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Kas Yra “Fašizmas”?
nacionalistų

Papa protestuosiąs
/ *

13 žmonių žuvo viesuloj
Francija nepaliauja grobimosi

Prancūzai koncentriięja 
kariuomenę,*

Bijosi vokiečių nącionalistų 
sukilimo

ESSENAS, balandžio 5.
Laiku sustiprinimas franeuzų 
garnizonų arti rytinio rube- 
žiaus "okupuotojo Ruhr distri 
to, taipjau praplėtimas 
pacijos zonos apie Hagen
būt neprileis smarkįų Susirėmi
mų tarp franeuzų Jįjr vokiečių 
nacionalistų. Ypač didelė ka
riuomenė sukoncentruota Dort- 
inunde, tik už 5 mylių nuo neo
kupuotos Vokietijos. Tas mies
tas visuomet buvo centras na
cionalistų veikim*).

Postai paJeį/Tubežių taipjau 
tapo padidinti ir geriau apgin
kluoti, taip kad jie visuomet 
galėtų atmušti partizanų, jei jų 
atsirastu.

Papa gal protuos
Atsišauks į pasaulį delei su- 

šaudimo kun. Butkevičiaus.

RYMAS, bal. 5. — Papa 
Pins ir jo valstybės sekreto
rius kardinolas Gaspari svar
sto apie formalinį užprotesta- 
vimą visam pasauliui prieš su- 
šaudimą Rusijoje generalinio 

oku-' vikaro Butkevičiaus. Taipjau 
jis svarsto kokioj formoj tą 

■ protestą padaryti.

Darbininkai nepaiso tran 
euzy ultimatumo

Negrįsta į darbą ir gręsia pra
sidėjimas masinių deportavimų

DUESSELDORF, balandžio 
5^—•Geležinkeliečiai neatsilie
pia į franeuzų įsakymų tuojaus 
grįžti į darbų, nes kitaip bus 
ištremti iš okupuotosios terito
rijos. Gen. Degoutte ultimatu
mas užsibaigė vakar, taip kad 
galima tikėtis prasidėjimo už 
kelių dienų masinių deportavi
mų.

Franeuzai užgriebė dideles 
geležinkelių dirbtuves Crefelde, 
kur jie rado svarbias mašinų 
daKs išimtas. Darbininkai sus
treikavo.

. .Nieko nedaroma, kad iško- 
fektavus iš vokiečių anglių tak
sus, kurių nemokėta jau nuo 
kovo 1 <1. Laikraščiai tvirtina, 
kad laikas mokėjimo bus dar 
15 dienų prailgintas.

Nacionalistai rengia suki 
limą Rutir distrikte

ESSENAS, bal.. 5. .— F raik
ei jos žvalgybos žiniomis, vo
kiečių įtapta draugija, žinoma 
kaipo “geležinis šalmas” pra
deda smarkiau veikti Ruhr 
distrikte. Tos organizacijos vy
riausioji buveinė esanti Esse- 
ne ir jos tikslas yra rengtis 
prie ginkluoto sukilimo prieš 
Francijų. • Tų organizacijų fi
nansuoja nacionalistai.

Visas vagonas revolverių, 
šautuvų ir kitokių ginklų, taip
jau daug ’ amunicijos, tapo 
konfiskuotas belgų ties Į)oer- 
sten. Visą tai buvo siaučiama 
kaipo “pienas”. Vokiečiai ko
munistai sako, kad tie grik
iai buvo skiriami “geležiniams 
šalmams”.

13 žmoniŲ ž>o viesuloj
Dideli lietus ir potvyniai dvie

jose valstijose.

NEW ORLEANS, La., bal. 
5. — Po smarkaus lietaus va
kar Pineville, La., miestelį už
klupo didelė viesulą, u-ž muš
dama 13 žmonių ir mažiau
sia 60 žmonių sužeisdama, 
taipjau viską paversdama į 
griuvėsius savo kulių šimtų 
pūdų platumo kely. Kiek žmo
nių nesurasta, dar nežinoma.

Smarkus lietus, kruša, 
vinę upės, potviniai yra 
gely vietų* Mississippi ir 
isiana 
kinių

valstijose. Ten ir

pat- 
dau- 
Lou- 
trau-

vaigščiojimas turėjo de- 
potvinių apsistoti.

Vatikanas laimi Ispanijoje
Premjeras bijosi pradėti atvirą 

kovų ir daro nusileidimų.

MADRID|AS, balandžio 5.
— Ispanija seka kabineto padė
tį kritiniai. Nors nieko nepa
skelbta apie šiandieninį kabi
neto susirinkimų, bet darosi 
aišku, kad premieras marki
zas de Alhucemas pradeda Va
tikanui nusileisti, nesijausda
mas, kad jis galį, atlaikyti ir 
laimėti kovų su Vatikanu ir 
kunigų gaujomis.

( Tų nusileidimų rodo tai, ka< 
finansų ministeris Pedegral, 
griežtas reformininkas ir bu
vęs vadovas respublikonų, ku
ris griežtai stovi už laisvę vi
joms religijoms, rezignavo, o 
jų vieton premieras paskyrė 
Vi neuva, žmogų, kuris netu
ri aųs^ nusistatymo linkui
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Reikalaus, pakelti algą
NEW , bal. 5.

United ' Workers of
America |xrezidentas Thomas 
F. McMakŲn paskelbė, kad tos 
unijos pildpmoji taryba nepa
sitenkindama nesenai suteiktu 
Naujosios Anglijos audinyČių 
pakėlimu algų 12^2 nuoš., ne
užilgo pradės kampanija 
pakėlimų algos dar 14.9 nuoš. 
ir kartu už sutrumpinimą dar
bo valandų nuo 54 kval. iki 48 
vai. darbo savaitėje,

uz

Vyskupai pradeda įsakyti kuni
gams daugiau nėbesikišti 
politiką.

MASKVA, balandžio

nuteisimų kunigų ir sušaudy
mą praloto kun. Butkevičiau* 
tas tėismas ir sušaudymas da
vė pasekmių pačioje Rusijoje.
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Herrino angliakasiu byla Vokietijos darbininky 
atsišaukimasGal 

jury
Byla eina prie užbaigos, 

ryto bus atiduota į 
rankas.

“Fašistai” pirmiausia pagarsėjo Italijoje. Tenai jie^ susior
ganizavę į ginkluotas gaujas, per kokį dvejetą metų terorizavo 
žmones, ardydami ramius piliečių susirinkimus, žudydami darbi
ninkų organizacijų vadus, griaudami ir degindami laikraščių 
spaustuves ir užpuldinedaiųi teisėtai išrinktuosius miestų vir
šininkus.

.Pernoktos padaužų gaujos tiek įsigalėjo Italijoje, kad kara- 
vedė jų viršytai Mussoliniui sudaryti valdžią, ir nuo to lai

ko “fašistai” tenai viešpatauja. Per smurtą, piešimą ir kraują 
įėję į valdžią, jie šiandie tenai darbuojasi, stiprindami karaliaus 
galybę, gaivindami dvasiškijos privilegijas, gindami (Jyknduouių- 
išnaudotojų reikalus — ir trempdami darbo žmones.

Tai toks yra “fašizmas”. Ir dabar tas “fašizmas” čnie rastis 
jau ir Lietuvoje. • •

“Fašist?_i” nesenai degutu, ištepė krautuvių iškabas Kaune 
ir tam tikroje proklamacijoje PASIGYRĖ, kad tai yra — jų dar
bas. Jie paskelbė atvirą kovą tautinėms mhžumoms Lietuvoje. 
Jie .pasiuntė laiškų socialdemokratų atstovui Markauskui, grasin
dami UŽMUŠTI jį, jeigu jisai nepaliaus kritikavęs chuliganiškus 
jų darbus. Jie, pagalios, atėjo su revolveriais rankose į Seimą, 
kuomet neteisėtai Išrinktasis “prezidentas” Stulginskas pasiryžo 
išvaikyti žmonių atstovus. \

Tos ginkluotųjų juodašimčių gaujos eina ranka už rankos 
SU LIETUVOS KLERIKALAIS, pasivadinusiais “krikščionimis 
demokratais”. Daugiaus net. PATYS KLERIKALAI YRA 
LIETUVOS “FAŠISTŲ” ORGANIZATORIAI IR VADAI. Nes 
bfidaliniai krikščioniu demokratų organai skelbia kaip tik tas 
“idėjas”, kuriomis vaduojasi “fašistai”, ir deda savo špaltose 
“fašistų” atsišaukimus.

Dabar "Lietuvoje eina rinkimų kampanija. YRA RIMTO 
PAVOJAUS, KAD BITOJE KAMPANIJOJE KLERIKALAI PA
VARTOS “FAŠISTUS” SAVO PRIEŠŲ NUGALĖJIMUI. Kur 
klerikalai matys, kad į piliečius negalima paveikti keiksmais ir 
pasakomis apie pragaro baisybes, tenai bus paleista į darbą “fa
šisto” peilis ir revolveris. Įžymus Lietuvos visuomenės veikėjai, 
atsišaukdami į amerikiečius, jau reiškia savo susirūpinimą tuo, 
kad “fašistai” gali NUŽUDYT VISĄ EILĘ PAŽANGIŲJŲ PAR
TIJŲ VADŲ, kurie yra daugiausia įsipykę klerikalams.

Prieš šitą pavojų Amerikos lietuviai turi pakelti savo balsą. 
Jie turi aiškiai ir tvirtai pasakyti Lietuvos klerikalams, kacD 
smurtas, teroras ir kėsinimąsi ant visuomenės veikėjų gyvybės 
nebus pakenčiamas!

L. fc. S. 4 kuopa ateinantį antradienį, balandžio 10 dieną, 
rengia Mildos svetainėje DIDELĮ PROTESTO MITINGĄ delei 
kleukalų teroro Lietuvoje. Bukite visi pasiruošę dalyvauti ^a- 
me proteste!

Anglijos Nepriklausomo
stos Darbo partijos

konvencijoj

Prašo neprileisti Francijos do^ 
minavimo.

bažnyčią ir parapijas. Kadangi 
taj įvyko prieš pačias šventes, 
tai įtaka pasiddrė dar didesnė.

Pavyzdžiui, iš 'l'omsko gau
ta žinių, kad pravoslavų arci- 
vyskūpas Sergei įsakė visiems 
kunigams laikytis nuošaliai 
nuo politikos j ir susilaikyti nuo 
viešų svarstyki apie valdžios 
politiką. Arciv\ kūpąs sako, 
kad jei kunigai ’ kymo ne
paklausyk ir nesiisilaikys nuo 
politikos, ai tokie kunigai bus 
nubausti biNnyčiųs ir valdžios.

MARIOiN, 111., bal. 5; — še
šių Herrino angliakasių bylos 
nagrinėjimas eina prie užbai
gos. Abi pusės deda pastangų, 
kad byla galėtų būti perduo
ta šeštadieny į jury rankas iš
nešimui nuosprendžio.

Šiandie keli žmones liudijo, 
kad vienas teisiamųjų, negras 
.James Brown, buvo už 10 my
lių nuo
skerdynių, kada tosios skerdy
nės

o.

I c

unijos iš
viso pa
raginantį

LONl JONAS, b 
Berlino žinia sako, 
kietijos darbininkų 
leido atsišaukimą 
saulo darbininkus,
juos daryli viską, kad pašali
nus pavojų Francijos viešpa
tavimo, kuris, jei lai įvyktų, 
paleis visas šalis, o ne vien

vielos streiklaužių

Buvo liudijama, 
kad. laike tų skerdynių Brown 
ramiai arė 
Culp miesteliu, 
rino. 
liudijo, 
minioj, 
žius.

savo lauką ties 
toli nuo Her- 

Valstijos gi liudytojai 
kad jie “matę” Brown 
kuri lydėjo streiklau-

Foster jury nesusitaiko

5,500 vokiečiu deportuota
BALINAS, balandžio 5. — 

Nuo pradžios franeuzų okupa
cijos Buhr distrikte franeuzai 
užmušė 35 vokiečius, o 5,500 
voki ečių de po r t a v o.

Uždarė dirbtuves
I)USSELIX)RF, bal. 5. — 

Vokiečių žiniomis, franeuzai 
areštavo tčis direktorius Rei
no metalo dirbtuvių, o pačias 
dirbtuves uždarė. Be to direk
toriai tapo atiduoti karų teis
mui už neišpildynią l’ran 
reikalavimų.

PASIMIRĖ EGYPTO 
LIAUS KAPO ATRADĖ

RA-

Nenori dėtis prie Maskvos. 
Protestuoja prieš Ruhr oku
paciją. Nori siaurinti minis- 
terių galias.

Konvencija svarsto dabar 
labai svarbų sumanymą, bū
tent sumanymą dėl apriboji
mo (siauriniuio) ministerių 
kabineto galios. Sumanymas 
reikalauja, kad visa eilė pa
reigų, kurios dabar yrą uždė
tos ministeriams, 
atimtos ir pereit

kitomis koniplika-

mirties sflbitualis- 
įvairių gandų. Gir-

LONDONAS, bal. 5.
ro mieste, Egypte, šįryt pasi
mirė, Carnarvon grafas, ku
ris po kelių metų nuolatinio 
j ieškojimo surado ir atkasė se
no Egypto > karaliaus Tutank- 
uiinen kapą. Keletą dienų at

gal jį įkandęs koks tai vaba- 
as, nuo ko jis susirgo, o paš
tui liga, išsivystė į plaučių už
degimą su 
cijomis.

