjo pas vieną grįžusį iš Ameri
kos gudą keturi lenkų žandarų 
uniformoje vyrai ir atėmė iš jo 
visus pinigus ir kitus branges
nius daiktus. Tą darbą baigę, 
plėšikai ramiai išėjo. Kadangi 
vietos vyriausybė į tai nieko ne
daro, todėl ir kyla mintis, ar 
tik tie plėšikai — žandarai nė
ra tikrieji žandarai, kurie iš tik
ro, neberasdami daugiau būdų, 
kaip kankinti gudus ir kitas 
“mažumas”, mano šiuo budu 
priversiu klaupti prieš lenkus.

. 'l

Kaunas
Tramvajaus konkurentai.

Amerikos Lietuvių' Prekybos

socialistų, O tai išeina tik bur
žuazijos naudai, nes tais bega
liniais per savo spaudą šmei
žimais bolševikai begalo demo
ralizuoja darbininkų judėjimą 
ir neleidžia jiems solidariai veik
ti ir kovoti su savo išnaudoto
jais ir reakcija.—Proletaras.

Kaunas. — Vincė Jonuškaitė, 
kuri iki šiol yra vien
intelis Liet. operos kontr
altai, prieš du mėnesiu apleido 
Berlyno Konservatoriją ir išvy
ko Rcfmon baigti dainavimo mo
kslų. J

A

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- 

INYT1 VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS V 

ANT NAUDOS.

S. L FABION AS CO.4

Stambi vagystė.
Kaunas. — Nesenai Kauno iž

dinėje pavogta žyminių ženkle
lių (gerbavų n^arkių) ir vekse
lio popieros 100,000 litų ver
tės.

Kaip paaiškėjo, vagystė papil-

Telefonai: 
Randolph 2675 ir Dearbom 6272 
Res. Telefonas Park Ridge 2252

I. Wesley Baker 
Advokatas ir teisiiy patarėjas 
Kambarys 1317 Ashland Block, 

155 N. Clark St.
Vedėjas pensijų bilų. Vertėjas lie

tuvių kalbon. Tyrinėtojas. 
Notary Public.

809 W. 35th St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

.............................................  ■■■■■-■ H

Tfiavlaikytis ramiai, neduoti ma

 

žiausios priežasties, kad iš len
kų sės butų išėję koksai su- 

imas. Kas tai buvo, mes 
-"'"Ir nežinome, tik “patriotiniai^ 

laikraščiai negalėjo paslėpti sa
vo neužganėdinimoA Kuomėt ne
galima buvo paslėpti, kad lietu
vių pusėje karo laimikis, tuo
met vėl gandai, paplito, kad 
Klaipėdoje bolševikai padeda 
lietuviams, nes iš kur toks drą
sumas atsirastų pas lietuvius. 
Bet kuomet galutinai paaiškėjo, 
kad lietuviai laimėjo, Vilniuje 
pasidarė formali panika. Me
džių pirkėjai visai sumišo, mal
kos staiga atpigo. Bet ir kiti 
spekuliantai, kurie atidarė savo 
įstaigų filijas Vilniuje (ypač į- 
vairųs bankai) ' tie baisiai nosį 
nuleido.' Mat Klaipėda buvo 
tikrai lenkams prancūzų žadėta 
ir augo milžiniški pienai tran
zito per Klaipėdą. Nemunu pu 
Rusija. Dabar viskas vėl din
go. Tiek išlaidų padaryta tr<yis 
per niek. Sykiu su tuo vėl at
gijo senoji baimė bolševikų puo
limo, Vilniaus neaiški padėtis. 
Prasidėjo senai pažįstami dūsa
vimai, kad kuogreičiaus butų 
galps ir užviešpatauti] tikrumas, 
kur Vilnius turi prigulėti, nes 

.• ta neaiški padėtis visiems jau į- 
kirejus.

Karo šmėkla iššaukė aikštėn, 
kas jaugėriai slegia Vilniaus 
gyventojo dvasią. Kiekvienas 
lenkas prisipažįsta, kad begalo 
sunku gyventi ne tik dėl bendro 
ekonominio krįzio Lenkijoje, 
dėl šokinėjimo* kainų, kurios 
mainosi keletą kart į dieną, bet 
ir svarbiausia dėl to, kad vieti- 

‘ niai gyventojai pasijuto iš visur 
išstumti “galileušų” 
lenkų) ir poznaniečių, 
bant apie

(Galicijos 
Nekal- 

ininkus, kurių vie- 
ant pirštų galima su-

visur ir
ir pramonėje. Visos iškabos iš
margintos “odzialy” ir “odzia- 
ly” (skyriai) lenkų filmų su 
atėjunaiš' tarnautojais. Jie al
kūnėmis daro sau Vietą, o į už- 
pečkį varo vietinius, kurie nuo 
skurdo pokarinio vis negali pri
sikelti. Ne vienas dūsauja, kad 
butų geriau su Lietuva turėjusi 
šiokią tokią autonomija, negu, 
kaip dabar, kuomet užpludimui 
nėra galo ir bejėgiems reikia į 
tai žiūrėti.

Bendrovė pasiūlė Kauno* mies
tui važioti pasažierus automo
biliais nuo stoties Ir atgal šio
mis linijomis: Rotušės aikštė, į 
žaliąjį kalną, į Šančius. 
Urnas svarstomas.

Pasiu-

Sudul kė veidą.
fe

Vasario 13 d. vakare 
jaunikaitis Lukšio gatvėje pa- 

baladojo langan vienai merginai. 
Kai ši iškišo galvą per langelį 
pažiūrėt, kas baladoja, tai ansai 
kavalierius kliustelė jai viedan 
vitriolįnm. Bet to gailiaus skys
timo teko ir pačiam jaunikai
čiui į 
mesta 
tas.

vienas

veidą. Priežastis — at- 
meilė. Jaunikaitis suim-

sminą du Lietu- 
ihkai ir vienas civi- 
adangi jie pasiro- 
ėti ir mielai vaiši- 

•^žąndarus komen- 
krino jų dokumen- 
ė civilis buvęs Lię-

Seimo lenkų atstovo 
prietikingas maršas 

į Klaipėdą.
Vasario 9 dieną Bajoruose 

(pirmoji stotis Klaipėdos kraš
te) gelžkelio stoties bufete, pa
stebėta bcsili 
vos gelžkeli 
lis ponas.
dė visai per 
no vietiniu 
dantas pa 
tus. Pasir 
tu vos Sein/o lenkų frakcijos na
rys p. Volkovicki ir visi trys be 
leidimo peržengę sieną. Parei
kalavus užsimokėti pabaudą ir 
grįžti atgal p. Volkovicki aiški
nosi, esąs Seimo atstovas ir jam 
nesą reikalo mokėti pabaudos. 
Atsakius, kad čia yra kitas kraš
tas ir turi savo kitą rėdą, jis 
vistik mėgino bauginti, sudary
siąs nemalonumų už jo asmėns 
lietimą. Su komendantu, kurs 
yra ukrainietis savanoris, kal
bėjo lenkiškai. Pagaliau išieš
kojus pabaudą ponas Šeinio na- 

, . . , rys ir jo palydovai, kurie ir ne 
'e y Je i kaip lietuviškai kalbėjo, buvo 

su sargyba nulydėti atgal iki 
sienos, per kurią turėjo vėl grįžr- 
ti, palikdami Lietuvos sargy
bos globon.— [“L. žin’.].

VARGAS DEL MIŠKO.

SKIRIASI NUO VILNIAUS 
MIESTO.

Kai kurie valsčiai, prijungti 
prie taip vadinamo “Didžiojo 
Vilniaus” dėl didelių miesto mo
kesnių dabar prašo išskirti juos 
iš miesto ir prijungti prie aps
krities.

Raguva. Valsčiaus bute sau
sio 25, 26 ir 27 d. buvo Raguvos 
ir.Jųstininkų girininkijos miško 
vįržytinės. žmonių per visas 
dienas buvo suvažiavę gana 
daug. Miškas visiems reikalin
gas, bet~deja, ne visiems jis pri
einamas. Buvo paleista varyti- 
nėms keletas desėtkų dalenkėlių, 
o reikalaujančių net keliolika 
šimtų. Miškas pateko vien šrmik- 
leriams ir turtingiesiems / ūki
ninkams, nes įvarė biedniesiems 
■neprieinamas kainas.

(“L. ž.” kor.)

«LTI>U LAIKRAŠČIAI 
DINGSTA.

Gudų laikraštis “Naša Bu- 
dučina”, rašo, kad Vilniaus paš
tas gudų laikraščius paštan pri
imti priima, bet paskum neiš- 
siųsdamas kaž kur juos padeda. 
(Tas pats ir su lietuvių laikraš
čiais) .

LENKŲ PLĖŠIMAI.
Pastaruoju laiku Vilniaus 

krašte siaučia dideli plėšimai ir 
vagystės. Taip, sausio 24 d. 
Putnikuoše, Vileikos apskr. bu
vo toks atsitikimas. Naktį at-

VAGIŲ SIAUTIMAS.
Ambrasai. Sakių .apskr. Pas- 

taruoju metu čionai priviso dau
gybe vagių. Vagia visa, kas tik 
papuola jiems į rankas. Labiau
sia tuština mėsines. Gyventojai 
tokius pil. įduoda vietos milici-. 
jai, bet ji nesigriebia priemonių 
užkirsti tam kelią, kaltindama 
pačius gyventojus, kad jie visi 
toki esą. Kadangi musų žmone- 
liai toliau nežino kelio, kaip iki 
milicijai, tai tokia procedūra 
tuom ir baigiasi. Apylinkės gy
ventojai labai pasipiktinę tokiu 
milicijoj neveiklumu ir tenkina
si vien tik viens kitam nusl-

Krokodilas yra baisus sutvėrimas, vienok šis vaikinas gali 
suvaldyti bile kokį krokodilą, jei tik jis nėra už jį sunkesnis, šio 
vaikino vardas yra Henry Coppinger, o gyvena jis Miami, Flo
ridoj. Tai esąs drąsiausias ir gabiausias krokodilų rlstikas ir 
medėjas visoj Amerikoje.

dyta kelių asmenų organizaci
jos, kuri sugebėjo netiktai pa
vogti valstybės turtą, bet ir jį 
parduoti.

Svarbiausia vagis esąs Ser- 
giejus Volkovas, dalyviais Gab
rielius Abrant, Simanas Sla- 
vickis-Stachovskis ir Bronius 
Grudzinskis.

Krimanalio skyriaus milicija 
visus minėtus vagilius susekė 
ir pasodino kalėjimam

—Korespondent.

PLU IR APŠILDYMO 
SYMAI 
tiesiai pirkijui. 

/JJžganėdinimas garantuojamas.
PBOPLES PLUMB1NG & HĘATING 

SUPPLY COMPANY
4W Milwaukee Av., 461, N. Halsted St. 

Telephone Haynoarket 1018

DfA. JLafavatta 4SS8
PtaMbiuf, Hoating 

Šnipe Betarto, lietuviam* riaadta 
jrtharnaaja knegeriausiaL •

M. Yuška,
3228 W. 88tl St„ Chfc&ffe. IIL
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skundimu, tikėdamiesi, ateityj 
kada nors sulaukti geresnės mi

Lietuvos bolševikai lei
sią savo laikraštį.

Kaunas, vas 19. [musų ko- 
resplį. — Bolševikų partija, 
kaipoyaiškiai priešvalstybinė or- 
ganizafcj 
legaliai.
paramos iš Maskvos musų bol
ševikai kiek galėdami stengiasi 
paskleisti po Lietuvą savo lite
ratūros, kad per ją patraukus 
savo pusėn darbo žmones. Tam 
tikslui ligi šiol jie jau yra leidę 
kelis slaptus ir viešus savo 'laik
raščius. Iš slaptųjų buvo uoliai 
platinapd (kariais net išmėtomi 
patvoriais bei miestų gatvių už
kampiais, kariireijienės dalyse 
ir kaimuose) “Kareivių Tiesa”, 
“Tiesa”, Jaunas Komunistas” 
ir kitokie. Tie slaptieji bolševi
kų laikraštėliai 1921—1922 me
tais žvalgybos buvo susekti ir 
jų slaptos spaustuvės konfis
kuotos.

Be slaptųjų bolševikai kelis 
syk bandė atvirai leisti lietuvių 
ir žydų kalbomis savo laikraš
čius. Lietuvių kalba Kaune bu
vo leidžiami “Darbininkų žo-

i ja, Lietuvoje veikia ne- 
, Gaudami finansinės

dis”, “Darbininkų Atstovas”, 
“žarija”, “Musų Keliai” ir “Pir
myn’,. Visi dėl jų aštraus prieš
valstybinio tono, buvo valdžios 
uždaryti.

Paskutinėmis dienomis pa
skelbta (“L. žinių” 39 Nr.) kad 
pradėsiąs eiti darbininkų žur
nalas “Naujoji Gadynė”, žurna
lą redaguosiąs bolševikų frak
cijos Seimo narys eks-’kunigas 
Pranas Vilūnas.

Kekvienai skirtingų pažiūrų 
žmonių srovei turėt savo spau
dą yra būtinas reikalas. Visas 
dalykas tik tame, kad bolševi
kų laikraščiai ligi šiol buvo per
daug demagogiški, pilni krim- 
pymų faktų, pilni metų, pilni 
šlykščių koliojimų priešingų 
jiems įsitikinimų žmonių, o ypač

"Kur guw

Fl THKATRE W

Dieną 10c.-27c.-3Cc. (ir takiai) 
Vakarais 10c.-£lc.-45c. (ir takiai

Monroe gat. arti State beperstp- 
ginis Vodevilius šeštad., Sekm., 
Šventėmis. 23e» ir 45c. (ii’ tak
sai). Šeini, rateliams 10c (išski
riant šeštad. sekmąd. ir šventes. 
8 Dideli komediniai aktai ir 

krut. paveikslai.
pinigų, vertę.”,

BBBRBBKBBBBBIBEiBHBROBBBISBBBBIOBBflQ!lBBBHBSBG*B
DETROIT, MICH,

TEATRAS IR ŠIKIAI! RENGIA LIET. PROG. DRAMOS DRAUGIJA 
Nedėlioj, Kovo-March 25 d., 1923

Svet. House of Masses Gratiot Avė., ir kampas St. Aubin.
Lošimas prasidės 7 vai. vakare. įžanga 50c ypatai.

“KONTRABANDININKAI”
4 Aktų Tragedija

ATSITIKIMAS LIETUVOJ, šis veikalas perstato caro laikais “Kon- 
trabandninkus”, kurie tais laikais gabeno apšvietą iš užrubežio ir skleisda
vo tarpe Lietuvos tamsių darbininkų. Veikalas yra gana pamokinantis. To
dėl yra proga žedno darbininko šį veikalą matyti scenoj. Po lošimui tęsis 
šokiai prie gana gražiausios muzikos, iki vėlai nakčiai.

Kviečia visus L. P. DRAMOS DRAUGIJA.
IBBBBBBBBBBBBBBBRaHaBBBBBBBHBBBBBBBBiBBHB

Gyvenk Savo Namuos
Nelaikyk savo loto tuščio, 

kuomet jis gali atnešti pini
gus. Kam mokėti randą, kuo
met už tą pačią pinigų su
mą gali nusipirkti narną. Jei 
nemanai gyventi jame, išduok 
randon ir tegul kitas moka 
randą už tavo namą. Neati
dėliok. Statymai atsieis daug 
daugiau vasarą. Gali užva
duoti 20 nuoš. padarydamas 
kontraltą dabar. Klausk pa
aiškinimų. Parašyk savo kal
ba ar ateik | musų ofisą pats.

THE PEOPLES HOME BLDG. CO.
215 Martin Bldg., 119 FederaI St.

N. S. (ALLEGHBNY), P1TTSBURGH, PA.

Penuki Dulktai Reikalingai
Del Kiekvieno žmogaus.

1. Gerai padarytas Drabužis.
2. Geras audimas padarymui) gero Drabužio.
3. Geras pataisymas, reikale.
4. Tinkamas išprpsinimas ir išvalymas.
5. Geras siuvėjas'* atlikimui visų augščiau minimu

dalykų.
Viską gausite pas.

F. J. OVERLINGS
751 Wcst 32nd St. Chicago, III.

Busto Telefonas 
Armitagfe ^209°cXiMr DR. h. a. broad 

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

r "STOK
IR ŽIŪRĖK 
APLINKUI

SAVĘS” '•
Pastebesit vyrus rūkančius HEL- 
MAR Turkiškus Cigavetus.

Maloni ir užganėdinanti išraiška ant 
jų veidų, reiškia, jog jie gėriasi 100% 
tyrų Turkiškų Tabakų esančiu HEL- 
MARUOSE.

HELMAR Turkiški Cigarėtai .duoda, 
jums kokybę ir malonumą.’ Paprasti . 
cigarėtai duoda Jums tiktai kiekybę 
ir daugiaus nieką.

HELMAR yra supakuoti kietose skry
nutėse, kas apsaugoja Juos nuo susi- 
laužymo ir susiinankymo. Paprasti 
cigarėtai^yra supakuoti į pundelius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ
IR VARDĄ

Išdirbėjai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir 
•Egyptiškų Ciga- 

retų pasaulyje.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
*2th STRĖET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais iki 8 vai.
1739 So. Halsted St.

Telef. Roosevelt 8500<«■■■ -ii ................J

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 ilS 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas ,vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG

19 So.;La Salio St.
Rcom 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
v-----

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Brunswick 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambarys 306, Hom-e Bank Bldg., 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 

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

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Cefntral 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. V&l.: 6 iki 9 vai,

A. E. STASULANI 
Advokatas 

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

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

VAKARAIS 
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

Herman P. Ilaase 
ADVOKATAS

609-610 Chambar of Commerce 
133 W. VVashinffton StM 

Phone Mąin 1308 
Chicago, III.

JOSEPH. C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

309 So. La S'alle St. Room 706 
Telephone Harrison 0421 

utarninkais ketvergais ir subatomis 
1612 Wfest 46th Street 

Telephone Boulevard 8172 
——-■ i ■
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I KORESPONDENCIJOS
New Yorko-Brooklyno 

padangėj
LIETUVOS KRAŠTAMS 

DUOTI KOMITETAS.
VA-

Brooklyn, N. Y. — Kovo 11 d., 
“Garso” name buvo pirmutinis 
Lietuvos Kraštams Valiuoti ko
miteto susirinkimas, kuriame 
dalyvavo visi komiteto nariai.

Komiteto valdyba sudaryta 
sekančiai: pirm. A. Mikalaus
kas; pirmas vice-pirm. L. Si
mutis; antras vice-pirm. A. Bu
zas ; sekretorium J. P. » Mačiu
lis; pag. M. Baltuškienė; iždi
ninkas Jonas Beržietis; iždo 
prižiūrėtojas A. B. Strimaitis, 
A. J. Rižis ir P. Raškinis. Rezo
liucijų komisijon ^/nutarta pri- 
kviesti visus vietos lietuviškų 
laikraščių redaktorius, iš kurių 
komisijos pirmininku vienbal
siai paskirtas komiteto vice-pir- 
mminkąs L. šimutis.

komitetas pradėdamas darbą, 
pasiuntė Didžiojo New Yorko 
Hetuvių vardu sekantį” Ainba- 
Šadųrių Tarybai protesto radio
gramą: 1

“The Council of Allied Am- 
bassadors, Quay de’ Orsay, Pa
ris, France.