Delei jo 
ai leidžią

di, jį nubaudusios egyptiečių 
dvasios. O kiti prietaringi 
žmones pasakoja, kad tos “dva
sios” nubaudusios ne vieną 
žmogų, kurie bandė pajudinti 
jų kapus. Esą mumijų “dva
sios” numarinusios ne vieną 
muziejų prižiūrėtoją.

Kiti gi spėja, kad gal egyp- 
tiečiai turi įrengę naudingus 
sląstus, kad niekas negalėtų 
prieiti prie to kambario, ku
riame yra paslėpta mumija.

Atrastojo karaliaus kapas 
yra labai didelis, užveriantis 
kelioliką kambarių, kuriuose 
rasta daug turto ir šiaip bran
gių liekanų senovės egyptiečių 
augštos kultūros. Visi kamba
riai jau liko atidaryti, išėmus 
vieną, kuriame yra pati 
liaus mumija. ’

Tas kapas, padarytas 
tuksiančiai metų atgal, 
giliai tyrlaukių smiltimis
šias ir minėtas grafas surado 
jį tik po kelių metų nuolatinio 
j'ieškojimo ir kasinėjimo. Jį ra
sta taip vadinamame “karalių

kava-

keli 
buvo 
u ž ne-

50 ŽMONIŲ UŽMUŠTA

PEKINAS, bal. 5. — 50 žmo
nių liko užmušta ir 20 sužeistą 
ekspliodavus amunicijos san
dėliui Ąnh)węi provincijoj.

Nuteisė kalėjimai) 
trinkus

c\v

zu

LONDONAS, bal. 4. — Lai
komoji čia stipriausios ir ra
dikaliausios socialistinės An
glijos partijos — Independent 
Labor Party —: metinė kon
vencija milžiniška balsų did
žiuma grieštai atmetė pasiūly
mų, kad partija dėtųsi prie 
Maskvos, arba taip vadinamo 
Trečiojo Internacionalo.

Pasiūlymų dėtis prie mask
viškio 'komunistų Internacio
nalo davė viena kairiausiųjų 
partijos narių grupe; bet vos 
tik jai tą savo sumanymą įne
šus, kongrese Vkilo didžiausia 
protestų audra V nesulygina
mai milžiniška balsų didžiu
ma suvažiavusieji delegatai 
pasmerkė kiekvieną bandymą 
palenkti Nepriklausomąją Dar
bo Partiją prie dėjjiląps^ su 
tuo tariamai revoliuciniu ko
munistų internacionalu, kurio 
vienas vyriausių tikslų iki šiol 
buvo skaldyti ir ardyti darbi
ninkų organizacijas.

ntų iš jų 
atimtos ir pereitų/ išinitinon 
parhtniento žinion.' Klausimai 
ypač liečiantys visapasaulinės 

I politikos turi būtį paties pąr- 
laniento sprendžiąini. Tuo bū
du butų panaikinta slaptoji 
diploiųatija, o tuo pačiu ir 
įmanomai sumažinti naujų 
karų pavojai. .

Suvažiavimas 
balsu pasmerkė 
Ruhro srities, ir 
prieš Francijos 
elgimąsi 
krašte.

Suvažiavimo pirmininkas 
perskaitė naują planą, kaip 
turi būt patenkinamu badu iš
spręsti Ruhro ir karo nuosto-, 
lių atlyginimo klausiniai —I 
planą, kurs buvo praeitą sa
vaitę Vokietijos, Francijos, An
glijos ir Belgijos socialistų par
tiją atstovų išdirbtas. Tasai 
planas bus darbininkų- atstovų 
įneštas parlamentan ateinan
čią

kaip vienu 
okupavimų 

užprotestavo 
kariuomenės

užimtajame Vokiečių

savaitę.

72 m. senis turėjo 
daug pačių.

PINIGŲ KURSAS
Vakar bal. 5 dieną, užsienio pi-\ 

nigų ne mąžiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini 
jais attaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.67
Austrijos 100 kronų ...................
Belgijos 100 markių ............... $5.66
Danijos 100 markių ............... $19.10
Finų 100 markių ................... $2.7P
Francijos 100 frankų................ $6.57
Italijos 100 lirų ......................  $5.00
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
Lenkų 100 markių ...................
Norvegijos 100 kronų ..... ..... « $18.13
Olandų 100 guldenu ................ $39.30
Šveicarų 100 markių ........... $18.42
Švedijos 100 kronų ...............  $26.62
Vokietijos lflQ markių

WILKES BARRE, Pa., bal.
— Čia areštuota tūlą Char

les W. Davis, 72 m. senį, kal
tinamą daugpatystėj. Ikišiol 
atsiliepė jau 20 jo pačių, ku
ris jis buvo vedęs, išviliojęs 
jų turtą ir paskui pasišalinęs. 
Viena moteris iš Ashland, 
Ohio, pranešė policijai, kad ji 
apsivedė su Davis 1921 m. 
Už šešių dienų jis pabėgo, pa
siėmęs jos auksinį laikrodėlį, 
revolverį, lietsargį ir jos 
tinius marškinius.

r

ST. JOSEPH, Mich., bal. 5.
Jury, kuris turi nuteisti ar 

išteisinti William Z. Foster 
jau antrą dieną nesusitaiko ir 
išrodo, kad neįstengs susitai
kinti. Jury. kambary girdėtis 
smarkių ginčų. Eina gandų, 
kad 7 nariai stovi už nukal- 
tinimą, o 5 už išteisinimą. Pa
staraisiais vadovaujanti Mrs. 
Minerva Olson, kuri apsiverkė 
laikę Foslerio advokato Frank 
P. Walsh kalbos į jury.o. —

Mon- 
virši-

Mass., bal. 
Zrko bankierius F 

roe/Dycr ir penki kiti 
nirikai Bay Stęte Fishing Co. 
liko nuteisti 10 mėn. kalėji
mai) kiekvienas ir užsimokėti 
po $1,000 pabaudos; o devy
ni žuvų pardavinėtojai liko nu
teisti 5 mėn. kalėjiman kišk-, 
vienas ir užsimokėti po $500 
pabaudos. Jie buvo teisiami 
fikaipo “žuvų trustas”® ir liko 
nuteisti už suokalbį pakelti žu
vų kainą laike karo ir pada
ryti monopolių.

Pasimirė pirty
GJ1ICAGO. - - Stanley Ožiu

kas, o5 m., gyvęnęs prie 1351 
Dean St., vakar ūmai pasimi-

vision St. Priežasties jo mir
ties dar nežinoma. Autopsija 
bus padaryta šiandie.

Francija grobiasi daugiau 
Vokietijos žemiu

——'■y--.ii —

Koncentruoja kariuomenę 
puotoj teritorijoj.

BERLINAS, bal. 5. — 
tomis žiniomis, franeuzai 
plėtė- savo okupacijos zoną iki 
pakraščių Hagen miesto. Fran
euzų patroliai pasirodė ant 
kelio tarp Hagen ir Esseno.

Dortmundo žinia sako, kad 
ten koncentruojama yra dide
lė franeuzų kariuomenė. Dort- 
munde franeuzai paleido žval-

nak-
>■

COLUMBUS, ()., bal. 5.
Mrs. Wm. Monlgomery iš Lo- 
gan sirgo infhienza- ir yra ten 
ligoninėj.
kitą ligą, delei kurios

Pasveikus j
ji >>c 

kalba jau. 8jokios - paliovos
dieną. Tik vieną naktį ji kiek 
užmigo, bet ir tai tik pagel-

oku- bii vaistų. Jos kalba 
prasmė, bet ją tiek 
kad daktarai negali

yra Ne
silpnina, 
padaryti

Gau-
pra-

pilnos cgzaminacijos.

Šiandie —1 veikiausia gied
ra; nedidelė permaina tempe-

Saulė teka 5:26 v., leidžia
si 6:20 v. Mėnuo teka 11:23 
vai. nakties.

Jau Eina
Pinigai Rusijon
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius 

šiuo praneša, jog jau priima 
pinigus pasiuntimui į Rusiją.

Siuntimas ti^to draftų tapo *panai- 

 

kintas, ir dabar Rpsijon pagelbą galima 

 

pasiųsti tik pasiusiant ten pinigus per 
Naujienų Pinigų Si o Skyriil. Pini
gų išmokėjimas Rusijoj pasidarė gali
mas, kada ten? įsisteigė bankai senovi
niais pamatais.

Pinigai Rusijon yra siunčiami dole
riais.

Kas norite gelbėti savio gimines ir pažį
stamus Rusijoj, siųskite pinigus Rusijon 
per Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrių.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

M
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Kas Dedas Lietuvoj
- • ■ --- -- • ■ . ,. ....- ... J

Kaunas
Langų daužytojau

*
Kovo 8 d. vakare keliolika vy

rukų ėmė daužyti Didžiojoj Vil
niaus gatvėj langus ir vitrhias 
žydų* magazinuose. Milicijos su 
piliečiais tie “sportsmenai” bu
vo suimti, nuvesti nuovadon ir 
protokolą surašius paleisti. Ar 

ne bus tai lenkų agentai, ku
rie šiuo kritingu momentu nori 
pas mus vidujiniu riaušių sukel
ti? — Ministeris Olekas žadąs 
imtis griežtų priemonių prieš 
tokius riaušininkus. Šiaulių Są
jungos viršininkas kap, Klimai- 
tis tvirtina, kad šauliai nei šio
se betvarkės, nei iškabų murzi- 
nime ned<ilyvavo. Ministerių 
Kabinetas žadąs irgi sudrausti

į spaudos organus kušinančius 
nesusipratusių gyventojų ^dalį 
prieš kitus piliečius. [“L. Ž.”]

SUMAŽINIMAS IŠVEŽAMŲJŲ 
MUITŲ.

Išvežamieji muitai javams ir 
jų produktams, kaip miltai, Fi
nansų Ministerio įsakymu, kad 
kartą sumažinami 30%.

Lietuvos liaudį užgintą spaus
dintą žodį ir šviesą. Jų užduo
tis buvo sunki ir kelias kančių 
nuklotas, bet šviesos ir laisvės 
troškimas ir savo teisės supra
timas pergalėjo visa..

Didesnė' Lietuvos liaudies da
lis dabar jau pasiliuosavo nuo 
svetimo jungo; dabar jau atida
ryti keliai liaudies Akulturai ir 
kuriamajam inteligentijos dar- 
bui’

“Aušros” panfriuėjimo šventė 
rodo dvasios, šviesos ir liaudies 
laisvės perbalę.

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

MAJESTir*
l»l-THEATRB-W

Monroe gat. arti State bepersto- 
ginyfWodevilius šeštad.M Sekm., 
Svcnt&rnis. 22c. ir 45c. (ir tak- 
sai L šbim. rateliams 10c (išski- 
raanbsšgštad. sekpiad. ij*,šventes.

Pi?b4*7-kOmediniai aktai ir 
®'"ykrut. paveikslai.
•‘Kur gauni pilną pinigų vertę/'

Vokietijos aukšt. Mokslą bai
gė šie asmens: agronomijos fa
kultetą: Jurgis Krikščiūnas ir 
Valiūnas, medicinos — V. Did- 
žys ir Berlyno komercijos aukšt. 
mokyklą Stą^ys Kuzminskis.

Lietuvos žydu sveikini
mas dėl “Aušros” 40 

mėty šventės
Švenčiant Kaune “Aušros” 40 

metų sukaktuvių šventę 'Lietu
vos žydų Taryba prisiuntė šito
kį sveikinimą:

Lietuvos liaudis šiuo laiku iš
kilmingai mini didelį kultūros 
darbą pasišventusios inteligen
tijos, kurie prieš 40 metų di
džiausios priespaudos mątu iš
kėlė lietuvybės vėliavą. Kalėji
mų ir trėmimų pavojuje jie kė
lė savo gimtąją* kalbą ir nešė j

Šios kulttrnnės šventės dieną 
Lietuvos žydų liaudis, kėlusi 
taipgi sunkaus jungo naštą, vi
sa savo siela prisideda prip>ben- 
dro Lietuvos inteligentijos 
džiaugsmo, ir Tautos Taryba 
kaipo Lietuvos žydų valios ir 
siekimų reiškėją, jų vardu reiš
kia nuoširdaus džiaugsmo ir 
prielankumo visiems “Aušros” 
didvyriams ir jų bendrams.

žydų Tautos Tarybos 
Prezidiumas.

Kaunas, 1923.—III—5 d.

MILDOS TEATRAS
Balandžio 9-10-11-12-13
Halsted, netoli 32 St.

, • J
Bus rodoma krutamuose pa
veiksluose pirmu kartu už 
vidurmiesčio Amerikos Nu

mylėtine

f PUIKUS ATVELYKIO į ' Mary PičkW

BALIUS
lojime

Tess of the Stonn Country
Šie krutami pavdikslai, tai 

didelis pasisekimas Mary’s 
i Pickford karjeros.' Persta
tymas gražus ir naujas/

Rengia
Lietuvių Tautiška Draugija

Subatoje, Babdžo-Aprill 7 d., 1923
ATI.ANTIC’O KOLONJOJ V?

KALLARITSCH SVETAINĖJ
' 4430 So. Wcntworth Avė.

Pradžia 7:30 va. vak.

Šis balius bus puikiausias lodei, kad jame dalyvaus netik seni, 
bet ir jauni, vyrai ir merginos. Todėl kas tik nori pasilinksm nt ir 
maloniai laiką praleisti—atsilankykite.