“Lithuanian Ląnd Restoration 
Committee representing fifty 
thousand Lithuanians of New 
York United States voices their 
energetical protest against one- 
sided salution of Polish Lith
uanian dispute over Vilna and 
swear nevėr to renounce their 
rights to motherland Capitol of 
Lithuania.”

Taipgi nutarta pasiųsti ata
tinkamas rezoliucijas šios šalies 
valdžiai ir Lietuvos atstovybei.

Plačiai kalbėta apie surengi
mą didelės demonstracijos Vil- 

‘ niaus reikale. Bet apsvarsčius 
dalyką paaiškėjo, kad tokios 
demonstracijos surengimas ir 
vaisingas nusisekimas 'labai 
daug priklauso nuo vietos drau
gijų. Už tai-gi tasai klausimas 
atidėtas iki sekančios draugijų 
konferencijos, kad davus pro
gos draugijoms tą klausimą ge
rai apsvarstyti ir po tam galu
tiną tame reikale sprendimą pa
daryti draugijų konferencijoj, 
kuri bus balandžio 15 d. Gi šiuo- 
mi tarpu, nutarta surengti dide
lį mass-mitingą 8 d. balandžio, 
McCaddin svetainėje.

Komitetas apsibrėžė platų 
programą ir yra pasiryžęs ener
gingai pasidarbuoti Vilniaift ir 
kitų Lietuvos kraštųAatvadavi- 
mo reikaluose.

—J. P. Mačiulis, sekr.

kas, K. Banis, V. Jankauskas, J. 
Salučka, J. Bružas, M. Daugir
das, S. Jokubauskas, S. J. Pet
rauskas, P. G. Aleksynas. Po 
50c: J. Šimanskis, B. Vosylius, 
P. A. Deltuva, J. J. Petraitis, V. 
Vaičekauskas^ M. Sinkevičius. 
Smulkių aukų 1 surinkta $2.25. 
Prie durų už įžangos tikietus 
$15.10. Viso labo $31.35.

Prie progos reikia tarti padė
kos žodį M. 1).. ir D. draugijai 
“Mirgai”, kurios rūpesčiu šios 
prakalbos buvo surengtos. Taip 
jau ši draugija ir prakalbi; iš
laidas iš savo iždo padengė.

— S. J. Petrauskas.
Viso atiko Lietuvos Socialde

mokratų Partijai gavau per d. 
S. J. Petrauską $31.35. Ačiū.

A. žymontas, 
LSS. Sekretorius.

Lietuvos vyriausybe už
giriu Lietuviu Moterų 

Globos Komiteto 
darbą

grynai labdary- 
ir jos . vyri a u-

L. M. G. Komitetas, atsiun
tęs Amerikon savo atstoves, 
nėra partine organizacija. Ji 
yra sudaryta 
bes pagrindu,
šluoju tikslu yra auklėti kare 
žuvusių lietuvių našlaičius. Tas 
Komitetas auklėja taip jau grį
žusius iš Rusijos ir lenkų iš
vytus iš Vilniaus prieglaudų 
našlaičius.

Liet. Moterų (Bobos Komite
tas užlaiko dvi prieglaudi, 
viena yra Kaime, ir antra Gel
gaudiškiu dvare. Tose prie
glaudose duodama vaikučiams 
kuogeriausi priežiūra ir glo
ba; rūpinamos, kad jie užaug
tų sveiki kimu ir tinkamai iš
lavinti. Tais tikslais jie yni 
mokami, sulig jų gabumų. Vie
ni jų niokosi amatų, gabes
nieji yra leidžiami ir 
tesnes mokyklas.

Į jukš-

Komite-
Lietuvai

Kad L. M. Gitebos 
to prieglaudos yni 
reikalingos ir naudingos, rodo 
tas faktas, kad jų užlaijiymui 
Lietuvos visuomenė ir Ameri
kos lietuviai nesigailėjo 'aukų. 
Didėjant nau'Įlaiičių skaičiui, o 
ypatingai įvedus Lietuvoje sa
vo valiutą, paremtą auksu, žy
miai |xibrango ir Lietuvių Mo
terų Globos Komiteto prieglau
dų išlaikymass — tų aukų, ku
rias Komitetas gaudavo Lietu
voje, nebeužtenka. Tuo labiau 
L. M. G. Komiteto prieglaudų 
j?adėtis yra sunki, kad daug 
domės dedama į tąi, idant tos 
prieglaudos butų ne utyagynai, 
bet tinkamai pastatyto Lietu
vos našlaičių auklėjimo įstai
gas.

i

Smarkios sniego pūgos.

Kovo 15 dieną užėjo baisios 
sniego pūgos ir šaltis. Sniego 
laukuose privertė iki 16 colių 
storio. Mieste visoks ; judėji
mas buvo pūgų suparaližuo- 

tas, dėl daugybės sniego kurį 
laiką nebegalėjo vaikščioti gat- 
vekariai. Darbininkai, ypač to
liau nuo savo dirbtuvių gyve
nantieji, negalėjo į darbą at
vykti. žodžiu, visas miestas 
buvo- kai apmiręs. Gyventojai 
neatmena tokių baisių pūgų.

Nuo praeitų metų rudens iki 
šio kovo 15 d. žiema buvo pu
sėtinai šilta, kartais net vien- 
marškiniai galėjo žmonės laukė 
vaikščioti. Kartais giluma siek
davo 87* laipsnių, ir bednuo- 
menė džiaugės, kad nereikės 
daug anglių sukūrenti. O da
bar netikėtai — šaltis ir didelės 
pūgos.—A. ž.

Yra Čia

Rockford, III.
A<ukos surinktos Lietuvos So
cialdemokratų Partija per drg. 
Bielinio prakalbas vakario 11 d.

Po $1.00: M. Januškeviečienė
J. M. Basevičius, A. Andrejaus-

Base-ball lošėjų kapitonas.

Davė Bancroft yra kapitonas 
New Yorko lošėjų “Giants”. Jis 
ketina lošti base-ball ir šiais 
metais.

Lietuvos ' Vyriausybe, kiek 
galėdama, • įr gi subsidijuoja 

L. M. G. Komiteto prieglau
das, lygiai kaip ir kitas, lik
tai tos subsidijos toli gražu ne
gali užtekti, nes pati Lietuvos 
Vyriausybė dažniausia pinigu 
neturi. Koks yra Lietuvos Vy
riausybes atsinešimas į Lietu
vių Moterų Globos Komitetą, 
parodo Lietuvos Ministerių 
Pirmininko g. E. Galvanausko 
radiogramas, atsiųstas 2 d. ko
vo į Ameriką, L. M. G. Komi
teto pirmininkei. To radiogra- 
mo turinys yra sekąs:

“Aukštai Gerbiamai 
ževičienei.

Sle-

kad
re-

“Turėdamas omenyje, 
Valdžios ir visuomenės 
miamas Lietuvių Moterų Glo
bos Komitetas šelpia ir glo
boja našlaičius, aš manau, 
kad jis yra lab&i naudinga 
Lietuvoje įstaiga, kuri turė
tų būti materialiniai palai
koma visuomenės aukomis, 

b “Galvanauskas, Mini- 
stcris Pirmininkas ir 

Užsienio Reikalų Mi- 
nisteris.” . •

Lietuvių Moterų Globos Ko
miteto atstovėms atvykus Ame
rikon r ink. t i aukų našlaičių 
prieglaudoms, kaikurių laikraš
čių pradėta labai nedaili agi
tacija, kurios tikslas yra pa
kenkti darbui. Jų agitacija ne- 
pažeinins L, Kf. G. K-to atsto
vių, neužkenks joms, bet už
kenks to Komiteto prieglau
doms, užkenks Lietuvos naš
laičiams, — tokia agitacija nė
ra girdėta jokioj civilizuotoj 
tautoj! Tokios nežmoniškos ągi- 

žnionės

COME PUT C) F THE HEATEN PAJH

gali prieiti prie to, kad jie ne- 
bešolps jokių labdaringų Lie
tuvos įstaigų, nežiūrint to, kas

Akyva iždo je. šitų radio’gra- 
kurių originalus kiekvie- 

L. M. G. 
Amerikos 

ir Organi-

Telefonai:

Gydykit jų peršalimo nesmagu 

 

mus pagelba gąių metodo.

TAUPYTI

Del

mų. 
na s 
Komiteto, Atstoves, 
lietuvių visuomenė
žarijos yra prašomos kuogy- 
viausiai paremti Komiteto dar
bą ir suteikti Lietuvos našlai
čiams galimybes užaugti svei
kais ir dorais Lietuvos pilie
čiais! K.

PRADEK

American Family
Muilo Vynioklius

Gražiu
Šaukštu

viin smul;»s — t
»MI pinigu*. it dpi in-ti 

1,‘irkite įi š’andjpn

Tegul vaikai bėginėja 
ant orįp

Ant oro ^pasibėgiojimus- kiekvienų 
dieną, visokiame ore, padaro vaikus 
stipresniais ir ^veikesniais tolii^s- 
niam jų gyvenimui.

Bet žaidimas lauke labai tankiai at
gabena persišaldymą. Kaip išgydyti 
persišaldymą be vartojinvo vidujinių 
gyduolių kurios labai tankiai sugad na 
vaikų vidurius, tas buvo visuomet' 
klausimu.

Vicks Vapo Rub atsako tam reika
lavimui. Jus tik trinkite su juo ka
klą ir krutinę po pirmam pasirodymui 
peršalimo. Jis įsigeria j odą ir sti
muliuoja ją ir tuo pačiu laiku, gyduo
lės tirpsta nuo kūno šilumos ir darosi 
gerai ir tie garai yra įkvėpuojami į 
oro pereinamus organus.

‘ Tas tiesioginis gydymas prašalina 
peršalimą pačioje pradžioje ir neturi 
jokių kenkiančių efektų.

35c. slojikelis kiekvienoje aptie- 
koje.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Haisted StM kampas 81 gat. 
Telefonas Yardi 1119

_ _ //i ri» feįi 1Jonas Lukošius

Haisted S;:.
' siu dėkingas už 
atsilankymą, o 
suteiksiu goriau
si patarnavimą.

Lietuviai

Nepamirškite, kad dvi savaites tik iky Velykų; parenkite savo namus 
kuogpažiausiai. Pirkite rakandus: V/ctrolas, Pianus ir kitus reikalin
gus daiktus, bus smagiau in gražia praleisti Velykas. Mes parduo
dame ant lengvų išmokėjimu. Pasaukite Joną Ifttkošių, Ne. 5. Pa
tarnausiu kuogeriausiai kožnaine departamente,/einu per visą štorą 
parduodamas nuo mažiausio iki didžiausio daikto.

Nepamirškite, kad vasariniai saitai dėl vyrų ir moterų; 
dabar yra parduodami.

Vyrai! jus pasididžiuosi! 
Jūsų nauju Velykų Siutu 
jei jus turėsit The L.

Klein “Aristocrat

Pasititi pagal jūsų norą 
ir skonį

Daug buvo atkreipta atidos j parin
kimą stylių, gerumą ir pasiuvimą už 
tą kainą. Kiekvienas siutas yra pil
nai garantuotas iš visokio atžvilgio 
arba pinigai grąžinami. Visos mieros 
ir didumui, ploniems, storiems ir krei
viems. Sportiški ir kitokie COC 
modeliai

“Dvigubo Amžiaus” Siutai 
Su 2 kelnėmis

Visi vilnoniai patikėt'ni siutai pui
kiam pasirinkimui paternų ir stylių. 
šviesus ir tamsus, dryžuoti ir languo
ti.1, Viena eilė ir dviem eilėm guzikų 
ir sportiškų modelių. Mieros 
iki 46

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

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

A. BARTKUS, l’rrs.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

<JĮppeti*in.i

IN TINS IN LOAVE S'

Lietuviai Daktarai
Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERT AŠflJS
PHYSICIAN IR SURGKON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

V.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą® 

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

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNEB
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 
■juraktika- 
vusi Penn- 

silvanijoa 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa

tarnauja 
prie ^gim- 
lymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

^igrOR. -HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray'ir kitokiu® 
elektros prietaisus.^

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W. 
18th St., netoli risk St.

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

Dienomis: Canal 
8110 arba 0375

Naktj Drexel 950 
Boulevard 4136

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

4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
Chicago, Illinois-- \

jl .........................................   '• ■

■ ■I——— ........................................................  ■! 1 ................—-

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai

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. Nedeliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 1 vai. po/plet.x
Telefonas Drexel 2880

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pešti ngai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike .ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

fM. WAITHIEWICZ
(Banienė)

erka

H13S.Hal
Tel. Blvd.

Per 15 
sekming 
tikavi

cd st
3138

o

pa- 
prak- 
turiu 

jatyriįnc. Pasek- 

 

ningaji patarnau
ju pri^ gimdymo 

 

Kiekviėnamo, at- 
si tikim 
zpatišk 
rėjimą. 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

rrao- 
mergi-

*

mas

/■
Tel. Austin 0737

5208 VV, Harrison St.

Visos naujos formos ir spalvos pa
vasarinių skrybėlių $5\iki $10

Dr. Maurice Kabn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS.

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

3325 So. Haisted St., Chicago, III. 
b —..................

Joseph F. Harrast
Išimtinai vyrų aprėdalų krautuvė 

Rūbai, kepurės ir vyrams smulkmenos

2141 W722nd St., netoli Leavitt St.
Mes turime pilną pasirinkimą teisingų pavasarinių stylių

Rezidenčijos tel. V.An Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEOK 

1900 So. Haisted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Are. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

A. L. OA VIOONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

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

Tel. Victory 9082
Nuo 1 iki 3 vai. po pieL-//'\ Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

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

■ >'■ ' ‘P11

.u;.•'iUL

Runas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Mes reprezenutojame skrybėles napalyginamo gerumo

DR. A. MONT VID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 E. VVashington St» 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Telephone Central 3362 
1824 VVabansia Avė.

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

Kom peticija kainose y- 
ra pilna, bet kompeticija 
gerume lieka mus jaus
ti taip kaip Robinson 
Krusd vienatinį saloje. 
Geros Skrybėlės tik čia 
yra reprezentuojamos 
pavasariui.

A

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS 

Imama, X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821 So. Haisted St, 

Kampas 18 ir Haisted St.

.MALLORY SKRYBĖLĖS
DR. G. K. KLIAUGA

DENTISTAS
1821 So. Haisted St., Chicago, III 

kampas 18-th Street 
Phone Canal 0257

............................. i1

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

3261 South Haisted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118
■N

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

Ortcmetrtot 
T«4. BOtJ lmi-4 M4T 

4444 8. Ashlaad Av» 
Kabipm 47-4m r»l
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Prie slenksčio 
į naują tvarką.

Keliolika dienų atgal An
glija ką tik nesusilaukė so
cialistinės valdžios.

Buvo taip. Vienas Darbo 
Partijos narys pasiūlė par
lamentui nemalonius tyri
nėjimus, su kuriais yra su
rištas senatvės pensijų da
vimas. Ministrių kabine
tas pasipriešino tam ir pa
reikalavo, kad tas pasiūly
mas butų balsuojamas, kai
po pasitikėjimas valdžiai 
klausimas. Už darbiečio 
pasiūlymą tapo paduota.w208 
balsai, o prieš jį — 230 bal
sų, ir tuo budu jisai tapo at
mestas tiktai 22 balsų dau
guma. <z

Jeigu įnešimdi butų pri
tarę bent 12 balsų daugiaus, 
tai jisai butų praėjęs ir val
džiai butų išreikšta nepasi
tikėjimas. Tuomet ji butų 
turėjusi rezignuoti. Einant 
įsigyvenusia Anglijoje tvar
ka, karalius butų turėjęs pa
sikviesti opozicijos vadą ir 
pavesti jam sudaryti naują 
ministerių kabinetą. Bet 
oficialinė opozicija Angli
jos parlamente 
yra socialistinė Darbo Par
tija.

šiandie jau

tru
ko, kad Anglijoje susidary
tų socialistinė valdžia.

Ar tokia valdžia butų ga
lėjusi pasilikti ant visados,
tai, žinoma, kitas klausimas, bininkų klasė rengiasi paim-

Kolkaa Darbo Partija dar 
neturi daugumos parlamen
te. Socialistinė valdžia todėl 
butų turėjusi tu o j aus paleis
ti parlamentą ir paskelbti 
naujus rinkimus; tjk po tų 
rinkimų butų pasirodę, ar ji 
gali toliaus gyvuoti, ar ne.

Be to, jeigu Darbo Parti
ja ir laimėtų rinkimus, tai 
tiktai praktiškas naujos val
džios darbas nulemtų jos pa
dėtį vajstybėje. Jeigu ji su
gebėtų gerai tvarkyti šalies 
reikalus, tai buržuazinei 
opozicijai nepavyktų nu
versti ją kituose rinkimuo
se ; o jeigu ji neįstengtų įvy
kinti tas reforma#, kurias ji 
žada, tai buržuazija vėliaus 
vėl paimtų viršų*

Bet visviena, kaip ilgas 
butų pirmutinės socialisti
nės valdžios gyvavimas Ang
lijoje, pats faktas tokios 
valdžios šūsidarymo reikštų 
tikrą perversmą tos šalies 
politikoje. Ir jeigu šiandie 
Anglijoje sąlygos jau yra 
taip susidėjusios, kad tokia 
valdžia tenai gali susidaryti 
bet kurią yalandą, tai nebus 
perdaug pasakyti, kad ji jau 
atsistojo prie slenkščio į 
naują visuomenės gyvenimo 
gadynę. Reikia jai padary
ti tiktai dar vieną žingsnį ir 
slenkstis bus peržengtas.

Kas yra kitoje slenksčio 
pusėje, dauguma Anglijos 
žmonių dar nežino, bet vi
siems jiems rupi pažvelgti 
tenai. Darbo Partija, įneš- 
dama parlamente rezoliuci
ją, kuri pasmerkia dabarti
nę kapitalizmo sistemą ir 
ragina parlamentą leisti to
kius įstatymus, kurie padės 
pagrindus socialistinei tvar
kai, — stengiasi praverti du
ris į tą naują visuomenės 
gyvenimo rūmą, kad kiek
vienas galėtų išanksto pa
matyt, kas jos tenai laukia.

Tam tikrai revoliucionie
rių rūšiai šita situacija An
glijoje labai nepatinka, — 
bet daugiausia, matyt, nepa
tinka “dekoracijos” atžvil
giu. Jų prote supratimas 
apie visuomenės perversmus 
būtinai jungiasi su barika
domis, ginkluotomis kovo
mis, kraujo latakais ir 1.1. 
Kadangi Anglijoje šioje va
landoje tų “revoliucingų” 
dalykų nėra, tai jie yra, lin
kę žiūrėti į einančią tenai 
kovą su panieka. Bet jiems 
galima pastebėti štai kas: 
tuo laiku, kai Anglijos dar-

ti į saV.o rankas valdžia Ir 
įsteigti socializmo tvarką, 
tai Rusijoje — tenai, kur 
perversmas tapo padarytas, 
vartojant visus “tikrųjų re
voliucijų” metodus, patys 
to perversmo va'dai gaivina 
kapitalistinės tvarkos pa
grindus. .

Anglijos darbiečiai sako, 
kad jie esą pasiryžę vesti ša
lį pirmyn, iš kapitalizmo į 
socializmą; o bolševikai sa
ko, kad jie esą priversti 
trauktis atgal, iš socializmo 
į kaiptalizmą. *

Ar ne tame yra Rusijos 
bolševikų nelaimė, kad jie 
mėgino vienu šuoliu atsidus 
ti tenai, kur Anglijos darbi7 
ninkai eina, darydami žings
nį po žingsnio?