Puiki muzika, linksmų šokiai.
večia KOMITETAS.

Apant krutamu paveikslų 
dar bus gyvi aktoriai, 4 se- 
serįs. <Dorges: •— Muzikalis 

> surprizas, šokimas, švilpi- 
' mas apt muzikališkų instru
mentų. Faktiškai bus pui
kus programas dėl lankyto
jų šio teatro. Kainos seka
mos: apačioj, 30c. — balko
nas 20c.

Didelis Balius su Dovanomis
* _______ .

Tel. Yards 1138

BORTUS IR 
Bulsarnuotojas 
Turiu automo-

’ilius visokiems 
eikulams. Kaina 

< neinama.

Išdirbėjai ir Iinport-jai Geriausių

ITALIŠKU 
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ

Sferai

Skiriasi 
iš visų

Išdirbėjai augščiausios rųšies
Turkiški! ir Egyptiškų 

Cigaretiį pasaulyje.

BOJCF.S
M-
A 20

PAPRASTI cigaretiū yra 
iš paprasto tabako. HEL 

MAR Cigaretei yra padirbti iš 
100% Tyro Turkiško Tabako, 
geriausio tabako dėl cigaretų 
pasaulyje.

HELMARAI yra skirtingi 
nuo kitų, kadangi jie yra pa
daryti tiktai iš tyro Turkiško 
Tabako, o ne maišyto tabako.
20 HELMARŲ kainuoja tru
putį daugiau negu 20 papras
tų cigaretų, vienok su kiek
vienu HELMARU Jus gausit 
keliolika kartų daugiau malo
numo.

HELMAR yra supakuoti kie
tose skrynutėse, kas apsaugo
ja juos* nuo susilaužymo ir 
susUraiškymo. Paprasti ciga- 
retai yra supakuoti į punde- 
liūs.

ATSIMINK SKRYNUTĘ ’ 
IR VARDĄ

A. E. STASULANI 
Advokatas 

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

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

VAKARAIS 
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

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

ANT NAUDOS.

i. L FABIONAS CO.
Telefonai: 

Randolph 2675 ir Dearborn 6272 
Res. Telefonas Payk Ridge 2252

LAVesley Baker 
Advokatas ir teisių patarėjas 
Kambarys 1317 Ashland Block, 

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

tuvių kalbom Tyrinėtojas. 
Notary Public.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam ninigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Renffia Lietuviu Politiškas Pašalpos Kliubas
NEDELIOJ, BALANDŽIO 8-TIĮ DIENį 1323

’ 30th St. ir 3000 SfUnion Avė.
Pradžia 6tą valandą vakare / Inžanga 35 centai ypatai

< / .....

i [Įrangos ir Draugai:-— Kviečiame visus atsilankyti į ši didelį vakarą kuoskaitlingiausiai, nes tai yra 
lirmas Balius po Vblykų, ,su didelėmis dovanomis, auksinio laikrodėlio $25.00 vertės. Todėl nepamirs- 
cite atsilankyt?, nes\gal busite vienas iš tų, kuris gaus davoną. T™™ i viii

Nepamirškite dar ta, kad visas pelnas, kuris bus padarytas, eis ant naujai statomo L1JL1UV1Ų AUDITORIUM. ŽinoJųe 1 - - - ...... . , ------ ------
todėl visi Lietuviai subrūMi 
tainę greitu laiku Įgysime,

mės visi gana gerai, kad mums svetaine ant Bridgjį/iorto yra labai reikalinga, 
tŪKe/larban. Jūsų atsilankymas parems musų taip prakilnų dabrą, ir sve- 

Kviečia visus KOMITETAS.

Nasure Guro institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas z • 

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir op 

ei jų, -*r- naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos r nuo 9 iki 12 dfeną. 

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

Tel. iJrfayette 5698.

.Motinos! Gydykit Pra- 
sišaldynio INTesmagumus 

Tiesioginiu Budu.

ra-

■ i ■
Tek Lafayctte 4228 ;

* Phvnbing, Heating, 
Kaipo lietuvis, lietuviams viagdoa 

patarnauju kuogėriausiai.4
M. Yuška,

3228 38ih St., Chicago, III.
---- ;---------* - . . , - .. y

----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- i

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto lailttaščio negalite 
skailyti su viena akia kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raides su- 
siliejąrt (lajktąfr-aiįja rodosi dvi
gubos. '—

JEI nuolatinis skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saulės šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo, ašarų bėgimą ir galvos skau
dėj! irtą.

JEI jusųblakstienai nuSlat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausia bijojimas dide
snės šviesos pagamina miiksė- 
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So, Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečid augšto virš Platto ap- 
jiekiią, ka^ibariai 14, 15, 16 ir 17. 
CValand^smio 9 ryto iki 9 vakare.
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos. |

STANLEY P, 
MAŽEIKA

3319 Auburn
Avė., Chicago.
—1——.....................

X St JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose. Pa 
rūpina visokius dokumentus. Eg 
z^minuoja abstraktus. Padaro kon- 

rtus ir kitus raitus prie parda- 
o ir pirkimo .namų ir lotų, lai

mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 
gičius.

Vakarais iki 8 vai. •

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

K. GUGIS(ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 Sq. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą^, išskyrus ut a minką 
ir ketvergę.» Nedėliomia nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telcphone CanaI 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 visokį 
'perkant arba pai 
Namus, Farmas(h| 
na Pinigus ant y

Dokumentus 
podant Lotus, 
U/nius. Skoli- 
rio morgičiaua 

|engvomis\žly'gomis.

I ei. Randolph 4758

A. A z SI, A KIS
ADVOKATAS.*y ' • **%•-

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG

19 So. La Šalie St.'
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pįet

- Nlmų Tel.: Hyde Park 3395/

Pavasarinis Balius
Kurį rengia Pradžia 7:30 vai. vak.

Brighton Park L, A. ir P. Kliubas Įžanga 50 centų. 'Muzika Jereck’s Band.

Sukatoje, Balandžio 7,1923
Meta Svetainėje, 2242-44 West 23rd Place

Tai bus pirmas ir smagiausis balius po Velykų.
Čia bus proga visiems jauniems ir seniems praleisti \

* v' i

vakarų linksmai prie smagios muzikos.

Gydykit vieną prasisaldybą su 
sVicks Vapo Rub ir jus visuomet var- 

tą išlaukini būdą gydymo', nuo 
kjtųVsų prasišaldymų jūsų šeimy
noje.

Kuom^tNvaikai pareina j šlubą su
šlapę ir sušalę uždėkite Vicks ant ka
klo ir krutinėsTr^užįlcnkkite su fla
nelių. X

Vicks netik veikia kaipo linimentas 
— jis garuoja nuo kūno šilumos ir 
yra Įkvėpuojamas visą naktį.

Vaikai visuomet jaučiasi geriau ki
tą rytą ir kitokie visi nesmagumai 
nuo vidujinių gyduolių yra prašali
nami.

Jos taipgi pagelbsti ir suaugusiems, 
35c. slojikelis visose aptiekose. ___
PAVASARINIAI LR VASARINIAI 

SIUTAI
Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 

pasirinkimui naujus*moderninius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, naujausių spalvų ir pa
tentų siutus. Mieros 33 iki 48. Musų 
žemomis kainomis, 1 ir 2 kelnėms po 
$13.50 iki $42.50. Ir viršutiniai pava
sariniai kautai po $22.50 iki $30. 
Kiekvienas vyras turi gražiai apsi
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių ęiutai 
—$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 
□verkautų jūsų • kaina./ Parduosime 
viską. /

metų 
žemesnė 

kaino 
negu 

urmo- 
dirb- 

Jung.

Geriaunrų 
pasauly, da- 
rantuoja-. 
?iai 
Ir 
mis 
mis 
kitų
nikų 
tuvių 
Valstijose ir tft —— 
Italijoj. OyAyttA'//
DYKAI pir- 

kūjams armonikinė mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniai mokia groti 
mušti didžiąja Armonika iš gaidų ui 
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogu, papra
šius, duodama dykai. 
Rflatta Serenelli Accordcon Mfg. Co. 
817 Hlue Island Avė., Chicago, III.

/ ■ " * ...........-I . .........   ■ 1 n

Dr. Natalija Žukauskas
į Naprapath
Gydau bu operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškas li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų *ir vaikų. Specialistė mo
teriškų ii’ merginų ligų.

943. W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0813. Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 

v. .......—, 7 ...............

Širdingai visus kviečia viršminetas Kliubas.
—----- -. * . , - -

S. GORDOJi
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14th St- 

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

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Rcosev/elt 8135
Valandos: 3 vai. iki 9 p. m. Nedėlioj

9 iki 12 a. m.

Cicero Lietuvio Pašelpinis Kliubas
— Rengia —-

KONCERTĄ 1 X

Ciceros Lietuviy Lioosybės svet.
14 St. ir 49 Sf.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago

Tel. Brunswick 3669

JOSEPH W. GRIGAL
Lietuvis Advokatas 

Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukeo ir Ashland Avės 
f Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 

7 iki 9 vakare.

79

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

West Moftroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St.
*ds 1015. Vai.: 6 iki 9 vai,

Herman P. Haase
ADVOKATAS

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

Phone Main 1308 
Chicago, 111.

JOSEPH. C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

tarninkais ketvergais ir subatomis 
1612 West 46th Street

Telephone Boulevard 8172

Gerbiamieji Ciceros ir apiolinkės lietuviai ir lietuvaites, nepa

mirškite šito koncertoĮjncs bus venas iš geriausių koncertų, kokio dar 

lig šioliai nebuvo C\ccroj, nes šitame koncerte dalyvaus ponia Nora 

’Gugiene, panelė M. Rakauskaite, panelė J. Virvaitė, Birutės Choras ir 
Kanklių Laisvės Choras. Taigi gerbiami lietuviai ir lietuvaitės ne

pamirškite šito koncerto. Po koncerto bus šokiai prie geros K. Yuri- 
jono muzikos. KOMITETAS.
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KLEIN BROSfeĮ ; 20 and Hulsted Street

KORESPONDENCIJOS

zabeth, N. J.
PASKUTINIS PASAUKIMAS! 50 KLEIN BROS 

ŠTAMPU DYKAI SUBATO.IE!
Su pirkiniu už $1 ar daugiau ___

Skubėkite, kad 
gautumėt sa
vo dalį tos di
delės 
Yra 
kad 
žius

Iškirpkite ši kuponą ir atsineškite su savim.-..

JvyrecStampCoupoti (Jlll _ X fms omrca to- x—-dR

\ 7 STMi>S V/iniOUriHEOH'PON
OfftrOMJSCOUP^iaFTHlS UTX > 
.^toaMED CT/JTOMgA ___ J

$$ SATLJRDAY, APRIL 7

dovanos!
proga, 

pripild- 
senas kny

v <
P6TNYČIOJ BALANDŽIO 6 

...Iškirpkite šį kuponą ir atsineškite su savim

arba pradėjus 
pVipildyti nau 
jas knygutes 
tuojau.

500 Pavasarinių Apsiausty 
ir Dresiy

“O, kaip graži”, jus tuojau pasakysite, kaip 
pamatysite labai gražiai išrodančius apsiau
stus, kautus ir dreses ir “taip pigios\ kai
nos”, bus jūsų sekama mintis, štaiįjums 
yra puikiausiam pasirinkimui.

Apsiaustai
Ir kautai yra visi vilnoniai 
bolivia, suedine, velours, 
dvigubo polo, overplaids, 
polaires ir novelty išdir
binių. Kiekvienas kautas 
su pamušalu de Chine ar- 

plonosįįlingette. Mieros 
iki 18,'^6 iki 44.

ba
4

Dresčs •
Yra išmarginto crepes, 
Canton Crepes, Alltyme 
šilko ,Satino nugara Cre
pes, Egyptiško Crepes, 
Oriental ir Georgette Cre
pes ir Tricosham. Em- 
broidered, Paisley efekto 
ir kombinacijos. Visų 
n.ierų.

$14.88

' Drg. Bielinio prakalbos.
' ■ V ■ —----  ‘

Draugo KĄlhelinio prakal
bos kovo 25 d\pavyko puikiai. 
Diena buvo graži, tai ir publi
kos prisirinko pilna svetainė. 
Pirmininkavo d. J. Degutis. 
Drg. Bielinis kalbėjo labai gra
žiai ir
Tik kada kalbėtojas truputį su
drožė kriškčionims demokra-| 
tams (klerikalams), tai pora jų 
šalininkų ėmė murmėti ir išė
jo lauk. Po pirmos prakalbos 
dalies buvo padaryta pertrau
ka ir pirmininkas pareiškė, 
kad bus renkamos aukos* Lie
tuvos socialdemokratams. Čia 
komunistėliai ėmė kelti lermą, 
reikalaudami balso. Pirminiu-

23 d.) išardė socialistų prakal
bas ir bandė mane ir Neverkti 
sumušti. Kalbėjo Neverkus ir 
Michelsonas, kurie, ypač pasla- 
rasis, stipriai plake sandarie- 
čių juodašimtišką darbą. . Ir 
šiose prakalbose buvo susirinkę 
sandariečių kelti triukšmo, bu
vo net ir patsai jų generolas 
Ivaškevičia girtis, kaip jis
mušęs Klaipėdoj franeuzus, an
glus ir vokiečiui}, bet kyj Mi
chelsonas paėmė jį nagan, tai

Ar Jus žinote, kad—
Klaipėdoje yra geležies fandrės, 

laivu budavojimo jardai, bravarai, 
distileriai, chemikalų išdirbystes, mui
lo išdirbvstės ir daug lentų piovyklų? 
Ar jus žinote, kad jeigu jus rūkote 
Helmar Turkiškus Cigaretus, jus 
gi eitai suprantate skirtumą tarpe 
Turkiško Tabako ir paprasto naminio 
tabako ?