Mums neišrodo baisus ir 
tas faktas, kad Anglijos so
cialistai pietavo kartu su ka
ralium (neužmirškime, kad 
oficialinis bolševikų atsto
vas, čičerinas, su visa savo 
svita dalyvavo karaliaus 
puotoje Genuos konferenci
jos metd!) Ko jiems bijotis 
karaliaus, kuomet jie jau
čia, kad neužilgo jie gal visą 
valdžią turės savo rankose? 
Bet kad karalius pradėjo 
gerintis socialistams, tai tas 
yra įdomu. Jisai numano, 
kad ankščiaus ar vėliaus ji
sai turės jiems nusileisti.

Apžvalga
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BEŠALIŠKA NUOMONĖ.

Po to, kai “Sandara” taip šly
kščiai išniekino Lietuvos social
demokratus ir jų atstovų, drg. 
K. Bielinį, joje pasirodė kores
pondencija iš Detroito, kur Bie
linis nesenai laikė dvejas prakal
bas. Korespondentas sako, kad 
abiejose prakalbose ‘sočiakie- 
mokratų atstovas kalbėjo “pilnai 
ir aiškiai” ir rimtus klausytųjus 
labai patenkino. Paskui (pasta
bi: | \

“Visgi pasirodo, kad jis (K. 
Bielinis) yya ramus kalbėtojas 
ir žmonėms patinka. Kaip 
žinoma, žmonėms jau atsibo
do klausyt Jukelinių ir Lim
binių pliauškalų ir kada susi
laukia ramesnį kalbėtoją, tai 
ir žino, kaip įvertyt.”
Taip rašo sandarietis į savo 

partijos organą. Jisai, matyt, 
įsitikino, kad tie nešvankus 
“Sandaros” užsipuldinėjimai ant 
drg. Bielinio, kuriais buvo sten
giamasi sukurstyt žmones prieš 
jį, yra neteisingi.

[ jĮAW JIENOS, 0Mc<g», OL
TARPSRIOVINIS KOMITETAS

Brooklyne įvairių draugijų at
stovų konferencija, susidedanti 
daugiaus 'kaip iš 50 žmonių, nu
tarė sudaryt nuolatinį “Lietu
vos Kraštams Vaduoti Komite
tą”, į kurį įėjo po tris atstovus 
nuo socialistų, tautininkų ir 
“krikščionių”.

šitokiam komiteto sąstatui 
priešinosi klerikalai, kurie siūlė 
sudaryt jį neatsižvelgiant į\par
tijas, tur-but pasitikėdami tuo 
budu pravesti į komitetą dau
giaus savo žmonių. Klerikalai, 
matoma, bijojosi, kad, skiriant 
į komitetą po lygų skaičių at
stovų nuo trijų srovių, anti-kle- 
rikalinė komiteto dalis persvers 
klerikalus.

Tam komiteto sąstatui prieši
nosi ir kai kurie dešinieji tauti
ninkai, ypač p. Mikolainis. Jie 
nenorėjo, kad į komitetą butų 
priimti socialistai, nes jie girdi, 
nesą “nieko gera” nuveikę Lie
tuvos labui. Tų mikolaininių 
elementų nuomone, “geras Lie
tuvai” veikimas yra tiktai deši
nėje pusėje.

Bet didelė dauguma konfe
rencijos tų pasipriešinimų ne
paisė ir riutąre, kad trims svar
biausioms musų srovėms, sto
vinčioms Lietuvos nepriklauso
mybės pripažinimo pamatu, rei
kia suteikti po lygią atstovybę 
komiUte.

Keletas metų atgal, kuomet 
amerikiečiai rengėsi prie garsio
sios “Lietuvių Dienos” (aukų 
rinkimo nukentėjusiai dėl karo 
Lietuvai), tai už tą srovių lygy
bės principą kovojo tiktai vieni 
socialistai; o klerikalai su tauti
ninkais atsisakė jį priimti, ir 
vietoje bendro darbo tuomet ki
lo begalės ginčų.

Ar bus tečiaus tas visų trijų 
srovių bendradarbiavimas 
Brooklyno sėkmingas, tai paro
dys praktika. Chicaga tuo at
žvilgiu turėjo įvairaus patyri
mo, ir dauguma pažangiosios 'vi
suomenės čionai šiandie links
ta prie tos nuomonės, kad yra 
gerinus apseiti, kur galima, be 
klerikalų.

Lietuvos Kraštams Vaduoti 
Komitetui susidarius, beje, lie
tuviški bolševikeliai Brooklyne 
ėmė šaukti, kad socialistai jau 
“susivienijo su buržujais”. Bet 
jie nepaaiškina, kodėl Rochesle- 
ryje patys komunistai 
va u j ant Chicagos 
organo redaktoriui) 
klerikalai Vilniaus 
kak tuvių apvaikščiojimui. Jeigu 
komunistai gali apvaikščiot Vil
niaus sukaktuves kartu su kle
rikalais, tai kodėl negali socia
listai rinkti aukas Vilniaus at
vadavimui kartu su sandarie- 
čiais ir klerikalais?

Socialistų dalyvavimas ben
dram darbe dėl Vilniaus atva
davimo su kitom dviem papilnė
tom srovėm yra bent ne prie
šingas sveikam protui, kadangi 
ir socialistai ir tos dvi srovės 
pripažįsta Lietuvos nepriklauso-

(daly- 
komunistų 

dėjosi su 
600 m. su

mykę ir remia Lietuvos reikala
vimą Vilniaus klausimu. O bol
ševikiniai komunistai nepripa
žįsta Lietuvos nepriklausomybės 
ir reimia Lietuvos nusistatymo 
sulig Vilniaus! (

Socialistų dalyvavimas Brook-s. 
lyno komitete gali būt diskusuo- 
jamas tiktai, kaipo taktikos 
klausimas, kuomet komunistų 
susidėjimas su klerikalais Ro- 
chesteryje paliečia patį princi-< 
pą to tikslo, kuriam jie dėjosi į 
daiktą. Padėdami klerikalams 
švęsti Vilniaus, kaipo Lietuvos 
sostines, sukaktuves; reikalau
dami kartu su jais, kad .Vilnius 
butų sugrąžintas Lietuvai; rink
dami kartu su jais aukas Vil-

Šis tas iš dabartinių judė 
jimų Klaipėdos krašte.

St. Kairys.

Pastaraisiais ketvertais me
tais Klaipėdos krašto gyvenime 
Kalipėdos miestui teko vaidinti 
ne tik vadovaujamąją bet ir 
sprendžiamąją rolę. Klaipėdos 
miestas nustatydinėjo krašto po
litiką, kiek ji parėjo nuo krašto 
gyventojų, tvarkė krašto ekono
minį ūkį, teikė savotiško turinio 
visam švietimo darbui ir kul
tūriniam gyvenimui. Klaipėda 
pagalios teikė žmonių visam ad- 
ministratyviam Klaipėdos krašto 
aparatui. Jei viešajam klaipė
diečių gyvenime visur vyravo 
vokiečių gaivalas, primestas 
daug skaitlingesniam lietuviš
kam kaimui, tai dėlto / dėjosi, 
kad pati Klaipėda buvo, vokiška 
arba suvokietinta. Tiek Antan
tes okupacijos metas, tiek ir pas
tarųjų laikų įvykiai aiškiai pa
rodė, kad tas valdys Klaipėdos 
kraštą, kas savose rankose tu
rės Klaipėdą.

Tos savosios vadovaujamos ro
lės Klaipėda nenustos ir ateity, 
kuomet taip Lietuvos ir Klaipė
dos krašto megsis ir stiprės įvai- 
rių-įvairiausie ryšiai, sudaryti 
bendro valstybinio ir visuomeni
nio gyvenimo. Iš to^ priežasties 
darosi ytin svarbu prisižiūrėti, 
iš kurių sudėtinių dalių susida
ro Klaipėdos gyventojai ir kaip 
jie ištikrųjų nusistato dėl san- 
tikių su Lietuva. Nes Klaipėdos 
miesčionys dar ilgus metus bus 
visokios išminties veidrodys ir 
Mažosios Lietuvos kaimui, per
daug giliai užraugtam vokiško
sios kultūros dvasia. Klaipėdos 
gyventojų tarpe darbininkai už
ima pirmąją vietą ir savo skai
čium, ir savo klasiniu atsparu
mu, ir pagalios savo veiklumu. 
Kiek darbininkai reiškia Klaipė
dai, matyti kad ir iš to, jog 
miesto taryboje iš visų 32 atsto
vų darbininkams priklauso 22 
vieti. Taigi pažinti darbininkų 
judėjimą ir jo daugumos nusi
statymą dėl susiliejimo su Lie
tuva reikalinga Visų pirma.

Tikslesnio darbininkų skai-

niaus atvadavimui, lietuviški 
komunistai Rochesteryje ir Chi- 
cagos komunistų organo redak
torius atsižadėjo savo partijos 
principo ir priėmė priešingos 
partijos principą.

Taktikos gi atžvilgiu jie tenai 
ftaiip pat visiškai kapituliavo, ka
dangi jie sutiko pavesti aukas 
klerikalų kontroliuojamai Lais
vės Paskolos stočiai ir sutiko, 
kad jos butų siunčiamos per p. 
Čarneckį.

Taigi pas komunistus čia bu
vo jau ne paprastas kompromi
sas, bet aiškus Visos savo pozi
cijos atsižadėjimas. Ir jie dar 
drįsta plepėt apie socialistų 
“oportunizmą”!

čiaus Klaipėdoj ir jos priemies
čiuose tuo tarpu negalėčiau pa
sakyti, bet Klaipėdos krašto 
profesinėse sąjungose skaito
ma dabar apie 10,000 narių ir 
didžiulė jų dauguma yra susi
metusi pačiam mieste. Poli
tinės darbininkų partijos, ku
rių dabair skaitoma dvi, nesu
daro didesnio skaičiaus, ir jų 
nariai paprastai yra profesinių 
sąjungų nariąis. Tenka pridur
ti, kad darbinijfkų reikšmė re
miasi ne vien tik jų pačių skai
čium ir organizacijomis. Tiek 
Vokietijos, tiek ir Klaipėdos 
krašte socialdemokratai, daž
niausia yra reiškėjais iri ginė- 
jaisx tų pusiau proletarinių 
sluogsnių, kaip smulkus amat- 
ninkai, žvejai, šiaip miesto bied- 
nuomenė, kaimo plecininkai ir 
mažažemiai ūkininkai, kurių 
gana daug yra ir mieste, ir že
mės ūkyje.

Profesinių sąj lingu* yra ištiso 
17; jų skaitlingiausioj!, — su
sisiekimo darbininkų sąjunga. 
Jos visos susikūrė ir gyvuoja jau 
dešimčiai metų. Jos yra bendnu- 
jo Vokietijos darbininkų judė
jimo padaras ir lieka kiečiausia 
susirišusios su Vokietijos pro
fesinių sąjungų centrinės kasos, 
visi pašalpų ir pensijų kapita
lai apdrausti ligoje, senatvėje, 
nedarbo metu yra Bcrline. Ir 
profesinės darbininkų organiza
cijos ir Vokietijos valdžia sąmo
ningai tiekdama socialiu apdrau
dimo Klaipėdos krašto darbi
ninkams ir tuo budu tvirtino 
jų susirišifhą su Vokietija. Vy
riausybės ir Reichstago buvo 
skiriami specialus fondai palai
kyti čia vokiečių spąudą, tiek 
pat ir darbininkams geidžiamą. 
Klaipėdos krašto procesinės są
jungos buvo aprūpinamos iš 
Berlino ne tik pinigais, bet ir 
žmonėmis: beveik visų valdybų 
priešaky tebestovi 
gabenti čia iš kitų 
kraštų. Pastatyti 
visą laiką žiurėjo

žmones, at- 
Vokietijos 
centro, jie 

tik Berlino i
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pusėn, iš ten ggud.avG nurody
mus ir dėl bendro politikoj nu
sistatymo, ir atskirais svarbes
niais atsitikimais. Kadangi 
Klaipėdos krašto profesinėse są
jungose daugiausia įtakos turė
jo socialdemokratų daugumos 
partija, tai tautiniai-vokiška po
litika buvo Čia varoma ypatin
gai uoliai, labai dažnai neatsi- 
žiurint net į darbininkų klasės 
reikalus. Kiek buvo ryškus šei- 
demaininių vokiškasai patrio
tizmas dėl Klaipėdos krašto, tai 
netenka plačiai įrodinėti. NeaTsi- 
žiurint į tai, kad net Vokiečių 
valdiškosios statistikos davi
niais Klaipėdos krašte buvo 
skaitoma bent pusė gyventojų 
lietuviai, daugumos socialde
mokratai visuomet skaitė tą 
kraštą grynai vokišku ir galu
tinai užkariautu vokiškosios 
kultūros.

Tat netenka stebėtis, kad ir 
Klaipėdos darbininkų organiza
cijų politika visą laiką buvo 
griežtai vokiška. Jų atstovas 
dalyvavo franeuzų sudarytoj 
krašto direktorijoj, kur beveik 
išimtinai buvo atstovaujamas 
vokiškas gaivalas. Ten būdamas, 
jis išvieno su nacionalistinės 
buržuazijos atstovais toliau vys
tė dar kaizerių laikais užvestą 
čia vokietinimo darbą. Jis at
sidėjęs palaikydavo visokiaą po
litines kombinacijas, bet tik jos 
galėjo bent ateityje grąžinti 
Klaipėdos kraštą Vokietijai. 
F-reištkto idėja Klaipėdai turėjo 
priešakiniuose darbininkų žmo
nėse tiek pat kartų šalininkų, 
kaip ir tarp Klaipėdos pirklių ir 
pramonininkų.

O kokių palinkimų rodė pla
čioji darbininkų minia? Nors 
klasiniai gerai susipratę ir apsi
švietę, bet išėję kietą vokiečių 
mokyklą, kur disciplina ir klus
numas skaitosi pirmaeilės dory 
bės, masiniai darbininkai visą 
laiką ėjo paskui savo vadus, 
be jokio dvejojimo ' pasekdami 
ir politinius jų siekimus. Net 
sunkiausiomis Klaipėdai dieno
mis, kuonfet dėl Lietuvos užda
rytos sienos Klaipėdos prekyba 
ir pramonė stingo ir didino ne
darbą, organizuotuose darbinin
kuose nepasireiškė bent kokio 
“bunto” pril'š freištatininkų ve
damą politiką. Atrodė, tartum 
priešingos pusės veriamoji agi
tacija ir pati mintis prisidėjimo 
prie Lietuvos buvo darbininkų 
miniaį svetima ir priešinga.

Ir va sausio įpėnesio įvykiai 
pastatė darbininkus kartu su vi
sais klaipėdiečiais prieš visai 
naująd nelauktą padėtį. Įvyko 
tai, kAmaža kas tikėjosi. Klau
simo galutinas sprendimas ptf- 
svyro ton pusėn, kurion daugu
ma nulėmė. Urnai teko įvertinti 
tą pasikeitusią padėtį ir patiems 
keisti savąjį frontą, keisti bent 
tiek, kad neatsistojus nugara 
naujiems padėties šeimininkams. 
Tas fronto perdarymas jau da
linai įvyko, dalinai dar iki siū
lai vyksta, bet apie tai kitam

Sodalius.

Atostogoms ir atgalą
(Iš keliones įspūdžių Lietuvoje),

Gegužio mėn. kuomet gamta pasi
puošia žaliu rubu, kuomet giriose pasigir
sta dainos sparnuočių giesmininkų ir .me
džiai, gėlės pradeda skleisti į ąpylinkį ma
lonų kvapsnį, puiku yra apsilankyti kai
me, pas savųjų, ten, kur praleidai kūdi
kystės dienas, savo nerupesčio laiką. Ten 
gegutė kukuoja, viturelis čirena, lakštutė 
čiulba ir ten tave traukia, traukia pasige
rėti tuo visu. Tat šiandien gąvęs atostogų 
nors trumpam laikui važiuoju gbntajdn. 
kaimeliu.

Naktį l:3(Uval. nuvykau į stotį. Pa
lei langelį kur išduoda važiuojantiems bi
lietus stovėjo jau ilga eilė piliečių, dau- 
giausįat žydų. Užpakalyje atsistojau aš ir 
greit gauti nesitikėjau, kadangi man pri
siėjo stovėti net kitame kambaryje ir ei
le negreit iteprieis, bet pasilikti pavoįjhus 
nėra, iki važiuosiant traukiniui dar pus
antros valandos ir tą ęilę atleisti suspės. 
Nors tikėjausi ilgai laukti, bet - mano lai
mei visai trumpai ir neužilgo gavęs, liko

Į stotį laukan išeiti neleido, kolei at

eis traukinys. Prie durių grupavosi gavu
sieji biliotųs piliečiai ir savo rankiniais 
bagažais prie didelio susispaudimo man
kė vienas kitam šonus. Pastebėjęs, kad 
man jų nepasekus paskiau toli pasiliksiu 
nuo 'durių ir paskutinis išėjęs laukan ne
gausiu vągoue iKitogios vietos, prąt|ėjau 
spąusties jų tarpam, dabodamas, kad pas
kutinis po manęs neprasigrustų pirmiau, 
bet pasirodė, kad tam man truko gabu
mo, matyt neperkaug pratęs važinėties, o 
gal ir dol mandagumo neįstehgiau atsilai
kyti ir jau keli to įmaino kalbamo manda
gumo neprisilaikydami praspru'kp ir grū
mėsi, kad priėjus arčiau durių, nors dar 
niekas pro jas neleido ir tarnautojai šau
kė, kad nesigrūstų, paspės dar, ir kolei 
traukinys pąreis, neleis nei vieno.

Neužilgo parėjo traukinys ir durys 
prasivėrė. Iš vidaus šoko laukan, bet 
laikyti, kad pirma privalo įeiti atvykusie
ji, susilaikė, bet atvykusioms per juos ma
žas takas buvo praėjimui, per ką trukdė 
eiti ir jis ilgiau užsitęsė negu ištikrųjų rei
kia. Toks piliečių elgęsis visai neapgalvo
tas, nesispaudus greičiau išeitų negu da
bar.