RUPTURĄ
IŠGYDOMA

Be OOC
PeilioV^J

su-

tai 
generolas smuko pro duris lau
kan. Kiti generolo sekėjai dar 

r publika ramiai klausėsi. l)an(lč- kelti triukšmą, bet poli-
nurimo ir kai 

i, tai 
jautėsi 
bandė

cisto perspėti 
publika plojo 
vargšai sandariečiai 
kaip ant žarijų. Dar 
duot ir klausimų Miehelsonui, 
bet savo klausimais tik patys 
save kompromitavo.

Publikos buvo pilna' svetai
nė. Aukų Lietuvos socialdemo
kratams surinkta 42 dol.

^■jy Kelnių Pavasariniai Siutai Vyrams 
ir Vaikinams

Spečialis išpardavimas, kuris tuojau užintere- 
suds kiekvieną suaugusį ir jauną vyrą, kurie 
dar nepirko šį pavasarį siuto. S utai visi vil
noniai vvorsteds, cassimeres ir tweeds. Visi 
rankomis siūti. Nauji pavasario modeliai, ku
rie užganėdins kiekvieną Skonį. Paprasta 
kaina $35 ir $40.

$29.50 *
Šiitai po $18.75

Suaugusių ir jaufTu. vyrų didelės vertės visi 
vilnoniai siutai, kurte suteiks užganėdinan
tį patarnavimą, apkaiouoti kaiu ir olselio 
kaina. Tai yra jusųScnoga G* ’i O 7E 
pirkti gerą siutą rs ■ w

Pavasarinės Naujos Skrybėlės
žinomos “Gloria” Skrybėlės, 
parduodamos išimtinai Klein 
Bros., kiekvieną dieną darosi 
labiau populiaiės. Be abe
jonės — čia skrybėlės mote
rims ir bobutėms — šiaudinės 
ir šilkinės maišytos, pada
bintos su kvietkomis, kaspi
nais, fruktais, kviečiais ir 
gražumynais. , Geltonos, 
wood, melinos, pilkos juo
dos. Tik po

prakalbos, tada kas norės galės 
duoti kalbėtojui klausimų, ir 
komunistėliai šiek liek nurimo. 
Po to buvo renkamos aukos, ir 
d. Bielinis kalbėjo antru atve
ju. Po jo kalbos pirmininkas 
pareiškė, kad jei kas turi kokių 
klausimų, gali dabar klausti. 
Tuojau pašoko žinomas čia 
bobų revoliucionierius JCrau- 
sauckėlis ir ima rėkti: “Jus 
visi durniai, aš neturiu klausi
mų, aš kalbu apie Vengriją ir 
Afriką”... pliauškė keletą mi
nučių nū šį nė tą, kol pirniinin- 
kas sustabdė. Paskui leista 
Brijunui kalbėti apie unijas; 
kalbėjo apie 20 minučių. Ko
munistėliai duoda jam klausi
mus ir kelia lerniąu Pirminin
kas juos sudraudžia ir' d. 
Bielinis vėl išeina atsakyti 
klausimus. Komunistėliai 
rėkti ir reikalauti balso, 
mininkui. draudžiant, kad 
rimtų, jie bėga visu buriu 
pirmininką ir lipa ant estrr 
kili juos stumia sali) , 
Tada komunistėliai visai padū
ko — pradėjo veržtis prie pir
mininko ir vienas tų huliganų 
pribėgęs kirto jam į galva. Ki
ti užsistojo už pirmininką ir 
užpuolikai buvo atmušti. Po 
tos komunistinių huliganų pa
darytos “revoliucijos” [pasiro
dė, kad pirmininkas buvo su
kruvintas ir akiniaį sumušti... 
Tai šitokių dalykų išmokino 
ta nešvarioji, Maskvos sendvi- 
čiais mintančioj i “Laisvė” savo 
tamsiuosius sekėjus — pavertė 
juos visai sužvėrėjusiais ak
lais fanatikais ir huliganais!

Aukų (Lietuvos socialdemo
kratams surinkta $15. Aukojo 
$1: 
maitis, 
son, A. Lukoševičia 
skas 50c
P. Irigilis, J. Pstuskius, J. Ma- 
tuliaųskas, R. 
Krikstanas.

— Korespondentas.

—Tą patį vakarą buvo meti
nis Baltic States‘Korporacijos 
dalininkų susirinkimas. Buvo 
renkama nauja valdyba — di- 
rek toriui, prezidentas ir iždi
ninkas. Prezidentu buvo iki šiol 
Ivaškevičia, dabar vietoj jo iš
rinkta K. Šidlauskas (aptieki- 
ninkas). Pasirodo, kad Ivaške
vičiui revoliucijos namie visai 
nesiseka,.-Z- mat čia tai ne 
Klaipėda... — Raulinaitis.

ima
Pir- 
nu- 
pa$. 

mt estrtuįos. 
n, neleidžiat

O. Lukoševičienė, P. Že- 
P. Blekaitis, M. Ganu- 

A. Kazlau- 
po 25c: J. Pazdinis,

Ivanauskas, K.
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PRADĖK 
TAUPYTI

American Family 
Muilo Vynioklius

Gražiy 
šaukštu

D'delis šmotus — Geriau u? , I 
iusų pinigus ir <IpI ju«ų ru- i 
I>ų. Pirkite jj Šiandien. į

Vaikams pasiūtos skrybėlaitės, padabintos ri- 
binais ir vyšniomis, visų naujausių $1.95 
spalvų, specialiai » I

So. Boston, Mass.

X Penuki Daiktai Reikalingi
Del Kiekvieno žmogaus

1. Ger\i padarytas Drabužis.
2. Geras* audipias padarymui gero Drabužio.
3. Geras pataisymas, reikale.
4. rinkamas isprosinimas ir išvalymas.
5. Geras siuvėjas atlikimui visų augščiau minimu

dalykų.
Viską gausite pas.

F. J. OVERLINGS
751 M ėst 32nd St. Chicago, UI.

Prakalbos protestui prieš san- 
dariečių nekultūringumą. — 
Rezoliucija dėl Vilniaus. — 
Aukos Liet. Socialdemokra
tams.

Kovo 30 
rengtos

d. vakare buvo su-

Svetainėje, kad užprotestavus 
prieš sandariųjų šlykštų elge
sį, kųj’ie savaite atgal (kovo

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Ix)uis Avė.
CHICAGO. ILL.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Ha A Busto Telefonas. A. BKOAD Armitage 3289D
JMIESČIO SPECIALISTAS
Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos. 
4i^n St., kamb. 1202. Kampas State gat

Central Manufacturing 
District Bank

“1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

Ofiso Telefonas
Central 4104

VIDUI
Apskrita 

7 West M
Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po pietų ir pagal sutarimų.

MRS. A*. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3181 So. Halsted St„ kampas 31 gat.
Telefonas Yards 1119.Be 

Skausmo
Šitie skelbimą^*garsinami kas sa

vaitę. Gal būt, kad jus skaitėt juos 
ir jeigu jus turite rupturą, labai pa
prasta, jus pagalvojot apie^-ttų ir ma
nėt pasimatyti su nrannįr; bet Ytel ko
kių nors priežasčių neatlikote to\Ko- 
del atidėlioti ilgiau? Kiti neatidelio- 
jo ir jau yra įrašyti į musų listą kaj- 
po išgydyti ir užganėdinti ligoniai. 
Naujas vardas kas savaitę.

Skaitykit ką M. Parcelli sako:
“Aš gavau rupturą du metai, tam 

atgal, nuo sunkaus kėlimo. A.Š no-
I rėjau, kad kas mane pjaustytų, todėl 
aš nuėjau pas Dr. Flint ir vartojau 

.trodįs dešimčia metu jau- I į° F'1’!,”'; gali-U tikt,'ai PBS?’ 
M.. i,„ vr» I V“; h“'1 į" b, vo. vien»s Renausių

dalykų ką as padariau. Jis visai ?s- 
£ mane be peilio, skausmo arba 

linimo laiko nuo darbo. Aš da- I 
^bijau nieko ir esu sveikas, kaip 

ir buvau pirmiau”. Krank Parcelli, 
8Q29 W. Arlington St.

Ką as padariaZiAutiems, galiu pa
daryti ir jums.// 
VaricGse veins $25.

Aš taipgi Įišgyęlau pasid'nusias 
’ j ma(io pačio metodu. Be 

peilio, be elastic^siftvių-4irba kitokių 
mechaniškų prietaisų?NSąugus ir pa
stovus gydymas. * X- > 

Patarimai dykai.

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

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

pietų, panedėlials ir ketvergais iki 
8:30 p. p., pedėliomis, uždaryta.
PLUMBERW IR APŠILDYMO

ĮTAISYMAI^
olselio kaina tiesiai pirkėjui. 

Užganėdinimas garantuojamas.
PEOPLES PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY
490 Milwauk<‘e Ar., 461 N. Hahted St. 

Telephone Haym'arket 1018
Phone Yards 0994.

Utarninkais, seredomis, ketvergais ir 
į slibatomis vakarais. Nedėtomis pa
gal sutarimą.

ANNA M. BONDZINSKI 
A BEAUTY S1IOP

Veido ir galvos gydymas. Marccll su- 
garbiniavim-as. Plaukų šukavimas ir 

' dažymas." Columbia Kolegijos metodu 
, Manicuring. 4631 So. Ashland Avė.

■ -I.,- ,1. I .. Į ■■■■■■■■ ' 11

Tarėja dauff kliūties su 
viduriais ir skrandžiu.
Dabar atrodo dešimčia metų 

^jaunesnis.
W. S. Pryor iš Oneonta, Ky., rašo: 

“Esu 72 metų amžiaus ir prieš Nuga- 
Tone’o vartojimą aš turėjau vidurių ir 
skrandžio kliūtį, buvau neįduotas, su
nykęs ir negalėjau miegoti. Suvar
tojęs kelias Nuga-Tone’o bonkeles aš 
jaučiuosi tiek daug geriau, kad aš ne
galiu jo atsigirti. Mano kaimynai 
sako aš a 
nesnis.” Nuga-Tone be abejones yra ! 
puikiausias kraujo, ncivų, audmenų 
ir stiprumo darytojas kokis kuomet. 
buvo išrastas. Jis susideda iš a^tu°-Į j n 
nių puikiausių vaistu, kokie yra ž'no- į 
mi medicinoj mokslui. iJs yra gau
sus Geležimi 
varna.
V’enam piln/m 
$1.00. 
geresni e 
rantuodam 
nimą, arba pinigai bus 'sugrąžinti • 
(garantiją rasi prie kiekvienos bonke- 
lės), arba tiesiog pasiųs apmokėtu pa
štu National Labocatory, 10.38 South 
Wabash A^’o., Cnicago, pasiuntus 
jiems* $1.00.

mokslui.
rcaujui ir Fosforu ner- 

Pamė/ink -iį pats ir įsitikink, 
enesiui gydvtis tik 

Nuga-Tone’ą pardavinėja visi

Baigusi
Akušeri

jos kolegi* 
ią; ilgai 
praktika

vusi Perui- 
silvanijos 
hospitalė- 

se. Pasek
mingai pa 

tarnauja 
prie gim
dymo’. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

i aptiekininkai mozitingai ga- , taipj 
darni kad suteiks^pilnąTpatenki- ; tyrias kojų v ......... __ v... t oeilio. be e

AKYS
jumi brangesnes.,už viską, 

leiskite jų.’ Jeigu kenti galvos 
dėjimą, jei turi akių uždegimą, 
skaitant ar siuvant akis skauda, tuo
met ateikite pasitarti.

/ Patarimai Suteikiami Dovanai.
/. DR. SERNER, ŠERNAS O. D.
*3315 So. Halsted St., Chicago, III.

Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 
9, Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Tel. Yards 0632

JUS
ra neap- 

skau- 
jei

DR. HERZMAN^l
—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 kitokius 
elektros prietaisus. \ /

Ofisas ir Labaratorija: 1125 W.
18th St., netoli Fisk SL^,

VALANDOS: Nuo $1^-12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakanris.

Dienft&jn Canal 
J 8110 <rba 0375 

Telefonai i < Naktį «Drexel 950
J Boulevard 4136

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

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

gydote ne tą \igą.
KURIS TURI PATY-PASITARKITE SU

RIMĄ GYDIME VYRŲ IR MOTERŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ. 
Skauduliai ant kūno ar viduriuose pasididunusios kraujo gyslos, silp
numas, nervingumas, šlapumas nuo inkstų ir pūslės, gali būt, kad 

■o tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisinga pažinimo ligos. Tikras 
ištyrimas šlapumo^ kraujo turi būt padarytas .su X-ray metodu. Gy
dome radiuniu,, serumu ir ejęktrika. Specialia gydymas lytiškų ligų 

vyrų ir moterų. Taipgi g/dau. 
Akis, ausis, nosį ir gerklę.