Prasprukęs pro duris įsėdąii į pirmą 
agone sc- 

žydai ir dar vienas ki- 
Pradėjus žydams ginčy- 
nępakcnčiau jų lermo ir

su-

vagoną pasitaikiusį po akim. Va.i 
dėjo daugiausiai žydai ir dar vį 
tas krikščionių 
lis dėl “gješeftų

pradėjau dairytis, kad radus kitą vagoną, 
kur mažiau jų butų. Apsižvalgęs i>astcbe- 
jau, kad visi išeinantieji pro duris skubi 
tik į artimuosius vagonus, o tolimesuiuo- 
pius mažai kas pasiekia. Išlipęs iš šito nu
einu įsitilkrinti, rasit kitur bus laisviau. 
Pasirodo, tiesa! Nuėjus į paskutinį radau 
vienume vagono kambarėlyje tik vieną ka
reivį*. Grįžau atgdll ir pasiėmęs savo rišu- 
lėlį įsėdau į šitą, kuriame spdčjo karei
vis. Tuojau pas mus su kareiviu užsimez-

pas
bet

Tuojau pas mus su kareiviu užsimez- 
dęaugiški pasikalbėjimai, kokių šiaip 
laisvuosius piliečius retai pasitaiko, 

aš kaipo neseniai išėjęs iš kareivių ei- 
jaučiu juos sau artimais ir draugiš

kais. Ilgą laiką su jais prabuvęs esu įsi- 
tikrinęs, kad kareivis nėra toks kaip jį 
mėgsta nupiešti kaikuTie piliečiai; nors 

tarp daugumos pasitaiko visokių, beta už 
mažumą daugumos smerkti negalima. Ran
dasi karių tarpe gan susipratusių ir blai
vai žiūrinčių į vidaus šalies padėtį, jos po
litiką; randasi kairiausių pažiūriu ir kar
tais tą patį žmogų pažinęs kaime, kuris 
jokios spalvos neturėjo ir’neži'nojc kas 
esąs, dabar prisižiūrėjęs labiau į žmones 
visai kitoks atrodo: žmoniškesnis, manda
gesnis,. Nors politika kariuomenėj neleid
žiama, bet jaunuolis joje tarnaudamas ne
lieka toks aklas kaip tai būdavo pirmiau 
prie Rusų caro, kadangi pirmiau juos nu
varydavo tarnauti Sibiran, Kaukazan, ar 

kitur tarp svetimųjų, kur jiems būdavo 
gyventojai tolimi, nesuprantami ir jie ne
galėjo suprasti jų reikalų, bet dabar tarp 
savųjų vis-gi neuždaryti tarp keturių sie
nų ir girdį, mato jų vargus, džiaugsmus, 
siekimus. Bet, kad geriau supratus karei
vį, pasakymas trumpis: jis toks kaip ir 
visa musų visuomenė. Kokia išauklėta mu
sų visuomene, toksai išauklėjimas ir ka
riuomenės. Jei ką blogo pastebime tarp 
karių, tą kaltę pirmiausiai meskime visuo
menei. Pastaruoju ląiku pastebima, kad 
piliečiai pradeda labiau nutilti nuo kario, 
į jį žiūrėti .rusų caro laikų akimis, kas la
bai kenksmingu, kadangi karys pastebėjęs, 
kad į jo* padėtį žiūrima su panieka, ims 
taip pat šaltai atsinešti prie jų t. y. savo 
draugų, brolių, seserų, atsitolins ifuo vi
suomenės ir liks jis gyva, akla buržuazi
jos mašina, įrankis, kuris kur pastumtas, 
ten suksis, kur bus jam paliepta, ten są-' 
vo žudantį ginklą atsuks: ir į brolį, ir į 
draugą j ieškantį savo teisių^

Aukščiau išdėstytą sąvo nuomonę iš
reiškiau tik apie senuosius kareivius, ku
rių diduma jau paliuosuota namo ir dir-x 
ba savo ramų darbą prie plūgo, bet da
bar paimtų kariuomenėn getai nepažįstų 
ir nieko apie juos spręsti negaliu. Jie pa
šaukti tarnybon jau šalies padėčiai esant 
kitoje atmosferoje ir iškart suimti gele

žinėje drausmėje visai gali išsidirbti ki
tokį, nepanašus pirmiesiems.

(Bus daugiau)

Baltas Jurginas.

* * *
NUŠAUTAJAM.

Kdm širdis nesudrebėjo,
Nedejavo

Malant mirtį brolio žaibo.
Kaip beldimas genio raibjo

Kiaurai žemė skelti, kalti 
Ir liepsnos atvežti valtį 

Pranašavo...
Tepažįstu tuos arėjus,
Kurie saulei netekėjus 

Ugnį sėja.
O kas žemes liepsną gesč —
Ta nebus jau musų sese, 

' N*ei grėbėja...
Žaibo pasaka ąpdringa
Į bakūžę, į svetingą

Įsilieja...
* **

VYRAS tada girias, kai jis pradeda per- 
garsiai juoktis; ipoteriškė — kada 

ji ima juoktis nepaliaudama.
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[Tema diskusijoms]

būtent

pirm

penkiolikos

Visos
inreros

Riebiems

Mažiems Naujausi

Dideliems Pavasari

Papras niai

tiems Modeliai

Pinigai

Brighton Park

LIETUVĄ

Kenosha
Lietuviai

Mihvaukee ir Ashland Avės

Didžiausia už miesto rūbų ir čeverykų krąutuve

Atdara ket
verge, petny- 
čicj ir suba- 
toj vakarais 

šią savaitę

neinamos kainos 
'analport Avė.

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

Nuodalus 
Darbas

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

įįuga

Pamė
Vienam pil

natį j i “Londono” mode- 
—niusų ateities kainos

KITI PAVA^ĄKINIAI KAUTAI—IKI $35

LAIKRODĖLIS 
DYKAI

Gero išdirbinvo

GRABORIUS IR 
Bateamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Aubum 
Avė., Chicago.

samdytoją unijai lengva butų 
pažeboti — juk jis laužytų pa
darytąją su organizacija, sutar
tį! Iš kitos pusės, jeigu tas ar
ba kitas darbininkas, į pusaš- 
tuntos arba septynias darbo va
landas atliktų daugiau darbo, 
negu sutartis reikalauja, jis už
dirbtų daugiau

Užganėdini 
mas gąran 
tuojamas ar 

ba pinigai 
grąžinami

J J

Vyrų, jaunų vyrų ir vaikinų naujausių pavasarinių modelių siutai—vėliaus/rusvi, pilki, 
mėliui, dryžuoti ir tt.—viena, dviem ir trim eilėm guzikų—PASIŪTI' CHICAGOJ (nėra 
pigių sivimų iš rytinių valstijų)—ir 2 poromis kelnių, tai reiškia dvigubų dėvėjimų— 
GARANTUOTI GERIAUSI SIUTAI CHICAGOJE—didelis pasirinkimas čia už...............

Kiti pavasariniai 2-jų kelnių siutai iki $65

Central Manufactpring 
Pfstrięt Bank

UĮ2 W. 35th Street, Chięagę

Tvirtas virš $7,000,000.00.

Gerai išrodo—gerai dėvisi pavasariniai kautai lietui ar giedrai— 
liai—didelės atlapos—pilni, ruimingi. JŲ TIKRA VERTĖ $25 

rytoj po............................... ’.......... .................. ......................................

AIKU VISI VILNONIAI MĖLINO ŠERŽO CONFIRMATION DVIEJŲ KELNIŲ .SIUTAI 
pasiūti—geri styliai 
eilių modeliai

Pinigus Lietuvon
* į Siunčiame 

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

Lietuviams Kuogeriąusiai.

Svarumu užaugo 36 
svarus.

“Dabar aš pilnas gyvumo 
kaip 25 metų.”

Ponas Edgar P. Crouse, New York 
City, sako: “Rašau jums Šitą laišką, 
pranešdamas jums apie stebuklingas 
Nuga-Tone’o veikmes. Išsigydęs 5G 
votis ir skaudulius aš buvau visai su
griuvęs; buvau niekam nevertas. Ma
no svarumas nupuolė nuo 168 svarų 
iki 138. Dar nesuvartojęs Nuga-To
ne’o bonkelės aš žinojau, kad aš atra
dau tinkamą vaistą. Turėdamas 45- 
metus aš esu pilnas gyvumo, kokiu aš 
buvau būdamas 25. Dabar aš sveriu 
175 svarus.” Silpni, nervuoti, išblyš
kę, sunykę žmonės, atsigriebiantieji 
nuo kokios sunkios ligos atras- 
Tone’ą vienu geriausių pasaulyj 
katos ir stiprumo taisytojų, 
gink jį pats ir įsitikink 
nam mėnesiui gydytis tik $1.00. Nu- 
ga-Tone’ą pardavinėja visi geresni ap- 
tiekininkai garantuodami, kad suteiks 
pilną patenkinimą, arba pinigai bus 
sugrąžinti (garantiją rasi prie kiek
vienos bonkelės), arba tiesiog pasiųs 
apmokėtu paštu National Laboratory, 
1038 S. Wabash Avė., Chicago, pasiun
tus jiems $1.00.

kį, galėtų nors kojas ant ma
šinos užkelti. O iš samdytojo 
taptų atimta galia versti darbi
ninkus dirbti Juo smarkiau ir 
smarkiau. Jeigu kuris samdyto
jas pamėgintų reikalauti dau
giau darbo, negu unijos ir sam
dytojų sutartis reikalauja, tokį

tojo malonė 
zitivio darbo 
to derybos unijos 
tojų atstovų, o 
užtenka — streikas arba lokau
tas, arba kitokios priemonės. 
Įvedus nuodalaus darbo siste
mą, atlyginimą, mokestį už tam 
tikro darbo kiekį nustatytų taip
gi derybos arba streikai ir lo
kautai, o ne samdytojo valia. 
Tokiu pat—budu butų nustato
mas darbo kiekio normos. Taip
gi nustatyme darbo normų ir 
algų reiktų tos pačios spėkos, 
kaip ir šiandien.

Koks gi skirtumas butų tarp 
dabartinės savatinės darbo ir 
algų sistemos ir nuodalaus dar
bo ir algų sistemos?

Jis,butų toks, kad unijos ir 
samdytojų sutartimi taptų nusa
koma, kokį darbo kiekį darbi
ninkai’ turi atlikti už tam tikrą 
atlyginimą. Darbininkas, atli
kęs'paskirta iam sutarties kie-

Vyrai kurie žino gerų rūbų dėvėjimą visuomet perka iš Continental per eilę metų — 
faktiškai, daug musų senų ir naujų kostumerių, atvažiuoja iš visų dalių Cook pavieto ir 
apielinkių miestelių, kad pirkus čionai -r ŠTAI YRA 5 GEROS PRIEŽASTIS KODĖL

’ Roosevelt 7532
S. M. Skudas

Graboriųs ir Balsamuotojas 
Automobilius turiir visokiems rei

kalams;
1911

Duodamas su kie 
kvi^pu Confirma- 
tion pirkiniu

, Phone Yards 0994.
Utarninkais, seredomis, ketvęrgais ir 
subatomis vakarais. Nedėliomis pa
gal sutarimą. ,

ANNA M. BONZ1NSKI
\ BEAUTY SHOP

Veido ir galvos gydymas. Marcell su- 
garhiniavimas. Plaukų šukavimas ir 
dažymas. Columbia Kolegijos metodu. 
Manicuring. 4631 So. Ashland Avė.

butų naudingesnis, negu savaiti
nis.

Kaip? Manoma, kad nuoda
lus darbas butų naudingesnis, 
negu savaitinis —ir po visų pa
tyrimų, kuriuos New Yorko — 
Brooklyno rubsiuviai turėjo pra
eityje?

Pirmon galvon tenką pasaky
ti, kad nuodalaus darbo siste
ma, kurią tūli unijos nariai, siū
lo šiandien, butų visai kitokio 
pobūdžio, negu senobinė. Viena, 
praktika neštis darbą namo 
šiandien yra panaikinta, ir or
ganizacija nieku budu nedaleis 
atnaujinti .senąją praktiką; nuo
dalus darbas galėtų būti atlie
kamas tik dirbtuvėse. Antra, 
darbo laikas visuose marketuo- 
se, kuriuos Amalgameitai pilnai 
kontroliuoja, šiandien tęsiasi 44 
valandas savaitėje; ateityj-gi ti
kimasi jis sutrumpinti, rasi, iki 
kokių 40 valandų savaitėj. Reiš
kia, pradėjoą veikti nuodalaus 
darbo sistemai, jei ^ių’is rųb- 

siuvis darbininkas norėtų “sku
bėti”, jis galėtų skubėti |ifc 
griežtai apribotu laiku 
pusaštuntos arba“ septynias va
landas dienoje.

Bet kaip su atlyginimu už 
nuodaių darbą? Seniau 
dešimties—penkiolikos metų -r 
atlyginimą nustatydavo samdy 

šiandien po- 
nusta- 

samdy-

Kadangi “Naujienas” skaito 
nemažai lietuvių rubsiuvių 
Amalgameitų, tai, manau, Re
dakcija leis panagrinėti pasoti
nai opų šiuo laiku New Yorko 
rubsiuviams klausimą apie nuo
daių darbą (darbą nuo gabalų).

“Naujienose” (kovo 12, 1923) 
A. P. Serbas sako, kad New 
Yorko rubsiuvių Amalgameitų 
bendrosios tarybos vedėjas, H. 
Blumberg, varąs agitaciją, idant 
įvedus New Yorke ir Brooklyne, 
rūbų siuvimo pramonėje, nuo
daių darbą vieton savaitinio. 
“N-nų” redakcija išreiškia abe
jonę korespondento žodžiais pa
staba: “Nejaugi?”

Matyti, ir korespondentas,’ ir 
“N.” redakcija skaito nuodaių 
darbą ytin kenksmingą dąrbį- 
ninkany, iki jau pastarieji yra 
iškovoję savaitinį darbą. Man 
gi rodosi, jog kai kada gali su
sidaryti padėtis, kurioje nuoda
lus darbas pasirodys naudinges
nis darbininkajhs, negu savaiti
nis.

Pirm dešimties 
metų tame pačiame New Yorke 
ir toje pačioje vyriškų rūbų siu 
vimo pramonėje buvo pląčiai 
prakitkuojama nuodalus darbas. 
Samdytojai nuskirdavo tam tik
rą apmokėjimą už tą arba kitą 
darbo kiekį, o darbininkai ir 
darbininkės galėdavo žinotis sau 
—nors ir per naktis dirbti, —
jeigu norėdavo centą-kitą dau
giau uždirbti. Kartais, samdy
to j aHlS pasirodžius, kad darbi* 
ninkai uždirba “perdaug”, jie 
dar apkaipydavo mokesnį. Su
prantama, kad šitokiai nuoda
laus darbo praktikai jokis uni
jos narys negalėjo ir negali pri
tarti. Nuodalus darbas pramo
nėje, kame darbininkai prastai 
organizuoti, arba visai neorga
nizuoti, yra tikras pragaras dar
bininkams.

Bet kaip gali būti su nuoda- 
hi darbu ten, kur darbininkai 
yra gerai organizuoti? Reikia 
pasakyti, kad ir čia savaitinis 
darbas išrodo labiau pageidau
jamas, kaip nuodalus. Jis išro
do pageidaujamas labiausia to- 
todel, kad savaitinį darbą dirb
dami darbininkai, aplamai 
imant, neskubės, neaikvos savo 
iegų taip apsčiai, kaip atlikda
mi nuodaių darbą. Bet gali pa
sitaikyti ir išimčių.’

Gali pasitaikyti padėtis, kurio
je darbininkai, dirbdami savaiti
nį darbą, turės skubėti labiau, 
negu dirbdami nuodaių darbą. 
Imkime, pavyzdžiui, tąpatį New' 
Yorką ir Brooklyną. šiame mar
kele priskaitom vyriškų rūbų 
siuvimo pramonėj apie 60,000 
darbininkų (ių) ir apie 2000 
dirbtuvių. Reiškia, kiekvienai 
dirbtuvei, aplamai imant, išpuo
la daug-maž 30 darbininkų. Ka
dangi ir šiame markete randasi 
dirbtuvių, kurioj samdo po 100, 
po 200 ir net dailgiau darbinin
kų, tai aišku, kad čia yra ir dau
gybė dirbtuvių, kurios samdo po 
15-10 ir net po 5 darbininkus.

šitokiose mažose dirbtuvėse 
dažnai dirbą- pą.ls, “bosas” 
(kon trak torius j, j d. brolis, se
suo, “boso” draugas ar giminė. 
Visi jie yra užinteresuoti tuo, 
kad atlikus juo daugiau darbo. 
Boso, jo giminių ir draugų akys 
bendrai daboja “svetimuosius” 
darbininkus. Pastarieji jausda
mi kiekvieną valandėlę budrią 
boso akį ant savęs, priversti bu
vo skubėti kiek paiegdami. Mat, 
darbininkų pasipriešinimo ūpas 
mažose dirbtuvėse paprastai bū
na gana silpnas. Vfaigi panašio
se dirbtuvėse apyštovos verčia 
skubėti, nors ir saVaitipį darbą 
atliekant, kartais gal ne pia- 
žiau, kaip kadaise skubėta nuo
daių darbą išpildau!.*

štai, kad sulaikius šitą skubė
jimą, arba bent kad tas skubė
jimas apsimokėtų, ♦ kai kurie 
Amalgameitų organizacijos na
riai ir darbuotojai mano, jog 
nuodalus darbas New Yorko 
rubsiuviams Amalgameitams

~ iiiiiriiiriiiiitfiH TrTriiir Ltrrn~ 
-VISI VILNONIAI—visuomet

2*. -DIDELIS STAKAS—geriausi styliai 
j*. -TIKRAS PRITAIKYMAS-visos mieros 
4* -GERIAUSIOS VERTĖS-garantuojama 

-UŽGANĖDINIMAS—arba pinigai atgal.

Nemo Lieeinimos num.333, tik
rai pirus. Turi žemą viršų ir vi
dutinį sijoną. Iš tvirtos šviesiai 
rausvos ai- baltos materijos J dy 
džiai 2>pk<36; atsieina tik $3.' 
Jei krautuvėj nėra prisiųskit’ 
mums savo vardą, adresą ir j 
$3. Mes pasiųsime.

Nemo Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16th St., New York (Dcpt. S.)

Nature Guru Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chirpprątas, 
Naturopathaa

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

cijų, — naujausia^ budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park, 

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

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

Tel. Lafayette 5698.

Gerąi
2 poros knick pilnos mieros kelnes—vienos eilės ar dviejų C-j g A

Specialiai šiame išpardavime tiktai ............................................... ▼ IViVlf
Kiti siutai ir viršutiniai kautai vaikams, $8.50 iki $25

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasaftly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

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

• A. A. PAKSYS
220 Mihvaukee Avė 

Kenosha, Wis.

AR JUS ŽINOTE, KAD 
......to .... .'v. .

Nupuolimas markių labai daug at
siliepė j Lietuvos ekonominę padėtį, 
ir galima beveik pasakyti, kad tas 
tiesioginiai atsiliepė į lietuvius mo
kėjime Vokietijos skolų? Ar jus ži
note, kuomet jus perkate Helmar Ci- 
garetus jus gaunate gryną Turkišką 
Tabaką, bet kuomet jus perkate ki
tus cigaretus jus gaunate pigesnį ta
baką ?

algos. Ir kas

gali būti priešingas, jeigu gabus 
ir patyręs savo amate žmogus 
uždirbtų daugiau, negu viduti
nių gabumų ir patyrimų darbi
ninkas?

—Jurgis Spurgis,
P. S. čia išdėsčiau tik vienos 

pusės argumentus. Supranta
ma, nuodalaus darbo priešiniu-

l 1! kai turi taipgi argumentų ir, 
rasi, kuris nors jų išdėstys ki
tos “pusės” argumentus. O 
“N-os” gal leis [mielai. Red.] 
padiskusuoti šį klausimą, kadan
gi, bent New Yorke, tūla rub
siuvių darbininkų dalis šiuo lai
ku įdomauja kalbamu klausimu.

—J. S.

/X---1
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AFTER YOU 
MY DEAR 
GA3TON!

you mušt <ao \ 
DOWN FIRST, M Y 
DEAR AUPH0N5EJ

JUST BOVVING CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

Britva paplovė savo moti 
ną ir pati nusižudė

VIENOS ŠEIMYNOS KETURI 
NARIAI PAPILDĖ SAU-

> ŽUDYSTĘ.

Motina 
m,irti, 
mo.

ir duktė sutiko kartu 
bijodamos persiskiri-

PO BISKlfKASlSAVAITĘ
JUS GALĖSIT DĖVĖTI \

—II —1 ' 1 Y

GERESNIUS RUbUS
_____ s £ ■

Puikus pasirinkimas ne

šiojimui rūbų. Snapy, nau
jos mados styliai. Puikiau
sio materijolo, geriausio 
pasiuvimo.