DR. J. VAN PAING, /
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St.,

Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

,rQfisas
4729 So. Alni and Avė.? 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Motarjškų, Vyriškų ir ’
*' Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet i/ nuo .7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

— A_______________ —

1119

Vietuviai^Paktarai
Lietuvių Daktarų L^raugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913 t

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare, ir

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS 

Imama X-spindulių paveikslai.
Duodama Nitrous Oxid ir 

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

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 S'O. Halsted St., Chisago, III.
______  i.«Z

z '

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzie 7V15 

.. į i i T z

3325 So. Halsted St., Chičago, III,

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4/712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

DR. M. T. STRIKOL’ISs
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Lafayette 0263

klM Į ui ,, , /

z—...  ■■■■■.  \
Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan Stn 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted Stk .
Tel. Boulevard 5052 v

Vai. 10—12 A.M. 1—3 ir 6-9 P.M. 
Ned. 10—12 A. M.

Residence Canal 2118

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118/

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS/fR CHIRURGAS

Valandos:/i 1 iki 4 po piet, 
6 >ki 9 vakare

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

pampas 18 ir Halsted St.

DR. P, ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

. 3243 South Halsted St 
| Tel. Boulevard 7179 
/Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

Tel. Pull^nan 5432

1.SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III. |

fM. WAITKIEWICZ
(Banienė) 

Akušerka '

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo, turiu 
patyrime. Pasek- 
ningai patarnau- 
iu prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
vpatiškų 
••ėjimą, 
patarimus 
terims ir
noms yeltui.

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo-

Dr. Mauriee italui
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ąfe. 
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų. 
..... .

Tel. Austin 0737

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison St<

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

——F— ..........—'

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofis6 tel. B^levard 9693

Dr. A.*A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

evard 9693

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. 1L BLUMENTHAL

T.L BOU levai* «MV 
4441 8. AahlMŠ 
KaapM 47-ta* gat.

ifcORi*
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tymo laikosi neužginčina- 
mas teoretinis vadas- galiifc- 
giausios partijos Vokietijo
je, kurios padėtis šiandie 
taip desperatiška, jogei min
tis apie sąjungą su bolševi
kiška Rusija tenai turi ras
ti ypatingai palankią dirvą 
žmonių protuose. Didis so-

cialižmo teoretikas griež
čiausiu budu atmeta tą min
tį ir nurodo visai kitokį ke
lią koVai su Franci jos mi- 
litarizmu. Jo argumentai 
padės ir lietuviams darbi
ninkams "geriaus brijentuo- 
tis savo krašto padėties 
klausime..

s
Padegėlis Kasmatė. *

Menininku streikas Kaune
[Tęsinys]

Ar Rusija gali išgelbėti 
Vokietiją.

Rašo Kari Kautsky.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paltui

Metams .......... ......................
Pusei metų __ __ _____ __
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienm mėnesiui

Chicagoje per neiiotojius
Viena kopija------------------
Savaitei .......... —___ ;-------

Mėnesiui....................... ............
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 

paltu:
Metams_________-............... — $7.00
Pusei metų 8.50
Trims mėnesiams _1.75
Dviem mėnesiam __________  1.25
Vienam mėnesiui ____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
% ^[Atpiginta)

Metams __ ____ _____ —— $8.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams ......  2.00
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.00
4.90
2.00
1.50

.75

laukiančių 
juos iš- 

Ludendor-

Pagelba iš Rūtų.

Toje sielvartingoje padėtyje, 
kurioje *ioj\s valandoje randasi 
Vokietija, auga skaičius vokie
čių, su pasiilgimu 
Mesi jos, kuris galėtų 
gelbėti. Tur-but nė
fas netiki? kad nuginkluotoji 
Vokietija pajiegtų sumušti fran- 
euzų armiją savo ginkluota pa- 
jiega. Bet ar nestovi arti mu
sų sienos raudonoji sovietinės 
Rusijos armija? Ar Rusija ne
turi begales žmonių ir ginklų? 
Kaip 1813 metais, taip ir dabar 
iš Rusijos turi ateiti šio krašto 
išgelbėtojas.

Be abejo, Rusijoje yra nesu
skaitoma daugybė žmonių. Bet 
jų netrūksta ir Vokietijai. Su 

ginklais tečiaus jau yra keb
laus, jeigu turėti omęnėje ne 

vien šautuvus, bęt ir naujosios 
gadynės karo įtaisus. O kai dėl 
geležinkelių, tai tenai su jais 
yra visai bloga.

Kaip tik paskutinis pasaulio 
aras parodė, kad kovoje su 

stambia industrine valstybe 
būtinai reikia turėti augštai iš
vystytą, galingą pramonę, svei
ką žemės ūkį ir tankų, gerai su
tvarkytą geležinkelių tinklą. 
Rusijoje šitie dalykai jau de
šimts metų atgal buvo prastam 
dovyje. Karas gi ir ypatingai 
bolševizmas juos visai sugriovė. 
Naujai ekonominei ( politikai, 
“nep’ui”, nepavyko iįi šiol pa
daryti atmainą tose srityse, ne
žiūrint visų reklemų, kuriomis 
ji buvo keliama į padanges. Apie 
tą liudija referatai dešimtame 
sovietų kongrese, kuris buvo 
laikomas nuo gruodžio 22 iki 27 
d. Maskvoje. Jie aiškiausia pa-

Kitoje . vietoje šio “Nau
jienų” numerio dedame ga 
^iojo socialisto, Karolio 
Kautskio, straipsnį apie tai, 
“Ar Rusija gali išgelbėti Vo
kietiją”. Tas klausimas yra 
įdomus ne tik Vokietijai, 
bet ir Lietuvai, nes ir lietu
vių tarpe randasi žmonių, 
kurie nuolatos veda propa
gandą už sąjungą su sovie
tų Rusija.

Kai lenkų Želigovskis aną
met užpuolė ir užgrobė Vil
nių, tai bolševikuojantys ele
mentai Lietuvoje ir Ameri
koje ėmė šaukti, kad Lietu
va turi tuojaus vienytis su 
Rusija, jeigu ji nori atsiim
ti iš priešo savo sostinę. Ir 
dėlto, ka(T Lietuvos valdžia 
ir visuomenė neparodė jokio 
palinkimo daryti sąjungą su 
Maskva, tai tie elementai 
prakeikė Lietuvos kovą su 
Vilniaus užpuolikais.

Kai tarp Lietuvos ir San
tarvės kilo ginčas dėl Klai
pėdos, tai tie patys Mask
vos garbintojai vėl pradėjo 
piršti Lietuvai sąjungą su 
sovietų Rusija. Ir dabar, 
kuomet Lenkija taikosi ‘ga
lutinai pasiglemžti, rytinę 
Lietuvos dalį, tai šita agita
cija ima iš naujo stiprėti.

Mes visuomet buvome tos 
nuomonės, kad pagelbos iš 
Rusijos Lietuvai nėra ko ti
kėtis. Viena, dėlto, kad Ru^ 
sija yra visiškai ekonomi
niai susmukus ir todėl ji ne 
gelbėti ką nors gali, bet pa
ti reikalauja pagelbos. Ant
ra, dėlto, kad dabartinė Ru
sijos valdžia neskaito reL 
kalinga laikyti savo žodį: 
Gruzijos respubliką, pav. ji 
sutrempė po to, kai buvo 
padariusi su ja taikos su
tartį ir apsikeitusi su ja iš
kilmingais draugiškumo pa
reiškimais. Kaip galima 
dėtis su tokia valdžia, ku
rios supratimas apie tarp
tautines pareigas niekuo 
nesiskiria nuo paprasto ban
ditizmų? . .

Mums todėl drg\ Kauts
kio išvądžiojimai principia- pįmas — I1Uo 466,000 iki 632,- 
liąi nepasako nieko • nat^o. ooo pūdų. Bet “Ekonomičeska- 
Ęet svarbu yra žinoti, kad ja žizn” iš gruodžio 24 d. 1922 
tokio, o ne kitokio nusista- m. pastebi , kad medvilnės iš-

teklių pakaksią tiktai iki kovo 
mėnesio, o 'vilnų ištekliai visai 
baigiąsi.

Išrodo, kad truputį pasitaisė 
valstybės finansai. Bet kurio
mis priemonėmis jie tapo patai
syti ?

Pagelba pavergtųjų profesi
nių sąjungų tapo balsiai numuš
tos darbininkams algos. Ųarbi- 
ninko alga Rusija stovi daug 
žemiaus, negu pragyvenamasai 
minimumas.

Apie antrą ne mažiaus pra
kilnią priemonę valst. deficitui 
sumažinti pasakojo sovietų kon
gresui Lunačarskis. Ji yra mo
kyklų uždarinėjimas. Vienas tų 
nedaugelio naudingų dalykų, 
kuriuos davė Rusijai sovietų 
valdžia, buvo pradinio mokslo 
padėties pagerinimas. 1921 m. 
buvo tiek pasiekta, kad Rusija 
turėjo 82,397 liaudies mokyklas 
su $,860,000 mokinių. Bet 1922 
m. spalių mėnesyje jau buvo 
tiktai 55,000 mokyklų ir 4,750,- 
000 mokinių. Mokinių skaičius 
pasidarė mažesnis, negu 1914 
ęi.! Dabar jau tik 38 nuošimčiai 
vaikų mokyklos amžiaus tegali 
lankyti mokyklas.

O koks gali būt jų mokinimas, 
kuomet nėra mokslo vadovėlių ir 
kuomet mokytojai; badauja? Al
gos mokytojų, kurie nėra at
leisti iš vietų, buvo dar laikaus 
numuštos, negu darbi n ink 
kytojas gauna tiktai 
tį to, kas butinaUteh 
gyvenimui. Jisai, 
atlikęs savo darbą
turi dar kame nors uždarbiauti, 
jeigu jisai nenor badu numirti. 

Valdžia, kuri šitokiomis prie-

Mo- 
iZdiuošim- 
minga pra- 

vadinasi, 
mokykloje,

tvirtina ir pabrėžia tą, ką drg. ■ orėmis mėgina pataisyti savo 
Th. Dan (Rusijos menševikų finansus, parodo, kad ji neturi 
vadas. “ĄJ.” Red.) yra pasakęs i j°ki°s nuovokos apie tąįfTcas 

'sudaro valstybės pajiegą. 'Bol
ševikai nori Rusijoje pereiti ]\rie 
naujos ekonominės po 
bet jie apie kapitalizmą išmano 
taip pat mažai, kaip ir apie 
marksinį socializmą, ir kaip tik 
dėlto, kad jie nesupranta pirmo
jo, tai jie ir antrojo negalėjo 
suprasti. Jeigu jų negabumas 
sukurti 
reikštų, 
negalimas, tai dabartinis jų ne
gabumas išplėsti kapitalistinę 
gamybą turėtų būt 
kad negalimas yra 
irtas.

Kiekviena stambi- 
nė, ar tai kapitalistinė, 
cialistinė, reika'lai/ja inteligen
tingų, savarankiškų, stiprių dar
bininkų. > Kapitalistinei prama
nei, be ‘to.ztfšikia dar pasitikėji
mo rq5asi tikėjimo Valstybe, ku
rioje ji gyvuoja, pasitikėjimo 
atskiromis savo įmonėmis.

Bolševikai visiškai suardė ir 
vibhą ir antrą ir tebeardo to
linus, kaip tai aiškiausiu budu 
parodo griežtai vykinamas dar
bininkų algų mušimas ir mo
kyklų uždarinėjimas.

Prie šitų visų priežasčių, da- 
L’ančių negalimu daiktu laukti 
pagclbos iš bolševikų, reikia pri
durti da^’ ir tą aplinkybę, kad 
nėra kito, taip mažai pasitiki
mo sąjungininko, kaip sovietinė 
lespublika. Jeigu mes šauktu- 
nėmės jos pagelbos, tai ji ne- 
Sk nesidrovėtų įvelti mus į 

kokią nesąmoningiausią 
ntiurą, o paskui kritįngam 

momente palikti mus “skylėje”. 
(Bus daugiaus.)

savo nesenai išspausdintuose 
raštuose (“Darbininkas Sovie
tų Rusijoje”, “Profesinės Są
jungos ir PolitikčZ Sovietų'Ru
sijoje”).

Badas anaiptol! nėra pašalin
tas. Grasina pavcAis, kad jisai 
pasidarys chroniškas. Dirba
mosios žemės plotas tolyn vis 
labiaus mažėja. Jisai -sudarė 
desiatlnų (truputį (langiaus, ne
gu hektaras):

1913 metais
1917
1920

‘1921
1922

. 87,432,000 

.. 72,052,800 
62,307,500 

. 54,888,000 

. 49,190,500
dirbamosios žemės plotošitas 

mažėjimas, be paliovos tęsęsis 
iki šių metų,, negalį taip greitai 
būt sustabdytas, kadangi ir gy
vulių skaičįus eina mažyn. Bu
vo skaitoma

1916
1920
1921
1922

38,133,300

arklių galvijų 
” ...... ? .... 50,306,900

m. 24,206.700 36,882,000 
” 23,070,400
” 18,506,700 " 32,808,500

L J 
arklių ir galvijų nėra ku® 

laukus dirbti, nėra kuo juol 
tręšti.

Pramonei einasi taip pat,, kaip 
ir žemės ūkini. Metalo indus
trija, kuri yra svarbiausia ka
rui, dar iki šiol neatsigavo nuo 
visiško suirimo. Plieno liejyk
los gamįna tik 4 nuošimčius to, 
kas buvo gaminama pirm karo, 
šiek-tiek pakilo audimo indus
trija. Medvilnės (bovelnos) 
siūlų verpimas, pav.’^pakilo per
nai metais nuo 1,073,000 būdų 
iki 2,972,000, vilnonių siūlų ver-

socialistinę gamybų 
kad socializmas esąs > *

įrodymaSj. 
kanitlfliz-

•ji pramo- 
ar so-

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Gal apie visą tai nei tiek 
rašyti nereikėtų,- perdaug mi
zerija majoro Sližio figūra, per
daug smulkus jo asmeniniai 
interesai! Aš to nei daryti ne
daryčiau, jeigu tai butų jo vie
no užuogaida! Bet tai nėra jo 
vieno darbas, -1- tai yra visa 
krikščioniškos vidaus politikos 
sistema, majoro Sližio pasielgi
me pasiekusi nachalingiausio 
laipsnio!

Šit dar viena valdžios obsku- 
rantizmo iliustracija. Prieš po
rą metų Lietuvių Meno Kūrėjų 
Draugija, tebegyvendama savo 
idealizmo periodą, buvo suma
niusi steigti Lietuvių Meno 
Rumus. Tam reikalui yra jau 
parinkusi gana stambų skaičių 
meno kurinių. Tuo reikalu be- 
siiMųjiiidama“ visokiais budais 
stengas prieiti prie visuomenės, 
kad sulinkti aukų kurinių už
pirkimui, o iš dailininkų kauli
jo^ parduoti kuopigiau, kad 
kuodaugiau butų galima kuri
nių įsigyti. Ir dailininkai, at
sižvelgdami į idėjos svarbumą, 
atvira širdžia pasitiko Meno 
Rūmų Komisijos prašymą, ir 
savo kurinius pardavė kaip ga
lėdami pigiau, palys pakeldami 
didelių nuostolių. Tie kuriniai 
iki šiol buvo Lietuvių Meno 
Kūrėjų Draugijos žinioj, ir bu
vo tariamos su Švietimo Minis- 
terija , apie lų kurinių atidavi 
iną busianlajai čiurlionies var

do galerijai. Staiga, beveik tuo 
jačiu metu su majoro Sližio is- 
oringu žygiu gaunama vald
žios raštas, kuriuo reikalauja
ma Meno Romams užpirktus 
turinius “skubiu budu” išduoti 
valdžiai, kurįais ji pasipuošian- 
ti savo kabinetus! Net holšeVi
tams, —• ir tiems pakako val
stybines išminties, kad tokių 
rinkų nedaryti. Musų krikščio

niškoji valdžia 
me, pasirodo, 
pralehkia!

Toks valdžios 
ciningas tyčiojimasis, išvedė iš 
kantrybes ir subarė krūvon vi
sus lietuvių menininkus, kurie 
pasipiktinę Įjaskelbė pro testo 
streiką. Sustreikavo drama, 
opera, mokyklos, i..........
korai, teatro darbininkai. Lie
tuvius palaikė ir svetimtaučiai 

prie streiko prisidėjo atvy
kęs į Kauną gastroliuoti gar- 
susai rusų Dailės Teatraš, pri
sidėjo žydai, vokiečiai. Valdžia, 
nesitikėjusi tokiai atsparos, nu 
sivando, pradėjo tdrtis, ir^but 
visiškai nusileidusi. , Rot patys 
menininkai neištesėjo, ir savo 
pasipiktinimo protestan įnešė 
s m u I lUpwfnr*nm b ici j os elemen
to. .4 arp kitko Vicnininkai pa- 
jeikalavo iš valdzms, į^ad tuo
jau butų pavestas l\tas čiur
lionies galerijai, kuriame Vil
kolakis rengias atidengti naują 
stilingą teatrą. >

Viena, lasai butas Galerijai 
visai nėra tinkamas, kambariai 
baisiai nelikusiai sutvarkyti, 
gaisro žvilgsniu namai stovi 
pavojingiausioje vietoj — šali
mais benzino sandelių ir lt. Be 
to ir pačių čiurlionies ^paveiks
lų dabar nieku budu negalima 
išstatyti. Dauguma jų piešti 
pas/tele, “akvarele, tempera, ant 
visai blogos medžiagos, įstatyti 
sulupusiuose, netinkamuose rė
muose, apdrįskę, apipelėję, nu
blukę. Pirma, negu juos išsta
tyti, jie turėtų būti nukopijuo
ti, kiti gal kiek • 
moti, aptaisyti, nes 
slenkant jie genda, 
ir kuriam laikui 
kus mes galime beturėti iš 
įstabių Čiurlionies kurinių tik
tai palšas dėmes. Tam darbui 
padaryti reikia mobilizuoti vi
sus lietuvių menininkus, reikia 
sutraukti čiurlionies kūrybos 
žinovus, reikia pasikviesti iš 
užsienio šias rūšies specialistų. 
Visa taili reikia daug laiko, 
energijos, lėšų., Visa lai reikia 
daryti neatidėliojamai. Visa tai 
puikiai numano xr

sakė, kad kitus pinigus ji tik 
rytoj gausianti. “Velnias” ke
tino vėl ateiti ir paliepė jai, 
niekatn apie tai nepasakoti. An
trą dipną mėsininkas atnešė ki
lus pinigus ir moteris jam pa- 
pasakęjo šitą atsitikimą. Ma
šininkės dėlto pasiliko pas ją, 
pasiėirtė Kirvį ir pasislėpė, 
idant “Velnią” garbingai pa- 
sveikinti galėtų. “Velnias”, ži
noma Visai juodas ir su ragais, 
atėjo Ihbai punkluahškai. Mo
teris pažadėjo pinigus atnešti ir 
išėjo. Mėsininkas iš savo už
kampio išlindo ir tėme “Velnią” 
pilti. l'6j muštynėje 
lapo sunkiai sužeistas,
jam ragus ir kitką nuėmė, visi 
nustebę, nesą tas “Velnias” bu
vo tos'

velnias
Kaip

ūkininkes sesers vyras.

istorikui 
valandoms

eilutės jau 
valdžios

Kaip šios 
ašy tos, 
Jetuva” paskelbė 
žinias.

prezidentas 
“naujai sudarytą

ofi- 
dvi

pa- 
ka-

savo vanuaiiz- 
toli bolševikus

elgesys, toks

Meno Kūrėjų Draugija, bet ji 
savo reikalavimuose valdžiai 
apie tai nekalba, o kalba tiktai 

^apie galerijai pavedimą teatrui 
parengtų rūmų, šio reikalavi
mo tiktai viena prasmė — 
reabilituoti save visuomenes 
akyse ir galutinai pasmaugti 
Vilkolakį.

Čia menininkai įnešė falšivą 
notą ir pagadino savo idejingą 
pasipriešinimą valdžiai. Meni
ninkų nesantarve Valdžia tik 
pasidžiaugs, ir'pasistengs su
naudoti visas savo paiegas, kad 
tą nesantarvę pagilinti, suskai
dyt i\ menininkų vienybę, — ir 
garbinti) niujoro Sližio '“heroiz
mą!”

Ties šiuo m^pininkų streikų 
Lietuvių kultūros 
teks nekartą ilgoms 
apsistoti.

P. S.\ 
buvo^J 
ciozas “i 
ypatingi

Viena, 
tvirtinęs
bilietą” su Galvanausku pryša- 
ky. Ir 'kabinete pasiliko vis 
tiktai tas patsai krašto apsau
gos ministeris majoras Sližys! 
Nebekalbant jau apie tai, kad 
menininkams ir lietuvių kul
tūros darbuotojams reiškia 
šlapia mazgotė per žandą, — 
visiems nors kiek susirūpinu
siems Lietuvos reikalais tai di
delis smūgis! Tiesa, išskiriant 
žydų miinistcrį, visi kiti minis- 
teriai “naujam kabinete” pasi
liko tie patys. O tai reiškia, 
kad Galvanausko diktatūra pa
ilginta dar trims metams!

Galvanauskas pakankamai 
yra apsukrus, kad prisitaikinti 
prie krikščionių demokratų, o 
kartais ir juos apgauti, o jo ka
bineto kolegos—'iĄį vienas sa
vo valios neturi, ndi/vienas ne
išdrįstą kitaip1 mainyti, negu 
Galvanauskas. Teisingumo mi- 
nisteris, privedęs Lietuvos teis
mų reikalą iki kapso ir pilnos 
demoralizacijos (o tai faktas!), 
bepūta ilk a ūda irtas krikščion i ms 
deniokratams patsai pasižymė
jo įstatymų laužymu, dėl ku-

dirbjklos, r(-os .prįCzasti<v;s savo laiku Sei-
me soliaMcmokralai visą skan- ,6v C dalą yra pakėlę, bet šventieji
pasistengė poną ministerį po
savo sparnų paslėpę išgelbėti! 
Vidaus reikalų miništeris Ole
ka jau senai jgij*o Lietuvos vi
suomenėj vardą nenormalaus, 
ir jo pereitas niinistcriavinias 
tai tik patikrino. Petrulis, To- 
maševičius — tėra tiktai Gal
vanausko asistentai. Tai tėra 
grynai Galvanausko diktatūra!

Tam pačiam “Lctuvos” nu
mery paskelbta švietimo Mimi- 
sterio dennenU. Mat pasikalbė
jimuose su menininkais jis bu
vo pažadėjęs jų reikalavimus 
išpildyti, ir šie pabaigė streiką. 
O kai streikas pasibaigė, jis 
jau skelbia kalbėjęs, ne kaipo 
ministeris, bet kaipo geras pi
lietis, kuriam rupi meno rei
kalai! ir kad valdžia už jo 
žodžius ‘neatsakanti, ir ikad duo
tų pasižadėjimų jis vykinti ne
manąs!

Ąr begalima biauriatt pasity
čioti — aš jau nežinau!

Įvairenybės
“Velnio” likimas.
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»F CONGRESS OF

Of Nau 
News published daily at Chicago, 
Illinois for Oct. 1, 1922. 
State of 
County o

Before 
for the S 
person ai lj 
nis, who, 
cording td law, deposes and says that 
he is the 
Naujienos!, 
and that the folio 
of his ktįowledge 
statement of the 
rnent citeulation ete 
said publjcation for the date showing 
in the abjo' 
Act Of 
section 443, Postai Lavvs and Regyla- 
tions, prnted on the reverse of this 
form, to

1. 
the dublį

lllinois
Cook

me, a Notary Public in and 
tate and county aforesaid, 
appeared Kleofas Jurgelio- 

having been dūly sworn ac-

General Rusinės Mgr. of the 
The Lithuanian Daily News 

;he following is, to the best 
i and belief, a true 

__ the owriership, manage- 
of the afore- 

_‘ ‘ ‘ J pve caption, reąuired by the 
ugust 24, 1912, embodted in

ss.

wit: *
'haį the narnės and addresses of 

__ r Jthar, editor, managing edit- 
or, and business managers are:

Publisher Lithuanian News Publi- 
shing Cb., 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals
ted St., Chicago, III.

Managing Editor None.
Business Mapager Kleofas Jurge

lionis, 1739 S.
III.

2. That thb owner$\are: Lithuanian 
Ncws Puplishing Co.Al. Šmotelis, V. 
Šmotelis, P. Grigaitis, P. Maliorius, J. 
MickeVičius, A. Zymontas, K. Gugis, 
A. Lalis, Kl. .Turgeliams all of 1739 
So. Halsted St., Chicdgo, 111. K. Ja- 
nvontais, 2113 S. Halsted St.

3.
mortg
ers owning or holding 1 per cent or 
more c_ L‘_J?_____
gagos, or other securities arezlnter- 
gages, or other securities are: none.

4. That the two paragraphs next 
giving the narnės ‘ of the

f stockholders and security

fstockholders and security 
as they appear upon the 

of the company būt also, i n

alsted-St., Chicago,

That the known bondholders, 
;agees, and other security hold- 

)f totai amount oi bonds, mort-

abovy, 
list /o
holderą, if any, contain not only the 
list o 
hoders 
books 
cases where the stockholdcr or secu
rity appears upon the books of the 
company as trustee or in any other 
fiduciary relation , the name of the 
person or Corporation for whom such 
trusteę is acting, is given; also that 
the said two paragraphs contain 
statenlents embracing affiant’s full 
knowl'cdge and belief as to the cir- 
cumstances and conditions under 
vvhich stockholders and security hol- 
ders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock anct.securities in a capacity 
other than that of a bona fide ovvner; 
and this affiant has no reason to 
believe that any othlir person, asso- 
ciation, or Corporation has any in- 
terest direct or indirect in the said 
stock, bonds, or other securities than 
ąs so stated by him.

5. Thąt the average number of co- 
pies of each issue of this publication 
sold 'or distributed, through the mails 
oi* otherwise, to paid subscribers 
during the six month preceding the 
date shown above is 21,500.