Musų pavasarinis 
pasirinkimas yra 

pilnas
Apsiautalai 
čia. Siutai 
kiekvienam, 
skrybėlės

kurie apsiau
kime tinka 
Kepurės ir 
puikiausios.

KAINOS TIKROS.
{mokėkit biskį pinigų, pa
siimkit rubus su savim, ir 
baikite mokėti po biskį 
kas savaitę, taip kaip ge
riausiai tinka. PAPRAS
TA IR GRAŽU — NĖRA 
RED TAPĖ.

■OPPOSITB i PALMERj • H0U

ENTRAL LOTHINC OMPANY j
'statėsi; . ČNTftANCE L0B9Y

APSAUGA
Daugumas išvengia kosuliui, šalčių, bronchitų, ar 
kitų žiemos ligų, apsaugodami kūnų nuolatiniu 
vartojimu .

StOTTS EMUISION
Ji yra maistas ir tonikas gausi sveikatą daj’an- 
fčiais vitaminais ir yra šilumos ir energijos 

šaltiniu. Tikslus Scotto Emulsijis vartoji
mas užlaiko stiprumą.

Scott & Bovvne, Bloomfield, N. J. 22-24

Užmuškite Šalti 
Sustatnljkite Posargas

Neapgaudinėk savęs slopinimu, erzinimu šalčio šiemet. šios dienos 
šaltis gali nuvesti prie posargų rytoj. • j

Dr. C. W. VVaggoner, Toledos sveikatos komisininkas, sako “Išsigydyk 
šaltį pirmą dieną ir nebus progos pneumoniją ar posargas gauti. Ląikykis 
saugiosios pusės. Užmušk savo šaltį dabar. T tirpo, vienintelis tarputyninis 
tepuklas tikrai nuostabiai pagelbsti nuo peršalimo ir uždegimo.

Nusipirk Turpo slojokėlį dabar f- vartok jį kaip yra pasakyta, o greitai 
išsigydysi nuo šalčio ir uždegimo. įtrauk truputį lurpo } nosį kelis kartus 
per dieną, o posargų antkričiams maįa» bus progos įsigauti į ją ii veistis. _
išsigydysi nuo šalčio ir uždegimo.

JEIGU JUS SERGATE ‘
Nevartokite pilių Ir patentuot y medicinų. Jus gal būt

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

tai paeina nuo nuodų k^ae.^ .
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. Specialis 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.

11! tik.*/'.

Užvakar South Sidėj rasta 
dvi moteri su perplautais ka
klais. Viena, 40 metų amžiaus, 
nužudė savo motiną, 69 metų 
amžiaus, o paskui pati papil
de saužudystę. Tyrinėjimai pa
rodė, jog tarp moterų buvo 
padaryta sutartis kartu įnirti. 
Abi moteri buvo įpratusius 
naudoti narkotinius vaisius. 
Jiedvi darė didžiausių pastan
gų atsikratyti nuo to baisaus 
įpratimo, 'bet bijojo persiskir
ti. Tat jiedvi ir nutarė kartu 
mirti.

Nuo reginio, kuris stojosi 
prieš ją, ji apalpo. Lovoje gu
lėjo su perplautu kaklu p-ia 
VVoolson. šalyje jos buvo su
gniužusi p-ia Robinson. Jos 
kaklas irgi buvo perplautas. 
Čia pat gulėjo kruvina brit- 
va.

Tuoj liko pašauktas polici
jos kapitonas Donahue.i Rasta 
du laišku. Vienas jų skamba 
sekamai:

“Mudvi tai darova savo liuo- 
su noru. Niekas tame nėra 
kaitas. Viskas buvo bepradedą 
eiti gerai, bet jie nedavė man 
progos išsigydyti. Jie norėjo 
atskirti mane nuo motinos. 
Mirdama aš prašau, kad ma
no vaikutis butų tinkamai pri
žiūrimas. Aš norėčiau,, kad 
p-ia Boyle paimlių jį. Ji buvo 
angelas mums ir ji tinkamai 
išauklės jį.”

Po laišku buvo parašas 
“Edna”.

Laiške -prašoma prisiųsti jam 
narkotu.

“Prisiųsk man vieną M 
(morfiną) ir vieną K (kokai
ną), o taipgi gerą adatą ir į 
akis ą leisti skystimui prietai
są. Gauk laboko dėžę ir įdėk 
visa tai į dugną. Užtaisyk dė
žę taip gerai, kaip gali ir pa
siųsk ją John Vavienick ad
resui Jis čia randasi už gir
tuokliavimą ir ligonines vir
šininkai nieko blogo nenužiiį- 
rės.” f

Visa šeimyna vartojo nar
kotinius vaistus.

William Woolson parėtu 
kė policijai: “Mano tėvas nu
sižudė dėl narkotų. Mano sėt

AR JUS ŽINOTE, KAD
Vilnius tapo Lietuvos sostine 1323, 

kuomet Gediminas, Lietuvos Kuni
gaikštis, paėmė Trakus? Ar jus ži
note, kad Helmar Turkiški Cigare- 

tai duoda jums gerumą, kuomet kiti 
paprasti cigarctai duoda jums dau- 

’gumą?
JUS AKYS

Yra jums brangesnės ui viską. Neapleis
kite jų. Jeigu turi kokią akių kliūti, tuo
met ateik pas mane pasitarti.

DR. 8ĘRNEK, 6ERNAS
Lietuvis akių daktaras ■ (Optometrist) 

3315 So. Halsted S(., Chlcago, III.
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki ® 

Nedaliomis nn< 10 iki 1. Tel. Yards 0681

(Seka ant 74o pusi.)

PAVASARINIAI IR VASARINIAI 
SIUTAI

Mes pasiūlome jūsų apžitjfėjim'ui ir 
pasirinkimui naujus moderninius ęty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams; naujausių spalvų ir pa
tentų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti 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 j rytus nuo Halsted St. 
Atdara kasdien, vakarais ir nedaliomis

20 mėty prityrimo 
Akinių Britaisymo mene

VAIKAMS PLAUKŲ NUKIRPIMAS 20c.

ifrTieš
Charles

ne pirmn. drama 

šeimynoje.

25. metus Dr. William
Woolsou nusižudė

Kitas laiškas buvo rašytas 
motinos p-iai Boyle, Laiške ir
gi prašoma pasirūpinti jos 
dukters vaiku. Laiškas baigia
si taip:,

“Muki vi turi va mirti. Nėra 
jokios kitos išeities. Vien tik 
kūdikio gaila.”

Laiškas iš beprotnamio.
Policija surado Robinsono

laišką, rašyta savo žmonai.

y

KLEIN BROS
J 20 and Halsted Street

bep ouf name and locatton

400 Naujų Pav-nių Drąsių $10

Simptomai pareiškiu 
akių ligas

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

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
* kampas 18 gatvės
Ant trečio augšto virš Platto ap
lietos, kambariai 14, 15, 16 ir 17# 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.

» Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Jis buvo vienas • žymiausių 
daktaru tame mieste; jo žmo
na irgi buvo plačiai žinoma 
vietos rateliuose. Juodu turėjo 
tris vaikus, kurie buvo sveiki 
ir šaunus.

šeimynos draugai buvo pa
stebinti, bet jie negalėjo išgau
ti jokio paaiškinimo.

P-ia Woolson apleido Buf- 
falo ir atvyko Chicagon. Ji ap
sigyveno prie 25-tos ir Prai- 
rie. Tais laikais tai buvo tur
čių distriktas.

Naujos misterijos.
Keliems metams prabėgus 

nusižudė jauniausias sūnūs, 
Hohvard. Kaip ir tėvas, jis brit- 
va persipiovė kaklą. Policija 
negalėjo surasti jokios priežas
ties tai saužudystei, o šeimy
na tylėjo.,

Duktė Edna apsivedė su 
biznierium J. A. • Robinso 
Prieš keturis metus jiemdviem 
gimė duktė.

Keltiems mėnesiams plraėjus 
kūdikis numirė. Daktarai nu
sprendė, kad kūdikis nusinuo
dijo motinos pienu, bet jie ne
galėjo suprasti, kokie buvo, tie 
nuodai.

Praeitą metą išėjo iš pro
to Robinson ir liko pasiųstas į 
Kankakee beprotnamį.

Visa tai ingi buvo labai mis
ti ringą.

Tuo pačiu laiku vyriausias 
sūnus William apsivedė ir iš
sikraustė kitur gyventi, o Ed
na su savo vaiku sugrįžo pas 
motinų gyventi.

Išsikelia kitur gy venti.

Prieš kiek laiko tame dis- 
trikte prasidėjo “oblava”. Val
džios agentai gaudė narkotinių 
vaistų vartotojus.
. P-ia Woolson ir jos duktė 
labai nervavosi, kai tie agen
tai ėmė daryti kratas jų dis- 
trikte. Pagalios, jiedvi nutarė 
išsikraustyti kiton vieton. Aiš
kinosi, kad kambariai esą 
joms perbrangųs. Bet pažįsta
mi nustebo, kuomet jos atsi
sakė duoti adresą savo nau
jos buveinės.

Nuo to laiko iki užvakar 
dienos pažįstami apie jas nie
ko negirdėjo.

Tragedija

Berovė s skyrius^ 
^DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
ĮiKŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus (domius būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau
nų kūdikių.'

Kūdikių aprūpinimai ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos ieimynai ir tautai 

Ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kurį mes tu

rime reguHarUkals laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvUdentl.

STRAIPSNIS XII

Maudymas

Kūdikį reikia kasdien prausti, laiką 
nureguliuojant pagal laiką penėjimo 
ir pravėdinimo. Geriausia yra rytas, 
bet galima ir vakare. Nerenkia kū
dikio maudyti po penėjimui, arba ne
užilgo prieš išvedimą laukan. Iki bam
ba neužgis, reikia trinti tik su kempi
ne. Po to vartot vonelę. Per pirmą 
menesį vandens temperatūra lai bū
na apie 95—100 laipsnių Fahrenheito, 
laipsniškai mažinant iki bus 90 gale 
metų. Rekomenduojama įsitaisyt 
maudynės termometras. Ausis ir no
sį reikia švelniai išvalyti su vata. 
Seilių gleivė gerklėje pas kūdikį taip 
plona, kad mažiausias patrynimas ga
li įdrėksti ir atverti kelią užsikrėti
mui. Todėl patariama, kad motina 
neprileistų burnelei apsipurvinti ir 
tada nereikės plauti. Po šeštam mė
nesiui kūdikio gerklę galima valyti 
su minkštu -Judėk1u, nemygant, o ka
da dantys pasirodo, tai galima varto
ti švelnų šepetuką. Kaip tik kūdikis 
užauga tiek, kad gali mokintis, rei
kia jį pratinti dantis valyti.

’ O

Soda prausimas. — Prausimas su 
soda patarnauja gana gerai tada, ka
da šilta, ypatingai vasarą. Į kiekV^t> 
ną galioną vandens reikia dėti du 
Šaukštelius sodos. Vandens tempe
ratūra turi būti ta. Užtenka laikyti 
jį dvi iki keturių rrvinutų. Odoje tada 
neturėtų būti jokio trynimosi. Ku- 
dikkreikia nusausinti su švelniais ab- 

I rusais.
Skrudų prausimas. — Sklaidos irgi 

I naudingos dėl karščių. Į vandenį rei
kia įdėti vieną puodelį skrudų ir da
ryti taip kaip su sodos prausimu.

į Muštardos prausimas. •— Muštardos 
prausimai naudingi nerviškume ir 
nemiegojinve. Prirengiant maudynę, 
dėk pilną šaukštą muštardos Į šešius 
galionus šilto vandens. Kūdikį laikyk 
vandeny dvi ar tris minutas, o iš
ėmus gerai nutrink odą ir tuoj gul
dyk. Tuo budu kūdikis gaus ramaus 
ir atgaivinančio miego.

Didžiausia problema kiekvie
nos motinos yra tada, kada ios krūtų 
pienas išsenka, ir jai rupi kokį maistą 
reikės kūdikiui duoti idant jis sveikas 
bųtj ir augtų stiprus ir vikrus. Bor- 
den’s Eagle Pienas išrišo tą problemą 
tukstantims ir tukstantims motinų 
bėgy paskutinių šešiosdešimts mėtų. 
Daugiau vaikų tapo išauklėta su 
Eagle Brand negu su visais kitais 
preparatais sykiu sudėtais. Žindyk, 
suprantama, pati kūdikį, jei gali, bet 
nebandinėk visokių maistų apie ku
riuos mažai žinai. Eagle Pienas yra 
sveikas ir grynas, boto lengvai su
virškinamas.

Jei nori apsaugoti savo mergaitės 
sveikatą per rimčiausį jos gyvehimo 
periodą, pridėk Eagle Pieną prie jos 
kasdieninių valgių. Ant dienos reikia 
vartoti du šaukštu, geriauia pary
čiais ar popiety. Atmiešk jį su tri
mis ketvirtadaliais puoduko šalto van
dens. Eagle Pieną galima sudėti su 
plaktu kiaušiniu ir skanskoniu, su 
ginger ale, vynuogių sunka ar koko. 
Suprantama, kad' šviežias oras, 
mankštinimas, ganėtinas miegas ir 
sveikas pasilinksmiinmas taipgi svar
bus šiuo laiku, bet tinkamas maistas 

__ ___ _ _ » d
Skaityk šituos straipsnius atydžiai 

kas savaitę ir pasidėk ateičiai.

Užvakar vakare p-ia Mary 
Boyle, savininkė namu po No. 
2317 Indiana Avė , nutarė at
lankyti savo kambarių nuomo
tojas. Moterų keistas elgęsis 
pas ją ir pirma sukėlė nužiū
rėjimo. Kambario durys buvo 
uždarytos. Bet p-ia Boyle at
rakino duris ir atsuko elek- I yra pirmutine reikmena. 
tros šviesą.

Visi naujausi styliai ir spalvos

Moteris! Mer
ginos! štai yra 

išpardavimas, 
kuris vi

suomet yra 
verta pirkti 
pas KLEIN 
BROS. štai 
yra 400 ge
riausių dresių 
pavasario se
zonui ’. Pui
kios canton 
crepe, laces, 
tafieta, allty- 
ine šilko, crepe 
megstos ir pai 
šly šilko.

Blouse modelių, tiesių linijų penai boulfant ir cir- 
cular sijonų efekto. Mohavvk, juodos, henna, mal- 
lard ir rožinių spalvų

Vertos iki $25

PAVASARINIŲ SKRYBĖLIŲ 
.PASEKME

Moterims ir merginoms naujos 
Velykoms skrybėlės iš Milano ir 
Šios šalies išdirbinių. Timbo 
šiaudų ir šiaudinio audeklo išdir- 
bimo ,gražiai sutaikytos, artistiš
kai papuoštos kvietkais, vyšnio
mis, nbinais ir leisais, 
vertos $8, tiktai po
MUSŲ $2.98 SPECIALŪS SKRY
BĖLĖS MOTERIMS JR MERGI
NOMS, su puikių plaukų pluoš
tais, papuoštos kvietkomis taipgi 
braid ir šiaudines C O 
skrybėlės
VAIKAMS SKRYBĖLĖS iš Vis- 
ca trimuotos su ribinais, visokių 
spalvų, specialiai C* 4
tiktai <!r 8 bwO

n

VYRAI! JUSy PAVASARINIAI SIUTAI!
Kiekvienas siutas turi dvi poras kelnių

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

Vyry 2-jų kelnių siutai, $35
Puikiai išrodanti žinomi “Kenilworth“ rūbai suaugusiems ir jauniems ■ 
vyrams, puikiausio materijolo ir naujausių phvasarinių ‘ ■
modelių. Kainuoja daug daugiau negu musų kaina ■

LĖTU VOS TRISPALVE VĖLIAVA
Kiekviename name privalo btiti Lietuvos Vėliava, o ypač 

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

Reikalaukit Vėliavų
Lietuvos Vėliavų Turime Ketveriopų

Vilnonę, 6 pėdų dydžio ..........................................................
Gražaus audeklo, 6 pėdų dydžio ..............................
Mažos su koteliais, 8 colių dydžio po ................................
5 ir pusės colių dydžio su kotukais po ............................

“VIENYBĖS” BENDROVĖJE

$6.00 
$3.75 
.. 25c 
.. 15c

Taigi paskubėkite su užsakymais
Siųsdami užsakymus prisiųskite drauge ir pinigus, tas 

greitins gavimą vėliavos.
Perkupčiams duodame didelį nuošimtį ir apmokant persiun

timo lėšas. Pasinaudokite proga, o tą padarysite paskubėdami 
su užsakymais. 1

— Adresuokite —

Vienybe
193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

pa-

X ’
Natalija Žukauskas 

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

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

Dr. Anele Kaushillas D. C.
. CH1ROPRACTOR

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

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m.

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be CMC Be 
PeilioVL J Skausmo

šitie skelbimai garsinami kas sa
vaitę. Gal būt, kad jus skaitėt juos 
ir jeigu jus turite rupturą, labai pa
prasta, jus pagalvojot apie tai ir ma
nėt pasimatyti su manim, bet dėl ko
kių nors priežasčių neatlikote to. Ko
de! atidėlioti ilgiau ? Kiti neatidėlio
jo ir jau yra įrašyti į musų listą kai
po išgydyti ir užganėdinti ligoniai. 
Naujas vardas kas savaitę.

Skaitykit ką Mr. Sofar sako:
Per trejus metus aš turėjau ruptu

rą ir labai nuo to buVo nesmagu. Dr. 
Flint išgydė mane jo metodu be skau
smo ir be peilio. Tai buvo labai pa
sekmingai ir aš esu linksmas vyras. 
Aš dabar visai sveikas ir tartum nie
kuomet nebūčiau turėjęs rupturos. An- 
ton Sofar, 2702 So. St. Louis Avė.
VaricGse veins $25.

Aš taipgi išgydau pasidinusias 
gyslas kojų mano pačio metodu. Be 
peilio, be elastic srovių arba kitekių 
mechaniškų prietaisų. Saugus ir pa
stovus gydymas.

Patarškai dykai.

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

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

pietų, panedėliais ir ketvergais iki 
8:30 p. p., pedėliomis, uždaryta.

DYKAI
Reumatizmu sergantiems

Mes turim naują bu- 
dą reumatizmui gydy- 
ti, kurį mes pasiųsim 
apmokėtu siuntimu į Zi d) JryY 
kiekvieno šito laikraš- 
čio skaitytojo namus, H J 
kuris parašys mums Q 
apie tai. Jei turi škau- J AĮ 
smus raumenyse, ar są- (lt O 
nariuose, jei jie yra su- // į IVl 
stiro, ar jauti opumą,# 
jei Kankina skausmai# llĮjJlJllV 
prie kiekvienos oro at-# 
mainos, tai čia tavo 
proga išmėginti naują, prastą būdą, 
kuris pagelbėjo šimtams. Net jei ta
vo liga butų užsisenėjusi ar nepasi
duodanti, vis viena, ar butum sirgęs 
vienus metus, ar dešimti, ir butum 
veltai išmėginęs viską. Mes prašom 
jarašyti mums tuojaus ir paprašyti 
šito prasto vaisto, o mes pasiųsim jį 
išbandyti DYKAI.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom, kad tamsta siųstum 

mums pinigus, prisiųsk tik savo pa
vardę ir adresą. Mes tuojaus pasiusim 
tamstai išmėginti dykai, apmokėtu 
siuntimu, rūpestingai Bflusų supakuo
tą, kad išmėgintume! musų lėšomis, 
šimtams yra pagerėjęs šitas prastas 
naminis būdas. Nepraleisk šitos dide
lės progos, jei sergi reumatizmu bent 
kiek. PARAŠYK ŠIANDIEN.