Kleofas Jurgelionis
General Basines Manager. 

this 1 day of April, '1928.
Anthony Lalis.

or Corporation for whom such 
is acting, is given; also that

. restau-
> laiku 
bluksta, 
prasilin-

štai, kas nusidavė slavėj, 
Rytprūsiuose, čia viena ūkinin
ke našlė pardavė karvę vienam 
čia pat gyvenančiam mėsinin
kui už daugiau vieną milioną 
markių. Mėsininkas jai užmo
kėjo (pirma 20 tuksiančių mar
kių ir kitus pinigus ketino ki
tą dieną atnešti. Tą patį vaka
rą atėjo “Velnias” pas tą mo
terį ir reikalavo tų pinigų. Jei 
ji jam pinigus neduosianti, jis 
ją Į peklą draūge imsiąs. Nusi
gandusi moteris jam tuos 20

Lietuvių j tuksiančią markių davė ir pa-

Penktadienis, Bal. 6, 1923
Iš priežasties sužeidimo jis po 
aštuonių dienų pasimirė r— ir 
kažin kur dabar pats yra!

ar JŲS ŽINOT, KAD
Pirmutinieji Jugo Slavjjos emigran 

tai apsigyveno ant Paėiifko jūrių 
kranto ir ištobulino žuvininkystės in
dustriją ir turėjo pasisekimo netik 
gaudyme žuvų, bet kenavime ir par
davinėjime jų? Ar jus žinote*, kad 
daugumas žmonių fioriai moka dau
giau už/Helmar Turkiškus Cigaretus 
negu už kitus cigaretus, todėl, kad jie 
turi puikų skonį ir yra padaryti iŠ 
100% Turkiško Tabako? • A

Gerovės skyrius
DEL APRŪPINIMO ||||[ 

, MOTINŲ IR JŲ I 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^

Siame akyriajc mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus jdomius btUiąpčioos 

motinoms ir motinoms |M- 

nV kūdikiu.

Kūdikiu aprūpinimas ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos deimynai ir tautai 

Ir mes Jauiiame, kad tai 

yra dalykas, kurį mes tu

rime reguliarikkais laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvildenlL

STRAIPSNIS XIV

Užkietėjimas.
Iš visų mažiukų kūdikystės nega- 

liavimų mažai yra tiek dardančių ir 
laikais taip sunkiai pataisomų kaip 
vidurių užkietėjimas. Išrūdyti visas 
prieža’stis ir paaiškinimus ne negalia- 
vinvo užimtų perdaug vietos. Lai už
tenka pasakymo, kad veik visuose at- tejuose tiesioginis priežastis gali bū
ti bude, kuriuo kūdikio maistas yra 
paruošiamai Tinkamas nustatymas 
maisto, kad jis sutiktų su kūdikio no
rais-ir reikalavimais, dažniausia už- 
kietėjimią prašalina. Gyduolių labai 
negudru yra naudoti, jei daktaras to 
nepataria.

Kltd atitaisius šitokius dalykus mes 
rekomenduojame, kad iki penktam mė
nesiui vartoti oatmeal vandenį priren
giant maitsą. Po penktam mėnesiui 
pridėk oatmeal košelę prie pieno ir 
vaisių sunkos, ypatingai apelsinų sun
kos. ' Laike antrų metų kepta obelinė 
arba perkošta sunka slyvų gali būti 
duodama.

Svarbiausia už viską, vienok, yra 
anksti pramokanti kudikj prie regulia- 
riškų judėjimų vidurių. Geriausias 
laikas tai tuoj po pusryčių, ir kudi- 
unnąof jau jąspjau t iąja.! ąuuSntt jnpj 
žaidimui ar darbui trukdyti šitam da- 
lykuilykui. Jauniaus} kudikj galima 
pripratinti prie skylutės ir pasodinant 
tam tikromis valandomis kas dieną, ga 
Įima tą paprotį jam įkalti, kas yra 
svarbu sveikatai.

Liuosuotojai nereikia dažnai varto
ti. [Jie nusilpnina vidurių muskulus ir 
išplečia pilvą. Ideališkas gydymas 
susideda iš pralavinimo vidurių regu- 
liariskai be pagalbos atlikti savo 
funkcijas.

Tayo kūdikio pirmieji metai yra 
svarbhmsi. Jo pradžia gyvenimui pri
klauso \uo maisto kurį rauna per ši
tuos dvyliką mėnesių. Maistas, kad 
išaugintų! stipriusMcaulus ir vikrias ko
jas, turi/būti sveikas, maistingas- ir 
tuo pačiu sykiu lengvai suvirškomas. 
Jei negali žindyti savo’ kūdikio,’ pir
moji jusų\mintis turėtų b,uti Borden’. 
Eagle. Pienas. Per daugiau kaip 60 
metų motinos, ant jo atsidėjo. Gydy
tojai stipriai rekomenduoja -Eagle 
Braiid dėlto, kad jis saugus, švarus, 
lengvai padaromas ir lengvai suvirš
komas.

Neivienas kūdikis neturi būti auka 
taip vadinamų, kūdikystės ligų. Jei jo 
kūnas yra pirmos klesos padėty, jam 
jau gamta pagelbsti. apveikti * ligas, 
tiktai tada, kaad jo sistema laipsniškai 
genda nuo nedąpenėjimo, jis tampa 
lengva auka ligoms. Kiekvienas vai
kas gali greitai ir pilnai atsigauti jei 
jį apsupa tikros sveikatos sąlygos. 
Apsaugojantis maistas yra svarbiausia 
apsauga. Pradedant Borden’s Eagle 
Pieną per jūsų kūdikio kasdieninių 
valgių, gali būti tikras, ką^l jo kūnas* 
gauna reikalaujomojo maisto. Tavo 
kūdikis turėtu gauti po du šauktštų 
Eagle Pieno kasdien apart kitų val
gių. Atmiežk du šaukštu" Eagle Pie* 
no su trimis ketvirtadaliais puoduko 
šalto vandens. Senelesni kūdikiai 
kai kada jį geriau -myli su ginger 
ale, vaisių |sunka, suplaktu kiaušinių 
ir skanskohiu. i

Skaityk šituos straipsnius mydžiai 
kas savaitę ir' pasidėk jus ateičiai.

Kam Mokėt Rendą
A . , \

Kuomet jus galite pasistatyti savo locną namą. Jei 
jus turite lotą išmokėtą, jums reikia tik pusės tiek 
dadėti ir jus turėsite namą. Ant likusių pinigų 
mes paimsime morgičių, rokuojknt tik legalį nuo
šimtį. Jei jus norite statyti, neabejokite, bet veikite 
tuojau. Ateikite į musų ofisą arba parašykite ir mu
sų atstovas ateis pas jus. Rašykite savo prigimta 
kalba ŠIANDIEN.

THE PEOPLES HOME BIDG. CO. 
119 Federal St., 125 Martin BIdg.,

N. S. Pittsburgh, Pa.

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

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

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

ft______________________________________________________________ ;______________________________



Penktadienis, ,Bal. 6, 1923
—

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::
Maskvos pailes Teatro 

atidarymas
Maskviečiai esą geriausi artis-, 

tai aasaulyje, sako Chicagos 
kritikai.

Užvakar Dtail^k Teatras pra
dėjo vaidinti Chicagoje. Kei
stas dalykas — <Udele didžiu
ma publikos nesupranta rusų 

‘ kalbos, bet nežiūrint 
veržiasi į teatrą. Api- 
landą jau visi 
duoti. Tiek daug pagyrimų var
gu bet koki artistų trupė bu
vo susilaukusi. Pirm rusų ar
tistų atvažiavimo jau laikraš
čiai daug apie juos rašė. Nuo
lat buvo kartojama, kad Dai
lės Teatras neturi sau lygaus 
teatro pasaulyje. Ir nespėjo,už
danga pasikelti, kaip Chicagos 
publika įsitikino, jog apieC ru
są artistus buvo tiesa rašoma. 
Amerikiečiai dar niekuomet 
nebuvo matę tokio vaidinimo.

Kas ypatingo, kas-/nepapra
sto rusų vaidinime? Vjsų laik
raščių dramatiniai kritikai pa
brėžia tą faktą, kad rusų vai
dinime vyrauja pilna harmo
nija. Artistai ne vaidina, bet 
gyvena rolėmis. Scenoje, buvo 
ne Moskvin, ale caras Feodor, 
silpno budo religingas žmo
gus. Jis gyveno ta role. Tas 
pats ir su kitais artistais. Ir 
mažiausia rolė atliekama to-

to, ji
5 va-

tikietai išpar-

Lietuvių Rateliuose
P. Stogis svetimtaučiy - 

koncerte
Svetimtaučių publika buvo pa 

tenkinta p. Stogio dainavi 
mu. — jis kelis kartus bu 
vo iššauktas.

Balandžio 2 d. vidurmiesčio 
Kimball salėje p-le Clemen- 
tine Mullere davė koncertą, 
kuriame dalyvauti buvo jos pa
kviestas ir visiems gerai žino
mas musų dainininkas p. Po- 
vylas Stogis. Koncerte p. Sto
gis pasižymėjo - ■ publika gau
siai apdovanojo jį aplodismen
tais.

Rodosi, bene tik pirmu kar
tu jis sudainavo Verdi “Don 
Carlo” ariją. Tam gan sun
kus dalykėlis, bet p. Stogis iš
pildė jį ytin gerai. Re to, jis 
sudainavo iš “Mephistopbele” 
ir “The Armorercs Song”. Pub
lika iššaukė jį bent kelis kar
ius ir, pagalios, ir turėjo su
dainuoti dar vieną dainą — 
St. Šimkaus “Era mano bran-

Publikoje matėsi nemažai ir 
lietuvių. Malonu buvo matyti 
j>. Stogį pasirodant tarp sve
timtaučių. Jo gražus scenoje 
užsilaikymas ir , dainavimas 
liudija, kad Chicagos lietuvių 
tarpe jis yra pirmaeilis daini
ninkas.

— .Dailės Mylėtojas)

jos 
ria

skaitlingą atsilankymą ta- 
širdingą ačiū.
— A. J. Lazauskas, rast.

Tamošiūnas S.
Užkuraitis Joseph 
Žalis Jonas, 
Žarnas Kunigunda

PRANEŠIMAI APSIVEDIMAI. REIKIA DARBININKŲ

Vieša padėka
čia trokštu išreikšti 

padėką visiems draugams ir 
pažįstamiems, kurie dalyvavo 

laidotuvėse Agotos Stravinskie
nės panedėlį, balandžio 2 d. 
Taipgi reiškiu padėkos žodį ir 
p. Masalskiui už gražų patar
navimą laidotuvėse.

Liekamos didžiame nuliūdi
me: Petras Stravinskas, Aldo
na duktė 6 melų, Marijona 
Katilienė ir dvi tetos, visi A- 
merikoj.

ATITAISYMAS.

Vl(
'Pranešimaita

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

ar kviečia.
North Side. — Ateities žiedo Vai

kų Draugijėles dainavimo pamokos es
ti kas nedėldienis, 2 vai. po p. iki 4 
v. po p. Kliaučių 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, levite į tą mokyklėlę. Smui
ko lekcijai duos d. Žuronas, o piano 
K. Gaubis,\ choro vedėjas.

\ — Komitetas.

ke. — Draugystės Šv

Roseland. — Auksinės žvaigždės P. 
ir P. Kliubas rengia balių balandžio 8 
d., 8 vai. vak. K. Strumilo svetainėje. 
Gros L Ivanausko orkestras./

— Komitetas.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Mo
terų Pašelpinis Kliubas laikys mėne
sinį susirinkimą balandžio 8 d., John 
Engels svetainėje, 3720 W. Harrison 
St. 1 vai. po piet. Nariai malonėsite 
visi pribūti laiku.

— Marijona Medalinskas, rašt.

North Sides Draugijų Sąryšis ren
gia vakarėlį atvelykyj, balandžio 8 d., 
7 v. v., Viešo Knygyno svet., 182 

I Wabansia Avė. Visi prašomi atsilan
kyti. Pelnas skiriamas palaikymui 
Viešo Knygyno. Bus gera muzika.

— Komitetas.

PAJIESKO merginos ar naš
les ant apsivedimo, be skirtu
mo tikėjimo, nuo 35 iki 45 
metų senumo. Aš esu vaikinas 
M metų, turiu gerą darbą. 
Merginos ar našlės turi būti 
antros klesos ar trečios klcsos, 
bo pirmos klesos mergina ne
sugyvena gerai. Vieną dieną 
šlubas, o antrą dieną divorsas.

Rox No. 226 Naujienos.
1739 So. -Halsted St.

MOTERŲ

Reikia —
MOTERŲ

* ——4——

Lengvam dirbtuves darbui.
Geros darbo sąlygos.

Atsišaukite:
CHICAGO CURLED HAIR CO.

2301 So. Paulina St.

Jąu buvo minėta, kad sek
madienį, balandžio aštuntą 
įvyksta Laisvamanių vakaras 

Šventoji Naktis, Meldažio 
svet., kurį rengia “Kardas”. 
Bet tai buvo pranešta per klai
dą; tąjį vakarą rengia Liet. 
Lais. Fed. 1-moji kuopa,»o ne 
“Kardas”. 7 — R.

Town of bake. — Draugystės Sv. 
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 tų dieną kitų 
draugijų. Prašom kitų draugijų 22 d. 
Liepos nieko nerengti.

Cicero Lietuvių Kooperacijos valgo
mų jų daiktų bendrovės visuotina? šė- 
rininkų bertaininis susirink imas, įvyks 
pirmadienio vakare, balandžio 9 d., 
7:30 vai. vak. Liuosybės svetainėj, 14 
St. ir 49 Court. Visi šerininkai susi
rinkit laiku, nes turėsim daug svar
bių reikalų.

— Nut. rast. V. Struinillo.

Msiiaikit laiškas iš Paštį

Bridgeport.'^— Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo mėnesinį susi
rinkimą nedėlioj, balandžio 8, 1 vai. 
po pietų Mark White Sųuarę svet. 29 
ir So. Halsted gat. Visi nariai-rės 
malonėkite susirinkti, nes yra daug 
reikalų apsvarstymui, bus rinkimas 
darbininkų baliui, kuris bus balandžio 
22, Mildos svet., 3142 So. Halsted 
gat. Taipgi ncatsilankiusieji nariai- 
rės j balių turės užsimokėti už tikie- 
tą, taip yra nutarta. — Raštininkas.