PLEASANT METHOD CO, 
DEPT. X—1.

3624 No. Ashland Aven Chicago, UI.



NAUJIENOS, ChicigO, M

Prapuolė profesoriaus sūnūs.ke-
(Seka nuo 6-to pusi.)

no tik

metus juodu

PoppMano,

■nur-
1645

Nusižudė policistas.

14

Gimimai

4510

gal

susiinteresavo Lietuvių Rateliuose

d.

Sprogo bomba.

tik

na.

vyras

Raistng the Family- Somę peopiė could convtnce us that the moon i s purple’

jų, 
jis

I^a Šalie viešbutyje Rusijos 
Vaikų ir Moterų šelpimo ko
mitetas turėjo pokylį. Ten jau

kad bankininkas 
buvo nužudytas.

ypatų, tai 
pasirūpint 
vėliau gal

Policistas buvo tik 27 me
tų amžiaus.

pastan- 
Liskes 
Ji nu-

P-ios Šleževičienė ir Vencienė 
atvyksta balandžio 6 d. — 
Bal. 8 d. rengiama joms po
kylis. — Prakalbos bus su
rengtos visose miesto dalyse.

Bandė nusinuodyti; 
esąs kaltas.

Pabėgo iš kalėjimo du 
banditai

Liko paliuosuotas nuo teismo 
išlaidų.

Kasta sušąlęs 10 mėnesiu 
vaiko lavonas.

Susipyko prie kortų — mirti
nai pašovė savo priešą.

Samuel Carson paliko savo 
sunums $150,000 vertės 

turto.

30tą, 1923.
6tą pasitiks vieš- 

visas Komitetas ir

ant Nicholas 
Lake St.

TATS SAUVPASKYRĖ 
BAUSMĘ.

Arba kaip tūlas žmogus ati
darė šėpą, kurį tegal 
trys broliai atidaryti.

Prieš dvej us 
susipyko prie kortų ir susipe
šė — kaip vienas, taip ir ki
tas liko sužeisti.

Turėjo
Iš laetuvos paėjo Pa- 

Plukių kaimo. 
_2 metus.

erį, posūnį Karolį

— se-
duris
Abra-

“nuo 
teisino išlaidos

Joseph Lombardo, 1637 Fer- 
dinand St., jau nuo senai grie
žė 'dantimis 
Scalva, 665 W.

Moteriai jis pasakęs, 
einąs šveisti revolverį, 
gijrdo šūvis,- ir moteris

Policistas Jerry Neligan, 
E. 95th St., nusišovė savo na
muose.

Norinui surinkti $100,000 
Rus^į^ vaikams ir mote

rims šelpti.

• kad 
Pasi- 
rado 

savo vyrą jau bemirštantį. Spė
jama, kad tai buvo saužudy- 
stė, o ne incidentas.

atsake Ot- 
cen- 

Su

kampanijai. Iš chicagiečių no
rima surinkti Rusijos badau
jančių vaikų ir moterų šelpi
mui $100,000. Kampanija pra
sidėsianti apie balandžio 15

8tą, pokylis, vieš
buty Great Northern, (Cfystal 
Room), Jaoks n Blvd. ir Dear- 
born gatvės tą pokylį jau

Penktadienis, kovas 28,1923

Chicagos Žinios

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

*

kūdikis mirė nuo morfi- 
kurį jis įčiulpė iš krūties, 
nežinojau, kad mano bro

lis, Hoiward, vartojo narkotus, 
bet aš nužiūrėjau, kad jis tai 
darė, kuomet jis papildė sau- 
žijdystę.

“Visa šeimyna vartojo nar- 
kotus — tai buvo įgimta. Ir 
mano sesuo įpratino savo vy
rą vartoti tuos vaistus. štai 
kodėl jis ir atsidūrė ibeprdb- 
na myje”.

Saužudystės priežastis.
W.illiam užsigynė* kad jis 

kada nors vartojo narkotus 
Jis papasakojo policijai, kad 
Kaip motina, taip ir sesuo no
rėjo ]>asiliuosuoti nuo to bai
saus įpročio, bet bijojosi kan
čių.

Vieną dieną prieš tos dra
mos įvykimą, jis nuvykęs pas 
jas ir pranešęs, kad motiną 
jis paimsiąs pas save, o se
serį pasiusiąs į ligoninę. Ed- 
na pasidariusi įjfcteriniga, nes 
ji gerai numanė, kokių kan
čių tenka pergyventi negau
nant narkotų. Jai labai buvę 
gaila motinos.

Nenorėdamos kankintis, jos, 
matoma, nutariusios nusižu
dyti. Nes tik mirtyje bematė

Užvakar prie 79 gat. 
Hoyne 1 
mokinys, 
liu, kurį jis matė gulintį tuš
čiame lote paskutines ketu
rias dienas. Jis paspyrė rišu 
lį koja — ir iš ten išsirito 
mažutis vaiko lavonas.

Policiją spėja, kad vaikas 
buvęs apie 10 mėnesių am
žiaus. Esą pirm išmetimo ' jis 
buvęs chloroformu pPitrošikin-

MIKOLAS GLĖBAS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu ket
virtadieny, kovo 22, 1923, 2 vai. 
po pietų. Turėjo amžiaus 43 
metus 
nevėžio parap., ] 
Amerikoje išgyveno 22 
Pašarvotas 3232 S. Lime St. Pa
liko savo mcgerį, posūnį Karolį 
ir Antaną, bvblį Jurgį Lietuvoj, 
o Juozą ir Petrą Amerikoje. Lai
dosim panedaįy, kovo 26, 8 vai., 
ryto, į šv. Jurgio bažnyčią, o iš • 
ten į šv. Kazimiero kapines. Gi
minės ir pažįstami dalyvaukit 
palaidojime. Tegul jam bus leng
va šios šalies žemelė.

JONAS DERGINTIS persisky
rė su šiuo pasauliu kovo 21— 
1923—10 vai. vakare. Paliko 
dideliame nubudime moterį Ka
zimierą, sūnų Joną ir brolį An
taną. Paėjo iš Dišlių kaimo, 
Alsėdžių parapijos. Išgyveno 
Amerikoj 25 m. I>aidotuvės atsi
bus Subatoj, Kovo 24 iš namų 
1737 S. Union Avė. į Dievo 
Apveizdos bažnyčią, iš ten j šv. 
Kozimiero Kapines.

Visus gimines ir pažįstamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Liekame nubudime; moteris 
Kazimiero, sūnūs Jonas ir bro-

*IV1.)UĮ>(JO(I SKUUJUy SI]

r isiier

Liet. Moterų Dr-ja “Apšvieta” ren
gia puikią vakarienę su muzikaliu 
programų ii’ šiaip įvąiriais pasilinks
minimais šeštadieny, kovo 24 d., 7:30 
v. v., Mildos abejose svetainėse, 3138 
So. Halsted St. Visi kviečiami atsi
lankyti. — Apšvietietės.

JIEŠKAU savo tėvo P. Kniukšto 
Paeina Kauno rėd., Mažeikių aps
kričio, Sedos valsčiaus, Gudelių kai
mo. Jei kas žinote, meldžiu pra
nešti, arba pats meldžiu atsisaukt. 
Kas praneš, gaus <$10 dovanų. Aš 
atvažiavau iš Lietuvos, norėčiau 
žinoti apie savo tėvą. P.Kniukšta, 
11709 Dyar St., Hamtramk, Mieli.

Nedegamas šėpas 
turiomis kombinacijomis

Trys Blattsteinų broliai 
Abraham, David ir Morris 
įsigijo nepaprastą šė]>ą 
pą, kuris turėjo trejas 
ir tris kombinacijasl
ham galėjo atidaryti pirmą- 
sias duris, David — antrąsias, 
o Morris — trečiąsias.

Broliai laikė graznų krau
tuvę. prieL Bnie Islaftd ir Roo- 
sevelt roadL2^\Jų šėpas paskil- 
bo visoje apylinkėje: esą jo 
niekas negalįs atidaryti. Bet 
štai ateina išryto visi trys bro
liai, atidaro kiekvienas savo 
duris — ir žiuri —• nebėra nė 
auksinių laikrodukų, nė karte
lių, nė kitų brangių dalykų.

Ateina Zolorevas, žydų laik
raščio redaktorius, ir bando 
tą mįslę įminti, šėpas čielas, 
dinamito aplinkui nesimato.

Policijos kapitonas Kelly 
užlklausė Zolotarcvo, ar kar
tais jis negalėtų paaiškinti, 
kaip visa tai atsitiko.

“AŠ žinau”, atsakė Zolota- 
nevas, “aš pats galvojau apie 
tai. Matote, dar yra ketvirtas 
Brolis, Lauje, Ikuris pardavė 
tą šėpą Abraramui, Davidui 
ir Morris’ui. Kaip ir visų an- 
trarankių šėpų, jo dugnas pa
daryta iš cemento. Kažin kas 
apvertė šėpą ir išmušė dugną.

‘^Louię neturėjo kombinaci- 
bet Abie ■ mano, kad 

turėjo kują.”

“Kadangi jus prisipažįstate^ 
kad buvote girtas, tai pasi
skirkite sau bausmę,” tarė tei
sėjas Walker Balph Otwell’ui 
iš East Chicago.

“Aš turėsiu užsimokėti $10 
ir teismo išlaidas
\vell, “jei paskolinsite kelis 
lūs parvažiavimui namo, 
savim aš neturiu pinigų.”

“Gerai”, atsakė teisėjas, 
skubinkis sugrįžti.”

Penkiolikai minučių praėjus 
OtAvell sugrįžo.

“štai pinigai: “10 bausmės, 
$6 teismo išlaidų ir $1, ku
rį aš pasiskolinau iš jūsų.”

“Pasilaikylkite sau $6,’’ ta
rė teisėjas, “nuo sąžiningų

neima-

Tik dėka draugų 
goms, .p-ios Margaret 
gyvastis liko išgelbėta, 
rijo nuodų., Draugai, pastebė
ję, kad kas tai su ja yra ne
gera, tuoj -nuvežė ją į ligoni
nę, kur iš jos sistemos liko 
pašalinti nuodai. Ant staliuko 
rasta tokio lupinio laiškas: 

“Aš paėmiau nuodų. Del to 
mano vyras yra kaltas.”

Liskes gyvena 2914 Broad- 
way. ':

Užvakar jiemdviem vėl ne
tikėtai teko susidurti bendrų 
draugų namuose. Jie susėdo 
lošti kortomis. Lombardo įta
rė Scalva įprigautlinėjimu. Abu 
pasikėlė nuo stalo ir išėjo 
lauk. Pasigirdo šūvis. Susirin
ko žmonių minia, bet Lom
bardo, nors ir viena medine k(b 
ja, spėjo pasprukti. Scalva gi 
gulėjo paplūdęs ^kraujuose.

Visa tai įvyko prie 
Grand Avė.

Užvakar buvo kėsintųsi bom
ba suardyti saldainių krautu
vėlę, 856 Sedgvvick St. Krau
tuves savininkai yra Joseph 
JaHdusa ir Sumuoti Moeona. 
Kai]> vienas, taip ir kitas už
sigina gavę 'bet kokių drąsi
nančių laiškų.

Nuo bombos subyrėjo kele
tas langų; jokių kitų nuosto
lių nepadaryta.

icagos

John Hale, plėšikas, ir žmog- 
žuda Thoinas Pruett pabėgo iš 
Joliet kalėjimo. Juodu buvo 
vežamu iš naujojo kalėjimo j 
senąjį. Kelyje juodu retežiais 
prismaugė sargą Welkey, o pas
kui išmetė jį iš automobiliaus. 
Atsipeikėjęs Walkey pranešė ka
lėjimo valdybai. Pasiųsta pen
ki automobiliai pabėgėlių suga
vimui. Spėjama, kad banditai 
atvyko Chicagon, iš kur jie ir 
paeina.

Winnetkos ir Chicagos po
licija jieško Daniel Kohlsaato, 
Lowis Instituto profesoriaus 19 
metų sūnų. Pirmadienį (DanieĮ 
išvažiavęs darbo jieškoti ir 
nuo to laiko nebegrįžęs namo.

Nesenai miręs Saihucl Car- 
so'ii (Carson, Pirie, Scott and 
Co. įkūrėjas) paliko visų sa
vo turtą, kuris siekia $150,000, 
savo dviem sūnum — Chest- 
eriui ir Samuel’ui.

Koronietnius (netikėtų 
čių tyrinėtojas) Oscar Wolff 
ir jo padėjėjas Adolf Hermann 
nesą įsitikinusiu, kad banki
ninkas Popp papildė saužudy- 
stę.

Hermann pareiškė, kad yra 
davinių manyti, jotg Popp ne 
pats nusižudė, o buvo nužu
dytas. Bet plačiau apie tai kal
bėti jis atsisakė.

Clncagos Sveikatos Depar
tamente įregistruota:

Bita Merkis, 2542 West 64tli
St., kovo 17.

Lilian Mikies, 2529 N. Marsh- 
field Avė., kovo 12.

JOsephine Gudavičia, 
S. Hermitagc, kovo *8. r

Chicagiečiai rengiasi pa 
sitikti viešnias

Bendras Chicagos Lietuvių 
Našlaičiams Šelpti Komitetas 
labai uoliai darbuojasi atatin
kamam priėmimui gerbiamų 
viešnių: ponių Sleževičienes ir 
Vencienės, kurios atvyks Chi
cagon balandžio 6tą ir bus čia 
iki balandžio

Balandžio 
nias stotyje 
draugai.

Balandžio 

rengiasi chieagiečiai ir chica- 
gietes. Bus tai vienas šauniau
sių pokylių, kokį chieagiečiai 
yra kada nors turėję. - Bilietai 
po $2.50 ypatai jau parsiduo
da Universal State'banke ir 
pas Komiteto narius. Kadangi 
ten telpa apie 300 
patartina visiems 
bilietai iš anksto, 
pritruk t vietos.

Svetainės prakalboms po vi
sas lietuvių kolionijas Chica- 
goje ir apylinky jau yra pa
imtos. Prakalbos įvyks sekan
čiose-vietose:

Tp|\vn of Lake, Bridgeporl, 
Cicero, 18tą ir Union, West 
Side, North Side, Roseland, 
South Engjewood, Mclrose 
Park, Garfield Park ir Bright- 
on Park.

Ateinantį penktadienį, kovo 
23 d., 8:30 vai. vakaro, įvyks

3251 S. Halsted St., Chi- 
111, pilno Komiteto .po
le artame bus nuspręstos 
smiMJanenos, surištos su

bute, 
cago, 
sėdis, 
visos
gerbiamų viešnių atsilankymu 
Chicagon.

B. Ch. L. N. S. Komitetas.♦

PAAIŠKINIMAS.

Amerikos Lietuvių Akcinė Ben
drovės “Rūbas” ir Amerikos
Lietuvos Audimo korporaci
ja yra skirtinos įstaigos.

ir

Lietuvos Audimo

Mass., vadovau-
Kaip dabar 

stovi ir

Daugelis iš visuomenės 
Amerikos Lietuvių Akcinės 
Bendrovės “Rūbas” dalininkų, 
tapo suklaidinti tilpusių straip
snių “Naujienų” Nr. 52 ir 58 
apie Amerikos Lietuvos Audi
mo Korporaciją. Amerikos Lie
tuvių Akcinė Bendrovė “Rū
bas” yra visai • skirtinga orga
nizacija, kuri liko suorganizuo
ta Chicagpje.

Amerikos
Korporacija buvo suorganizuo
ta Bostone 
jaut Kazlauskui.
Audimo Korporacija 
ką ji veikia — to nežinau, nes 
nedalyvauju joj.

Todėl prašau dalininkų ir 
visuoimenės nemaišyti Amer. 
Liet. Audimo Korporacijos su 
Am. Liet. Akcinė Bendrove 
“Rūbais”. Nes Amerikos Lie
tuvių Akcinė Bendrovė “Rū
bas” yra žinoma Lietuvoj vie
na iš rimtųjų organizacijų ir 
turi įsteigus rūbų siuvimo fa
briką ir krautuvę Kaune. Taip
gi turi išbudavojus cementinį 
— betono tvenkinį ir elektros 
stotį, vandeniu va'roma, prie 
upės Juros, Tauragėje, šią va
sarą rengiasi užbaigti statyti 
linij audimo ir verpimo fabri
ką prie elektros stoties Tau
ragėje.
Am. Liet. Akc. B-vės “Rūbas”.

Pirmininkas, J. Gudžiūnas.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ELIZA BETH, N. J. — Lietuvos So
cialdemokratų atstovo d. Kipro Bieli
nio prakalbos įvyks sekmadienį, kovo 
25 d. kaip 2 vai. po pietų Lutvino sve
tainėj, 69 So. Park St. Vietos lietu
viai dar pirmą kartą išgirs prakalbą 
iš Lietuvos atvykusio tikro darbininkų 
atstovo, todėl kviečiame visus atsilan
kyti.

Prakalbų Reng. Komitetas.

North Side. — Ateities Žiedo Vai
kų Draugijėles dainavimo pamokos es
ti kas nedėldienis, 2 vai. po p. iki 4 
v. po p. Kriaučių Unijos svet., 1564 
N. Robey St. Be to yra mokinama 
lietuvių kalbos ir rašybos. Tėvai, ku
rie norite, kad jūsų vaikučiai butų 
gražiai pamokinami dailės ir lietuvių 
kalbos, leiskite į tą mokyklėlę. Smui
ko lekcijas duos d. Žuronas, o piano 
K. Gaubiš, choro vedėjas.

— Komitetas.
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PRANEŠIMAI ASMENŲ JIEŠKDJIMAl
Town of Lake. —■ Draugystės Šv. 

Stanislovo V. ir K. rengiamas dvide
šimties metų sukaktuvių paminėjimo 
apvaikščiojimas Paradise darže, prie 
51 ir S. Robey gatv. tapo nukeltas 
iš 15 d. Liepos į 22 d. Liepos, 1923 m'., 
iš priežasties rengimo tą dieną kitų 
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d. 
Liepos nieko nerengti.

— Pr. Puleikis, Sekr.

Keistučio Pas. Kliubas rengia vaka
rą Verbų nedėiioj, kovo 25 d. Mekia- 
žio salėj. Statoma scenoj pirmą kar
tą 3-jų veiksmų dramą “Noriu Mir
ties”. Pradžia 7 v. vak. Kviečiame 
visuomenę gausiai atsilankyti.

— Reng. Komisija.

Bendro Komiteto Lietuvos našiai* 
čiams šelpti susirinkimas įvyks penk
tadienį, kovo 23 d., 8 v. v., Elta Com- 
merce Co. kambariuose, 3251 S. Hal
sted St. Visi Komiteto nariai ir pri
tarėjai būtinai pribukite, nes bilietai 
puotai pagerbimui viešnių, taipjau 
plakatai maršrutui yra paruošti ir 
kiekviena kolonija turės pasiimti juos 
skleisti; taipjau yra kitų svarbių da
lykų aptarti, nes galbūt tai bus pas
kutinis susirinkimas prieš viešnių at
vykimą. — Bendras Komitetas.

Roseland. — Pėtnyčios vakare, ko
vo 23 d/, Strumilo svetainėj, R. List. 
Darb. Namo B-vės reikalu yra šaukia
mas susirinkimas visų draugijų val
dybų, biznierių ir šiaip žmonių, kurie 
domisi įsigyjimu nuosavo namo. Bus 
riešai paaiškintas visas bendrovės sto
vis'. Visi kviečiami dalyvauti, gali 
dalyvauti ir nešėrininkai.

— Komitetas.

GARY, IND. — Svarbios prakalbos 
nedėiioj, kovo 25 d., 2 vai. po piet, 
Karoso svetainėj, 1520 Grand St. Ren
gia S. L. A. 84 kp. Kalbės Naujienų 
Redaktorius d. P. GRIGAITIS apie 
dabartinę padėtį Lietuvoj ir Klaipėdoj. 
Visi kviečiami atsilankyti į šias taip 
svarbias prakalbas. — Komitetas.

Rusų Socialdemokratų Kliubas, ren
gia antrą lekciją šeštadienį, kovo 24 
d., 8 vai. vak. Hull House salėj, prie 
Polk ir Halsted gatvių. Lekcijos te
ma: “Darbininkų Klasės Uždaviniai” 
(busenčio Internacinalo problemos). 
Lektorius S. Levitas. Po lekcijos lai
svos diskusijos. Visus kviečia atsi
lankyti. — Komitetas.

1 V. R. Pranešimai , ■
♦ Town of Lake. — Draugystės Balsas 
IJctuvių mėnesinis susirinkimas įvyks 
kovo 24 d., vietoje kovo 31 d., kadan
gi tą dieną pripuola Velykų subata.

Susirinkimas bus laikomas Lcščevs- 
kio svet., 4535 S. Honore St., 8 vai. 
vak.—Valdyba.

Roseland. — Lietuviški šokiai ir 
“Ateities žiedo” vakarienė, kurią 

rengia L. M. P. S. 15 kp. įvyks sek
madienį, kovo 25 d., 6 vai. vak., Stru
milos svetainėj.

Nesivčluokite ateiti, kad išgirdus 
vaikučių choro.—Komitetas.

J ' ■ / < "ri ** . “/
Liet. Laisvės Paš. Kliubo Vyrų ir 

Moterų susirinkimas įvyks nedėiioj, 
kovo 25 d., McKinley Parko svetainėj, 
39 ir Western Avė. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų. — Rašt. Juozaitienė.

Mdro.se Park. — Lietuvių Polit. 
Republikonų Kliubas yra nutaręs šį
met priimti naujus narius bertaini- 
niuose ir pusmetiniame susirinkimuo
se imant įstojimo mokesnio $1. Mė
nesines mokesnis 25c. Kliubas mo
ka pašalpos ligoj $5 savaitėj. Da
bar bertaininis mitingas bus sekma
dienį, kovo 25 d. Ig. Waichulio svet., 
23 Av. ir Lake St. Pusmctuinis birže
lio 24, o trečias bertaininis mitingas 
Rugsėjo 30. Kiti reguliariai susirin
kimai laikomi paskutinį sekmadienį 
kiekvieno mėn. 1 vai. po pietų, ku
riuose taipjau nauji nariai priimami.

Pirm. L žvirblis, 
Nut. rašt. F. Brazas.

Town of Lake. — G. D. L. K. Vy
tauto susirinkimas įvyks kovo 25 d. 
2 vai. po pietų, paprastoj svet., Visi 
nariai malonėkite pribūti. N. K. rašt.

Laisvos Jaunuomenės Vyrų Choro 
dainų repeticija įvyks šį vakarą Ray- 
mond Chapel svet., 816 W. 31 st St. 
kaip 8 vai. vakare. Visi nariąi būti
nai turite atsilankyti paskirtu laiku, 
nes turime prisirengti prie Velykų 
koncerto. J. Gedraitis.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI JIEŠKO darbo

JIEŠKAU savo brolių Antano ir Ig
naco Laurikiečių. Paeina Klovainių 
miestelio, Šiaulių apskr. Girdėjau, 
tad gyvena Springfield, 111. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu mielų brolių 
atsišaukti, arba kas nors kitas pra
neškite man, už ką busiu dėkinga. 
Elzbieta Petrauskiene, 962 W. 36th St. 
Chicago, 111.

JIEŠKAU draugo Adomo Banevi
čiaus, paeina iš Kauno rėd. Pirmiau 
gyveno West Pullmane ir valdė Ka; 
reckio saliuną. .. Malonės atsišaukti 
pats arba kas jį žino pranešti, duosiu 
$15 dovanu, nes turiu svarbų reikalą. 
Girdėjau, kad gyvena Chicagoj. K. 
Alvinskas, 12300 S. Green St. Phone 
Perry 9818.

JIEŠKAU brolio Jono šepečio paei
nančio iš Lietuvos, Biržių valsčiaus, 
Užušilių kaimo ir išėjusio į Ameriką 
1909-10 m. Ilgą laiką gyveno Dės 
Moines, Iowa. Girdėjau, kad išsikėlė 
į kitą Amerikos miestą. Mano adre
sas: Kaunas, Totorių g-ve, Gelžkelių 
Ccntr. buchgalterija, Jokūbui šepečiui.

_ '-"."MT.'1T"1 — * ' " ... .

APSiVEDIMUI
PAIEŠKAU apsivediniui vaikino 

ar našlio be vaikų ir nesenesnio 40 
metų. Turi būti doras ir blaivus 
ir turintis kiek pinigų ir gerą dar
bą. Aš^ esu 36 metų senumo našlė 
be vaikų ir turiu nuosavą namą. 
Vaikinai, mylinti šeimynišką gra
žų gyvdčinią atsiŠaukit laišku ir 
sykiu tU’Lsiųskit paveikslą; nesutin
kantiems grąžinsiu atgal. Z

/ Naujienų Skyriuš
3210 So. Halsted St. No. 1

r I.- ----- ---------------- Jtr .M. Mm.!

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos, 
arba našlės be yaikų ir skirtumo tikė
jimo, amžiaus nuo 25 iki 30 m. Aš 
esu 37 metų amžiaus, turiu du sūnūs 
9 ir 12 metų, ir apie porą tūkstančių 
turto, esu mainieris, gerai uždirbu. 
Tai kuri myli dorą, gražų Šeimyniš
ką gyvenimą. Atsišaukite prisiųsda- 
mos savo paveikslą, kiekvienai duosiu 
atsakymą ant paklausimų ir paveik
slą grąžinsiu atgal.

MR. J. J. Y., #
Higins, Penna, Sch. Cg., 
c-o Fred Schadle, Box 36

JIESKO KAMBARIŲ
JIEŠKAU KAMBARIO SU 

valgiu Brighton Parite. Prie • 
mažos šeimynos.

VIKTORAS GUSTAS, 
3020 W. Persi ii ng Rd.

PAJIEŠKAU kambario modemiš
ko ant Bridgeporto prie laisvos šei
mynos. Atsišaukite laišku, bei tele
fonu No. 17; 4

Bridgeporto Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St.

Boulevard 9663

KAS turite 4 ar 5 ruimus dėl 
rendos Southside arba Northside, 
tuoj praneškit. Ruimai turi būti 
švarus ir tinkami gyventi inteli
gentiškiems žmonėms.

Mickevičius
Phone Boulevard 0672

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI vienas ruimas mer

ginoms ar vedusiai porai. Rui
mas švariai užlaikomas. Kreip
kitės 2 lubas fronte.

3365 So. Morgan St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI'
STOGDENGYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
ROOF1NG CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

KAM reikalingas draiveris 
arba (šoferis) 4 metų prak
tikos. Turiu State laisnį. Kreip
kitės: F. JUDELIS,

917 W. 33rd PI.
Tel. Yards 6160.

Mdro.se
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REIKIA DARBININKU
MOTERŲ_______

KEIKIA 6 patyrusių veiter- 
kų, gera alga ir 4 indų plo
vėjų.

SAVOY RESTAURANT,
4656 S., Westem Avė.

REIKIA moterų sortaviinui 
popierų atkarpų. Patyrusių ar
ba nepatyrusių. Gera mokestis. 
Chicago Paper Grading Co., 
509 S. Mather St., 1 blokas į 
pietus nuo jjarrison, netoli 
Canal Street. „

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

P. GOLDMAN
1017 S. Fairfield Avė.

REIKIA patyrusių moterų arba 
merginų’) moteriškų rūbų krautuvę, 
kalbančių angliškai, lenkiškai* ir- lie
tuviškai. • Jeigu negali iš ryto, tai 
galėsi pradėti nuo Imos vai. po pietų.

Atsišaūkiįe * , •
J. GOLDBERGS

f2G9 S. Halsted St. »

Reikia '
Merginų senesnių kaip 16 

metų ^visokiam dįrbtuvės dar
bui. Sortaviinui, pakavimui, 
>ynio)thnii ir t. t. Nuolat dar
bas, gėra pradžliai alga. Va
landos nuo 8 iki 5. Subatoj 
iki >2^30. Ateikite pasirengu
sios darban.

PHOlūNIX HERMATIC CO., 
2448 W. 16th St.

REIKIA —
*Indų plovėjos. Atsišaukite į 

restoraną,
1356 So. Halsted S t.

REIKLI MOTERŲ

Svarus, šviesus ir malonus dar
bas vienoje Chicagos geriausiai už
laikomų dirbtuvių, merginoms tar
pe 15-25 metų amžiaus, kurios kal
ba angliškai. Patyrimas nereika- 
1 i Ligas. Darbas nuo štukių po iš
mokimui darbo. Kafeterijos patar- 

• navinias pigiausia kaina.
Illinois* Miniature l<amp Divisipn 

2243 W. Harrison St.

REIKIA merginų prie otelio dar
bo $45 lig $50 per įnėn., valgis ir 
kambarys. Trumpų valandų darbas 
38c. per valandą. Indų plovėjų $15 
lig $17 per savaitę.

Atsigaukit
South Park Employment Agency 

4193 So. Halsted St.
21ubos

REIKIA DARBINUKy»»
VYRŲ

Reikia —
DARBININKŲ.
ROSENBAUM BROS FEED 

MILLS
87th St. & Stewart Avė.

DARBININKŲ prie t rokų ir 
generaliam darbui, valandos 
nuo 8 iki 4:30 po piet. Alga 44c. 
j valandą. Atsišaukite į samdy
mo dep.
STEW.ART—WARNER SPEE- 
DOMETER CORPORATION 

1828 Diversey Parkway

REIKIA
MOLDERIŲ
CORE DIRBĖJŲ
GELEŽIES PILSTYTOJŲ
TEKORIŲ PAGELBININKŲ
GRLNDERIŲ PAGELBI-

GRILL PRESO PAGEL-
BININKŲ
Mes turime jums daug 

šokių gerų progų, kurie gali 
dirbti augščiau minėtus dar
bus. Mes taipgi turime labai 
daug progų paprastiems darbi
ninkams musų mašinšopėj, fan- 
drėje ir ant jardo. Atsišaukite 
į samdymo departadentą, tar
pe 7 vai. ryto ir 5 vai. vakare.

INTERNATIONAL HAR-

vi-

Tractoc Works,

2600 W. 31st Blvd

REIKIA gabių vyrų, kurie nori iš
mokti Real Estate biznio, įkibs išmo
kinsime biznio su musų pagelba, lai
ke mokslo galėsi uždirbti nuo $50 iki 
$100 j savaitę ir daugiau. Atsišauki
te prte

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

Reikia
Dirbtuvės darbininkų. Tru- 

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

Ateikite pa&rengę darban.
ACME STEEL GOODS CO.

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

Reikia
Dirbtuves darbininkų. Truke- 

rių ir pagelbininkų prie mašinų. 
Daugumas darbų yra nuo štukų. 
Patyrimas nerika'lingas.

Ateikite pasirengę darban.
• ĄCME STEEL GOODS CO.

. 2840 Archer Avė.

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

LEHON CO., 
45th ir Oakley Avė.,

1 blokas j rytus nuo Western Avė.

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

LEHON CO., 
45th ir Oakley Avė.,

1 blokas į rytus nUo Western Avė.

REIKIA 25 vyrų į geležies 
atkarpų jardą. Nuolat darbas, 
50c į valandą, 10 vai. darbo 
dienoje. Atsišaukite:

:U>47 South Homan Avė.

REIKIA porterių vyrų nuo 40 iki 
50 metų amžiaus. Janitorių darbas 
musų bildinge. Nuolat darbas blai
viems ir darbštiems vyrams.

SPIEGEL MAY STERN CO.
. 1061 W. 35th St.

REIKIA molderių, faundrės 
darbininkų, asemblerių, t-----
rių, karų luoduotojų.

A įsišauk i te:
DEERING WORKS, 
1734 Fullerton Avė.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ.
STANDARD MATERIAL

607 W. 66th St.
CO

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

REIKALINGAS bučeris su
prantantis pilnai darbą. Taipgi 
reikalingas jaunas vaikinas pa
gelbėti store ir išvežioti orde
rius, toks kuris yra baigęs mo- 
kyklą( 3432 S. Halsted St.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

5 kambarių vėliausios mados ra
kandai. Turi būt parduoti tuojau. 
Puikus parloro setas, valgomojo kam
bario setas, vienas karpetas, 2 mie
gamojo kambario setai, virtuvės se
tas. Viskas sykiu už $250. Taipgi 
oarduosime skyrium. Didelės vertės 
fonografąj su rekordais, labai pigiai. 
Ateikite tuojau ir nepraleiskite šio 
bargeno. <

1926 So. Kedzie Avė.

BARGENAS — 3 šmotų velour 
kambariui ir valgomam kambariui se
tas. Kimball grojiklis pianas, kerpė
tai, viktrola, bresinė lova, graži liam- 
pa. Geras pasiūlymas nebus atmes
tas. Parduosiu ir dalimis

3901 W. North Avė., 
Belmont 2755

PARSIDUODA fomišiai 4-rių rui
mų. Galima pirkt šmotais arba vi
sus. Kas nup’fks visus, norinti ga
lės gyvent ruimuose. Galima matyti 
nuo 5-kių valandų vakare kasdieną. 
Subatoje nuo 12 valandai; nedėlioję 
visą dieną. P. Mateikis, 1029 N. Robey 
St. 2 fl. front. Tel. Brunswick 1110.

PARDAVIMUI rakandai: ku- 
motis, kanpcitas ir stalas. Par
duosiu labai pigiai, nes , turiu 
Išvažiuoti į kitų miestą. ‘ 

724 W. 19th St.
Klauskit Vasiliausko.

AUTOMOBILIAI
PA11SĮDUODA , a uto mobilius 

Buick, 6 cil. 5 pasažierių. Ge
rame stovy, už $3(X).(M). Stan
ley' Plarpa, 240 N. Central Av., 
Austin, Tel. Cohimbus 2886. 
Po 6 v. v. Oak Park 7300.

. loto artrilke- in inipj

PARSIDUODA trekas ir biznis, 
arba mainysiu ant mažos fanuos, 

• namo, nes ižvažiuoju į ki
tą miestą. Kam reikalingas trokajj 
prašau atsišaukti.

Tel. Boulevard 9265

REIKIA tuoj vaikino virš 16 
metų senumo, mokintis už bu- 
čėrį, arba mokantis. Gera alga.

219 E. 115th St.,

PARDAVIMUI automobilius La- 
ekamabil Limosin, 7 sėdynių, 5 api- 
nauji tairai, spat light, inžinas ką- 
tik padirbtas, dirb kaip 
Vertas $3000.00; parduosiu 
arba mainysiu ant mazesnios 
šinos. Kam yra reikalingas, 
džiu ateiti subatoj po pietų 
nedėlioj visą dieną.

' JAMES KASIL 
3543 So. Union Avė.

2 užpakalyj

naujas, 
pigiai 

ma- 
mel- 
arba

PARDAVIMUI groserne, ge
ra vieta dėl bučernės. Parduo
dama kiek ir mėsos. Lysas 4 
metams, 5 kambariai gyveni
mui, pigi renda ir gera vieta.

6131 Wentworlh Avė.

TIKTAI PIRMU KARTU pasitaiko 
tokjh proga kur galima nupirkti taip 
pigiai minkštų gėrimų krautuvę ir 
Restauraciją, kur daroma geras biz
nis. Priežastis pardavimo savininko 
liga.

Kreipkitės
3566 So. Halsted St.

PARSIDUODA Restaurantas ant 
kampo biznevos gatvės ir karų lini
jos. Turi būti parduotas šią savai
tę, nes turiu išvažiuoti į farmas. 
Klauskite Tel. Victory 7370 arba 

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St.

No. 15

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

Kreipkitės
3558 Parnell Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosime 
su namu; kampinis namas, randasi 
Brighton Parke. Puiki vieta. Prie
žastis pardavimo — partnerių nesu
tikimas.

šaukite per telefoną
Lafaydtte 3967

PARDUOSIU arba mainysiu labai 
gerą ir pelningą buČenię ir grosemę 
ant Brighton Parko. Mainysiu ant 
namo bile kokioj miesto dalyj. Atsi
šaukite tuojaus. Šita proga praleisi, 
kitos tokios negausi.

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

AR NORI BŪTI BIZNIERIUS? 
DABAR YRA PROGA

Pąrsiduoda krautuvė, cigarų, ciga- 
retų ir vyriškų aprėdalų, už pusę 
kainos, negu yra verta; arba mainy
siu ant loto, automobiliaus, namo ir 
ant mažesnio biznio.

Norėdami gero biznio kreipkitės prie 
A. GRIGAS,

3318 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne labai pigiai. Arba 
priimsiu lotą arba kokį kiti 
dalyką. Randasi ant gražioj 
bizniu vos gatves, Brighton Par
ke! 4235 S, Kcdzie Avė.

PARDAVIMUI pigiai pianas, 
elektra varomas, nikelinis slot, 
gerame stovyje. Galit pamaty- 

krautuvėje.
MRAZ MUSIC SHDP, 

1925 So. Crawford Avė.

ti

PARSIDUODA čeverykų tai
symo šapa: 3 kėdės dėl čeve
rykų šveitimo, 
įrengta, biznis 
10 motų.

2811 W.

viskas gerai 
išdirbtas per

38th St.

pardavimui pirmos kle- 
sos bekerne. Pardavimo prie
žastis — liga.

JOE GRAD, 
950 Nėwton St.

PARDAVIMUI pigiai saliu
nas, visas arba pusė, biznis 
išdirbtas. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos.

9 E. 103 St.

iPARSlDUODiA saliunas. Se
nas išdirbtas biznis, apielinkė 
apgyventa lietuvių ir kitų tau
tų. Priežastį pardavimo patir
site ant vietos.

1445 S. Halsted St.

TIKRAS BARGENAS 
WEST SIDeJE

2 augštų mūrinis namas prie Oak
ley Avė., 4 flatai po 4 kambarius kiek
vienas, su skiepu, gasas, elektra ir 
toiletai. Rendos $840 į metus. Kai
na $8000. Pinigais $3609. Margu
čius $4400.

PARDAVIMUI SALIUNAS; 
reikia parduotr greitu laiku, 
nes turiu apleisti miestą.

732 W. 18th St.

PARDAVIMUI čeverykų Uii- 
syino šapa. Pigi renda, darbo 
yra užtektinai. Parduosiu la
bai pigiai, nes turiu inpleisti 
Chicagą. Atsišaukite: ,

3932 S. Rock\vell St.

LUNCH ROOM jirie saliuno pil
name įrengime. Saliuno barai, Ice 
Boxes, Show case; 18 pėdų barai. 
Visi vėliausios mados jiatisinai, 4 
elektrikos fiktures po 4 lempas. 
Alaus pompos; elektrikinis ir van- 
dininė. National cash registeris ant 
,2 durų; 2 Standard time laikro
džiai. Krėslai, stalai, pečiai, kavai 

indai. Kam reikalinga toki 
gali ga*r!i nuo gegužio pir-

Virti 
vieta, 
tuos.

K. GALIMSKI 
3301 So. Wallace St.
Tel. Boulevard 6739

PUSĖ SALIUTO 
PARDAVIMUI.

Kreipkitės:
901 West 37th St.. 

ir Gage.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI gera proga norin

čiam gyventi ant fanuos. Tai geriau
sia farma Michigano valstijoj, 148 
akrų, su naujoms trioboms, 28 štukoš 
raguočių, 3 geri arkliai. 2 kiaulės, 40 
vištų ir visokios mašinos. Rugiam 
piauti, šieną piauti, kuliama mašrna, 
šiečką piauti ir grūdam malti ir ga
balinis inžinas 6 arklių. Parduosiu 
nebrangiai, arba mainysiu ant gero 
namo. Farma yra be skolos. Del 
platesnių žinių rašykit.

J. KAI RIS, 
Box 4, Peacock, Mich.

O Ohicagoje jralit dasižinoti 
JOSEPH KAIRIS,

Ą926 So. Elizabeth Str., Chicago, III.

PARDAVIMUI 3 gyvenimų 
mūrinis namas, randasi 718 W. 
14 St. arti L. Kleino kratuvės. 
Medinis namukas yra užpakaly, 
rendos neša $800 į metus. Kaina 
$7,000. Geriausias pasiūlymas 
ant išmokėjimo. Matykite savin- 
ką. LOUIS STERN

5 North La Šalie St.
TURIU PARDUOTI

Mūrinį namą vertės $18,000, už 
$13,500, geras namas, muro štoras ir 
4 f lėtai, 2 f lėtai po 6 kambarius ir 2 
fletai po 4 kambarius, elektriką, mau
dynės, gasas, augštas bęizmantas: di
lelis cimento garadžius dėl 3 auto
mobilių. Rendos $165 ant menesio. 
Turi būt tuoj parduotas. 1 ,

JASUDES IR ABRAMOVICZ' , 
2015 So. Robey St.

ANT IŠMAINYMO

3 augštų mūrinis namas — 2 — 6 
kambarius flatai ir 1 — 4 kambarių 
flatas, su skalbykla skiepe. Gasas, 
elektra, toiletai ir tt. Kaina numa
žinta greitam pardavimui už $10.800. 
Pinigais $5800. Morgičius $5000.

TIKRAS BARGENAS: Naujas 9 
flatų mūrinis namas su dideliu skie
pu, su atskirais sandėliais skiepe, taip
gi dideli skalbimui įtaisymai ir džio
vinimui kambariai, pečiais šildoma, 
6—4 kambarių flatai ir 3—5 kambarių 
flatai, prie parko, viskas moderniška. 
Gasas .elektra, toiletai ir vanos. Ren
dos $3552 į metus. Kaina $26000. Pi
nigais $14.000. Morgičius $12.00. Ge
ras investmentas, kuris neša pelno 
14% ir rendos gali būt pakeltos.

• V 18 gatvė ir Halsted distriktas
/Beveik naujas 6 flatų mūrinis na

mas su nesvaiginančių gėrimų parlo- 
ru (saliunu), 4 flatai po 4 kambarius 
kiekvienas ir *4 flatai po 5 kambarius 
kiekvienas. Pečiais šildoma. Gasas, 
elektra, toiletai ir vana. Rendos 
$2544 j metus. Kaina $19500. Pini
gais $9500. Morgičius $10.000.

Bridgeporto geriausia bargenas
Union Avenue, 2 augštų mūrinis na

mas su skiepu, po 6 kambarius flatas, 
gasas, elektra, toiletai ir vanos. Di
delis cementinis skiepas. Namas ver
tas $9900,. Savininkui reikia pinigų, 
parduos už $6500. Pinigais $2700. 
Morgičius $3800.

Brighton Paiko Bargenas
;2 augštų mūrinis namas, 5 ir <6 kam

barių flatai. Gasas, elektra, tėileiai'ir 
vanos. Tas namas yra bargemas ir 
bus- parduotas pirmutiniam 'žmogui 
kas pamatys jį, todėl atsineškite de
pozitą su savim. Kaina $6800. Pi
nigais $3000. Morgičius $3800.

Naujas 3 augštų mūrinis namas su 
dideliu apgštu ant 30 pėdų loto, 3 pui
kus 5 kambariu flatai, gasas, elektra, 
toiletai ir vanos. Kaina $11.300 
Vertas daug daugiau.

Naujas 3 augštų mui-inis namas, 3 
flatai po 4 didelius kambarius, 
kambarių 
toiletai ir 
derniška.

augštai. Gasas, 
vanos. Viskas 1 
Kaina $10.300.

augštų frame, 5

su 
, elektra, 
labai mo-

ir 3 kam- 
St. Gasas, 

Pečiais šildoma. Kai- 
Pinigais $2100.

Geras 2 i „ 
barių flatai prie Rockvvell 
toilptai, vanos, 
na $3600. 
čius $1500.

Morgi-

Cicero
Biznio Prdpertė: — Geras 2 augštų 

mūrinis namas ir skiepas ant gero 
kampinio loto. Didelė krautuvė ir 3 
kambariai iš užpakalio gyvenimui. Ir 
didelis 6 kambarių flatas ant 2 augš
tų. Visi dideli ir šviesus kambariai. 
Gasas, elektra, toiletai ir vanos. Ma
ža cottage užpakaly, kanvpe loto, taip
gi vienas extra tuščias lotas su gara- 
džiu. Tuščias lotas vartojamas pui
kiam daržui, viskas aptverta. Di- 
džiausis bargenas Ciceroje už $12.800. 
Atsineškite pinigų depozitui, kuomet 
ateisite, nes tas namas bus parduotas 
pirmutiniam kostumeriui.

Mes taipgi turimo kitų bargenų vi
sose dalyse Chicagos.

JOHN KUCHINSKAS & CO.
2221 W. 22nd St., netoli Leavitt, 

Chicago.
Musų ofisas bus atdaras subatoj 

nuo 10 vai. ryto iki 2:30 po piet.

REIKALINGAS naktinis ku- 
korius, trumpos darbo valan
dos ir geras atlyginimas. Jieš- 
kanti panašaus darbo kreipki
tės: — Kauno Restaurantas, 
2325 So. Leavitt St.

REEKAJJNGAS bučeris, ku
ris moka atsakančiai savo am
atą ir »gerai angliškai kalbėti. 
Geras mokesni* ir trumpos va
landos. Kreipkitės:

5522 So. Halsted St.

PARSIDUODA saliunas su 
barais, stalais ir kitais įrengi
mais. Kaip saliunas toj vietoj 
22 metai. Gera proga kas me-

St., kampas 32-ros.

REIKIA atsakančių kontraktorių 
Ir karpęnterių, kurie norėtų akty- 
viškai prisidėti prie didelio namų 
korporacijos biznio, $1000 reikia 
jnešti. Musų pasiūlymą galit ištir
ti.
Builder, Box 363, Pittsburgli, Pa.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA saliunas; 

apielinkė apgyventa visokių 
tautų, biznis* geras ir senas. Tu
ri buti perduotas greitai ir to
dėl atiduosiu pigiai.

602 W. 14 St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, su namu ar be na
mo, 2856 Emerald Avė. Prie
žastį ipardavimo patirsite ant 
vietos.

Kampinis mūrinis naujas namas, 8 
fletai ir štoras, 6 fletai po 6 kamba
rius, 2 fletai po 4 kambarius, c’- 
mentuotas beisementas. kieto mędžio. 
nadlagos, aržuolines durįs; elektra, 
rasas, maudynes. Rondos $350.00 ant 
mėnesio. Išmainysim ant farmos ar
ba kokio nors namo už Chicagos arba 
kur nors. ’

JASUDES IR ABRAMOVICZ į 
2015 So. Robey St., Chicago, III. 

--------------------------------------- uį----
TURĖKIT LOCNĄ NAMĄ' '

I TIKRAS BARGENAS!
Parsiduoda beveik naujas mūrinis 

namas. 2-jų pagyvenimų, po 6 kamba
rius .viskas {taisyta pagal vėliausio^ 
mados, namas randasi gražioj vietoj, 
nrie Gage Park; namas yra vertas 
dauiriau kain $13,000.00, parsiduoda 
už S 10,500.00; reikia įmokėti $3,000. 

Lp likusius savininkas duos ant mor- 
gičio.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda valgykla viena iš 

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

sišaukite tuojaus.
Tel. Boulevard 5788.

FOTOGRAFISTŲ AT YDAI
.Pardavimui puiki ir didelė Studio 

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

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.

PARDAVIMUI groserne ir bučemė, 
taipgi virtuvėj vartojamų daiktų. Ge
ra ant kampo vieta. Lietuvių, slova
kų ir lenkų apielinkėj. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant namo. Agentų 
nereikalauja.

Peoples Grocery and Market 
1901 W. 22nd St.

Mes pastatysim jums namą ant jū
sų loto. Klauskit informacijų. , Pas
taba. — Pirmiau negu mokėsite p:ni- 
gus bile kam ant kontrakto, persitik- 
rinkit, kad butų pažymėta darbininkų 
mokestis. Saugiausias būdas, reikia 
nueiti pas Notary Pubb'c, kuris išaiš- 
<ins jums prasmę jūsų kontrakto.
INTERNATIONAL HOME BLDG. 

CO. INC.
119 FEDERAL STREET, 

215 MARTIN ST.
NORTH SIDE, PITTSBURGH, PA.
PARDUOSIU arba mainysiu 2 pa

gyvenimų medinį namą 4-4-4-4 kanp 
>ariai. Geriausia proga dėl žmo
gaus su $1900.00 įgyti geras namaš. 
’arduosiu už $3100 arba mainysiu ant 
mčernės, grosernčs arba saliuno, pir
masis laimūs. \

JOSEPH N. MASHKEN CO. 
4922 So. Ashland Avė. Prospect 8605

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6824

PARDAVIMUI 6 flatų mū
rinis namas, 5-4 kambarių fla
tai ir l-<5 kambarių flatai. Sun 
parlorai, garu šildoma, 6000 S. 
Savyyer Avė., F.. Wozniak, 2703 
W. 47th St., Phone Lafa- 
yette 4607.

BARGENAS 1
Panda Vintui ijttigiaii 4 kam

barių namas, lietuvių koloni
joj Kreipkitės prie savininko 
1631 So. Caslifornia Avė., 1 
flatas.

AUKSINĖ PROGA
Ypatai kuri supranta bučernės ir 

grosernės biznį. Parsiduoda už pri
einamą kainą gerai išdirbtas biznis, 
bučernės ir grosemės rakandai pirmos 
eilės ir gera vieta ant 68 gatvės. Ne
praleiskit progos, kreipkitės pas savi
ninką,

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, dviejų lubų, po šešis kambarius. 
Namas yra gražioj vietoj, arti Mar- 
ąuette Parko ir klioštoriaus mokyk- 
os.

Kreipkitės
7022 Talman Avė.

REIKIA sekamų darbininkų: Kal
vių 65c- lig 70c. per valandą. Dai- 
lydžių G5c. lig 75c. per valandą; 
anglių pilėjų 45c. lig 50c. per va
landą. Inžinierių $40 per savaitę; 
pečkurių 50 lig 60c. per valandą; 
Janitorių $25 per savaitę; Lieberių , . 
45 lig 40c. per valandų; Jow ounch |K-amą- 
press operatorių 50c. per valandą. I 
Mašinistų 70 lig 75c. per vai. At- 
silaukit:
SUtath Park 

4103

PARDAVIMUI KRUTAMU 
paveiMų TEATRAS, 640 sė
dynių, su vėliausios mados 
įtaisymais; biznis gerai iš
dirbtas, Parsiduos už žemą

M. J. KIRAS, 
Real Estate Improvement 

Employment Agenty 3335 S. Hnlsleid St. 
S. Halsted St.

2 lubos.

S. F. PRECINA, 
2853 W. 63rd St. 

Phone Prospect 2280

DIDELIS BARGENAS!
Bučemė ir groserne parda- 

savi- 
tu- 
pa-

vimui, geiroj apielinkėj, 
ninkas yra pailsęs ir nori 
rėti vakari jos. Už teisingą 
siūlymą nupirksiu

Kreipkitės:
3139 W. 38th St.

BARGENAS
6 fletų muro namą, parduosiu ar 

>a mainysiu ant mažesnio namo, lo- 
x), automobiliaus arba kokio biznio.

Reikale kreipkitės prie
A. GRIGAS

3114 So. Halsted St.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Pardavimui namas bizniavas su 

groserne ir delikatesen biznis išdirbtas 
i pef* 20 metų, \ra graži vieta, parduo- 
Į siu pigiai, turi didelį tnibelį ir turim 
išvažiuoti į kitą miestą, atsišaukite 

' tuojaus. 6632 So. May St. Telefonas 
Englewood 8951.

AR NORI turėti biznį ir namą? 
Tur būt parduotas i 9 dienas 2-jų 
aukštų mūrinis namas. Saliunas 
su visais įtaisymais, 4 kambariai 
užpakaly, 6 kambariai ant viršaus 
Stirnų apšildomas. Didesnio bar
beno nerasit visoj Chicagoj; $5000 
jinokėt, kitus kaip renda. Važiuo
damas žiūrėt namą neužmiršk pa
siimti rankpinigius. Kaip pamaty
si tą namą, nepirkis neparvažiuo
si. Turime ir daug visokių namų 
pardavimui.

Tomochunas and Christion 
3234 So. Halsted St.

Tel. Boul. 8663

GERIAUSI NAMŲ BARGENAl!

Pardavimui puikus kampinis muro 
namas 9 pagyvenimai; 6 fletai po 4 
kambarius ir 3 fletai po 5 kambarius; 
viskas pagal naujos mados; prie pat 
McKinley Parku; rendos neša į menasi- 
$296.00; kaina $26,000.00rli\ortgI3iau3 
yra $12,000.00; namas statytas 5 me
tai atgal; turėdamas $14,000.00 gali 
pirkti.

Pardavimui puikus muro nam-as 2 
augštų po 4 ir 5 kambarius; viskas pa
gal naujos mados su. gasu, elektra, 
maudynėms ir furnasu apšildomas ant 
pirmo fleto; namas randasi pusę blo
ko nuo McKinley parko labai puikioj 
vietoj; $3,500 reikia įmokėti, kitus ant 
mortgičio; kaina $7,500.

Pardavimui puikus muro namas ant 
vieno pagyvenimo su 6 kambariais; 
gasas, elektra maudynės ir fumasu 
apšildomas; viskas padaryta pagal 
naujos mados; pusė reikia įmokėti; 
kaina $5,000.

Pardavimui vieno pagyvenimo me
dinis namelis pernai statytas; platus 
lotas; randasi pakraštyje miesto; ge
ra vieta auginimui daržovių ir laiky
mui naminių paukščių; kaina $2200, 
pusę ar mažiau reikia įmokėti, kitus 
lengvais išmokėjimais.

Pardavimui vieno pagyvenimo na
mas su 4 kambariais, su garu, alektra 
ir maudyne geroj vietoj; kaina $3,000, 
pusę reikia įmokėti.

Norėdami pamatyti viršminėtus 
namus atsilankykite diena ar vaka
rais Sekančiai.

BRIGHTON REALTY COMPANY 
J. Yushkewitz, vedėjas

4034 Archer Avė., Chicago.
(prie Califomia Avė.)

GERAS BIZNIS IR NAMAS!

Pardavimui bučemė ir groserne sy
kiu su properte; biznis yra geras nau
joj kolonijoj be kompeticijos; kaina 
$10,500 už biznį ir propertę. Gera 
priežastis pardavimo, pasimatykite su 
J. Yushkevvitz, 4034 Archer Avė. (prie 
Califomia Avie.)

LOTAI IŠMAINYMUI ANT
:r AUTOMOBILIO

Pardavimui ar išmainymai 2 lolai 
po 30 pėdų pločio, lotai randasi C|ea- 
ring prie pat 63-čio strjKo, visi im- 
provementai sudėti, kaip tai: sdros, 
vanduo, šaligatviai, elktra ir atrytas; 
labai puiki vieta; kaina $600 už abudu 
lottls, mainysiu ant automobilio. Pa- 
simatykite su savininku Joseph Yush- 
kevvitz, 4034 Archer Avė. Chicago.

FARMOS IR NAMAI 
GRAND RAPIDS, MICH.

Turime pardavimui 50 farmų, mažų 
ir didelių, su budinkais, sodais, gyvu
liais ir mašinomis. Laukai gražus, 
lygi gera žeme su moliur juodžemiu ir 
žvyru. Farmos randami pakraščiais 
didelio ir gražaus miesto Grand Ra- 
pids, Mich., kuriame yra 150.000 gy
ventojų. Yra 300 visokių fabrikų. 
Darbų yra gerų, lengvių ir švarių vy
rams. rtvoterims ir vaikams. Grand 
Rapids mieste ir apielinkėj ant far
mų gyvena apie 5000 lietuvių, beveik 
visi turi locnus gražius namus, kiti 
geras farmas. Kurie norite pirkti far
mų arba mieste namų, nepirkite nie
kur, atvažiuokite nas mus, mes turi
me šiame A 
namų, parduodam nebrangia kaina ir 
pakučiais miesto gerų, mažų ir di
deliu farmų. Parduodame ant leng
vų išmokėjimų. Atvažiuokite tuojau 
nasižiurėti farnvu ir namų. Mes siun
čiame pinigus į Lietuvą ir kitas šalis. 
Parduodame laivakortes ant geriausių 
linijų. Su visokiais augščiaus iminė
tais reikalais kreipkitės šiuo adresu.

LIBERTY REAL ESTATE & 
FAREIGN EXCHANGE 

336 Monroe Avė., Grand Rapids, Mich.

este daug gražių, gerų

PARDAVIMUI buildingas 
piet-vajk arinėj daly mieatp. 
Kampinis namas, puiki rietu. 
Kreipkitės, 2028-*30 So. Halsted 
St., Phone Lake View 8853.

NORIU PIRKTI NAMŲ ne senesnį 
kaip 10 m., nemažesni kaip 2 flatų, ir 
nedidesni kaip 9 po 5 ir 6 kambarius 
tarp gražių žmonių. Namas turi buti 
be jokio fėliaus, mūrinis, pečium arbą 
karštu vandeniu šildomas, kieto me
džio trimingai ir visi parankumai. 
Saulės šviesa turi ineiti į visus kam
barius.

Savininkai, kas turite tokį namą ant 
pardavimo, nešantį gerą procentą, su 
neiškeltoms aukštai rendoms, atsišau
kite laišku. Nupirksiu greitai.

M. A. DOBILAS,
6407 So. Aberdeen St, Chicago. 

Telefonas Normai 3207

BARGENAS.
3-jų augštų mūrinis naujas na

mas ant Brią^ejM)rto; visi įtaisy
mai naujausios mados. Namas ge
riausioj vietoj1, tik atsinešk rank
pinigius. Kaina $9000.
S. Slonksnis, 3401 S. Halsted St.

Antros lubos. Tel. Yards 2242

REIKAIAUJAME namų, farmu ir 
biznių pardavimui ir mainymui. Re
zultatai užtikrinti.

S. SLONKSNIS, 
3401 S. Halsted St.

Antros lubos per vidurį 
Tel. Yards 2242

MOKYKLOS
VALENTINAS DRE88MAKING 

COLLEGE, < 
2407 West Madison StreH 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem ma
tei, Bizniui ir namų dėvėjimui, 
hienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineėkit audėkių, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.