Laisvamanių Vakaras, kuriame da
lyvaus, kun. Bimba jvyks septintadie- 
nj, balandžio 8 d., Meldažio svet;, 2244 
W. 23rd Place. Visas vakaras pa- 
jvęstas linksmybei: dainoms, muzikai, 
kokiams ir susipažinimui. Ten kiek
vienas suras savo draugus ir drauges. 
Pradžia 7:30 vai. vąk. ;

C — Komitetas.

S. L. A. 176 kuopą' laikys mėnesinį 
susirinkimą balandžio 8 d., 2 vai. po 
pietų, K. Kukuraitienės svetainėj, 
3059 W. 38th gatvės. Nariai teiksi
tės susirinkti skaitlingai, nes yra 
daug reikalų

— J. A. Povilaitis, rašt.

Dever išrinktas mayoru
Gavo 387,961 balsą.

Bridgeporto Draugiją Su
sivienijimo darbuotė

Vakaras davė $500 gryno 
no. — Greit*'bus pradėta 

t tyti Auditorium.

pel-
sta-

IŠRENDAVOJĮMUI
ANT RENDOS flatas 6 kambarių. 

Steam heat, šiltas vanduo, elektros 
šviesos, didelis bathroom, su visais 
parankumais.

Kreipkitės j
P. ŠAPKAUSKI, / 

6743 Eberhart Avė. ?

JIESKO KAMBARIŲ '
JIEŠKAU KAMBARIO vie

nam, bile kokioj .dalyj mies
to.

Atsišaukite į
Naujienas, Box 227.

ilULYMAI KAMBARir
RiENDAI kambaris vienam 

ar dviem vaikinam, su ^algiu 
ar be valgio. Kambaris su vi
sais parankumais. 4800 South 
Seeley Avė. Antros lubos iš 
užpakalio.

BĘIKIA1ABBININKŲ
VYRŲ

Darbininkų ir čekiuotojų 
ir jajriotorių

pastovus darbas

už tuos darbus 
mokama 45c. į valandą
/ ...... m........ . .ėll

VVESTERN ELECTHIC CO..
INC.

•t . t

48th (Cicero) Avė. and 24 St.

Šie laiškai yra atėję iš Euro
pos. Kam jje priklauso, tegul 
nueina į vyriajisįjį paštą, 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio, 
kur padėta iškaba “Advertised 
Window” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NU
MERĮ, kaip kad šiame sąraše 
pažymėta. Laiškus paštas lai- 
<0 tik keturiolika dienų 
paskelbimo.
503 Alonderis V.
504 
506 
514 
516 
524 
533 
534 
547 
554 
559 
560 
563 
568 
569 
571 
583 
584
585 Neniskuva Justinuve
586 Noreika Zenon •_ *
5889 Overlingienei Ona 
595 Petraries Jack 
597 Pocus Petras 
600 Povilaitis W.
603 “ 
609 
616 
626 
627 
632 
634 
636 
644 
645

nuo

Draugystės Lietuvos Karaliaus Min- 
daugio mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį balandžio 6 d., 7:30 vai. 
vakare D. Shenvaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Visi nariai atsilankykit 
laiku, nes daug svarbių reikalų, atsi- 
veskit savo draugus, įstojimas bus dy
kai iki 35 metų amžiaus.

— A. Varnelis, sekr.

L. S. S. 22 kuopos susirinkimas 
įvyks balandžio 6 d. penktadienį lygiai 
kaip 8 vai. vak., Naujienų nante, 1739 
So. Halsted St. Draugai kviečiami 
pribūti laiku, nes turim daug svarbių 
reikalų.)

— Org. J. J. Aųryia.

West Side. — S. L. A. 109 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks penkta
dienį, balandžio 6 d., 1923 m., M. Mel
dažio svet.,' 2242 W. 23rd PI., 7:30 v. 
vakare. Visi nariai kviečiami atsilan
kyti susirinkiman ir atsivesti nau
jų narij prisirašyti. — Valdyba.

ASMENŲ JIESMUIMAI
JUOZAPAS VISKONTAS, esu ap

skustas per savo moterį; tad kurie 
pažįstate mane ir žinote mano gyve
nimą ir apsiimtumėte būti liudinin
kais, meldžiu man pranešti laišku.

JUOZAPAS VISKONTAS, 
4214 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Tol. Colosee 0012 , .
Apie 12 vai. dieną arba vakare 9 vai.

RENDAI kambaris dėl augusios 
merginos arba moters. Ruimą duo
siu už dyką, nes norėčiau turėti drau
gę namuose. Jai yra kuriai nereika
lingas ruimas, galit? kreiptis. Klaus
kit moters ant antrų lubų.

Tel. Republic 4876

REIKIA —
DARBININKŲ
ROSENBAUM BROTHERS 

FEED MILLS
87th & Stewart Avė.

REIKIA LANGŲ PLOVĖJŲ. 
CHICAGO WJNDOW 

CLENINC CO.
62 W. WASHINGTON ST. 

ROOM 21ĮVAIRįĮS 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 
ROOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

JEI KAS pažįsta Vincentą Gericką, 
gyvenusį Rumford ar Rockford, 111., 
bot .apie kuri jo gimines neturi, žinių 
jau nuo 1912 metų, prašau pranešti 
“Naujienų” Redakcijai.Bagdisankas Antanas 

Benuyaitis Bachelis 
Butkuvene Ursuli 
Broszczuis Nazar 
Dronseiko Joseph 
Jankausky Jakui) 
Galvanauski Paul 
Janusevie Lina 
Klebonas Mike 
Krizanauskas John 
Krizanauskas Jonas 
Kustantinas Gintalas 
Lingis Petras 
Linkevvicz Bronislavva 
Lubinas Ben. 
Navikas Vincas 
Navveka Paulina

Darbininkų
Bridgeport. — Ilinois Lietuvių Pa- 

šelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks balandžio 7 dieną, 8 v. vakare 
paprastoje svetainėje, 3301 S. Mor
gan gatvė. Visi kliubicčiai malonė
kite susirinkti paskirtu laiku.

— A. J. Lazauskas, rašt.

Kovo 27 d. Mildos svetaine- 
RVidgeporto Draugijų Susi- 

menesi- 
susirinkimą. Pirmininkas 

Butkus atidarė susirinkimą 
kvietė ątsilankusius draugi- 
delegatus temyli Susivicni- 

iimo nutarimus, kad delega
tai savo draugijų susirinkimuo
se galėtų išduoti raportą iš 
susivienijimo darbuotės; 
ėmus protokolą 
sirinkimov kovo 
gimo komisija 
lą. Parengimas 
giais nusisekęs 
gryno pelno likę $500, .už ku
riuos susivienijimas tą patį va
karą nupirkęs Auditorium ben
drovės šėlų. Kbmisija dar pri
minė, kad vakarų ir balių se
zonui pasibaigus, bendrovei 
reikalinga rengtis prie savo me
tinio pikniko, kuris įvyks bir
želio 17 d., Blinstruįjo darže. 
Kaip1 visuomet, taip Ir šiais 
metais piknikas busiąs su iš- 
laimėjimais. Išlaimėjimai bu
sią tokie: vargonai, siuvama 
mašina, karoliai ir auksine 
plunksna.

Susivienijimo direktorius An
tanas Bugailiškis paaiškino, 
kad svetainės statymo darbas 
einąs sėkmingai. Tuoj busią 
pavesta namai statyti tam 
kon trak toriui, kuris už piges
nę kainą apsiimsiąs darbą at
likti. Nors susivienijimas sa
vo svetainės dar neturi, bet 
pradžia knygynui jau padary
ta: Bridgeporto Politikos ir Pa
šalpos kliubas jau paaukavo 
susivienijimui knygų už $100.

Ih-ie progos reikia tarti di
delį ačiū pakaro surengimo ko
misijai. P-ios Kvietkienė ir 
Siurnlene, o taipgi pp. J. An
tanaitis ir J. Račiūnas dirbo 
sii pasišventimu. Prie vakaro 
sėkmingumo daug prisidėjo 
“Naujienos“, kurios nesigailė
jo brangios vietos vakaro gar
sinimui. Gerb. klebonas M. L. 
Krušas irgi ne mažai prisidė
jo prie musų parengimo,, su
teikdamas svetainę patogiu lai
ku, o taipgi paskelbdamas va
karą iš sakyklos. Todėl Susi
vienijimo Valdyba visiems auk
ščiau minėtiems ir publikai už

.J<
susidarė .vfenijinias laikė-.savo

kiu rūpesti n giiTmi/ kokio jokis 
kitas teatrai neišgali patiekti. 
Štai kodėl /apie Dailės Teatrą 
ir sakoiiia/kad jis neturi žvaig- 

^ždzių. Ten į svarbiausią ir ma
žiausią rolę kreipiama vieno
kios domės. Dėka tam vaidi
nimas, išeina . tiek suderintas, 

gas
d dalykai dedasi no 

loję, o tikrame gyvenime, 
lai ir yra. Dailės Teatro vy
riausi ypatybe.

Chicagos. publika mokėjusi 
pagerbti Dailės Teatrą patvar
kymus: neplojo iki pat pasku
tinio akto. Bet kai vaidinimas 
užsibaigė, tai ji sukėlė tokią 
ovaciją, kokios Chicagos tea
truose dar nėra buvę.

Pasivėlavusių irgi nedaug 
tebuvo. Bet kas t pasivėlino, tas 
nebūvi) teatrai! įleistas iki per
traukos. •

Šį vakarą pakartojama “Car 
Feodo r Ivanovič”, o ryto ir 
šeštadienio ir sekmadienio va
kare ir po pietų eis Maksim 
Gorkio “Na dnie.”

Demokratų kandidatas Dev
er laimėjo rinkiniuose didele 
balsų dauguma. Jis liktu išrink
tas 387,961 balsu. Jo vyriau
sias oponentas iLueder, repub- 
likonų kandidatas, gavo 284,- 
—* * 1 h) 1SU • Už socialistų kan
didatą Cnnneą liko paduota 

. 40,811 balsas.

LUEDER VĖL BUSIĄ PAŠ
TO VIRŠININKAS.

Luoder, pralaimėjęs rinki
muose repųblikonų kandidatus 
į mayorus, žadąs vėl užimti 

« Chicagos N>ašto , viršininko vie
tą. Bet pukiiric- reiškia abe
jonės, jum tatai pasiseks 
pada/yn? J^ikoma, kad Wa- 
shingtone esąs nepalankus Lue- 

‘ derini nusistaKmas.

LIETUVON-^ 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos

> Naujienas labiausia 
’’ mėgsta.

ir

Pri- 
iš praeito su- 
11 d. paren- 

rapor- 
atžvil- 
gerai;

išdavė 
visais 
labai

Remeikis Edmant 
Ryshko Jozapas 
Schazdausįcene E. 
Stulcaite Maritei 
Stambu ra.^ Antanas 
Szaile Zenonas 
Tauvijenis Dominykas 
Varnas Dam'i nekas 
Zaluda Benediktas 
Žekonis Paul

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE.

Apkiauci Antanui 
Austin Petras 
Bružas Kazis 
Budris Frank 
Ciepas Jurgis 
Daubara Justinas 
Daunoras Justinas 
Daunoras Mikolas 
Ginčauskas Antanas 
G'lambauskas John 
Grušas U.
Jankauskas Franas | 
Jecus Povilas 
Jovašas Povilas 
Juk uis J.
Kasulis Endrius 
Katauskas F. A. 
Kazlauskas Joseph 
Kernagis Walter 
Kpršulis Joseph 
Kikila Anna 
Lapenas Petras 

’Lelis J.
Lukauskaš Antanas 
Marcinkus Antanas 
Mažeika Stephan 
Mickus Peter 
Mjseika A. 
Molis J.
Paulauskas Ignacas 
Pačkauskas Vincas 
Petrauskas Felix 
Petrulis John 
Plonis Tonis 
Pucetas Jos. 
Shotkus John . 
Sirutis M.
•Smiiikis Mary

Tališius Joseph

Chicagos Liet. Draug. S'av. Paš. mė
nesinis susirinkimas įvyks balandžio 8 
d., 2 vai. po pietų, lenkų svetainėje, 
1315 N. Ashland Avė. Visi nariai 
malonėkite 
reikalų.

REIKIA atsakančių kontraktorią 
ir karpentcrlų, kurie norėtų akty- 
viŠkai prisidėti prie didelio namų 
korporacijos biznio, $1000 reikia 
įnešti. Musų pasiūlymą galit ištir
ti.
Builder, Box 963, Pittsburgh, Pa.

Darbas ant trekių

Visi nariai 
atsilankyti; yra svarbių

— Sekr. A. Lungevič.

Park. — Sekmadienį ba- 
' ” vaikų

Brighton 
landžio 8 d. “Ateities Žiedo 
draugijėlė stato scenoje keturių veiks
mų vaizdelį. “Marcelę” ir vieno veik
smo komediją “Žioplių Jonas”. Vaidi
nimas įvyks McKinley Park svet., 3 v. 
po pietų. Tikimės, kad visuomenė 
parems vaikus ir skaitlingai atsilan
kys į jų parengimą .

— A. Z. V. D; Rengimo Komitetas.

L. ^.-$7174 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks balandžio 8 d., 10 vai. ryto, 
3950 So. Jtockvvell St. V. Jasmanto 
name ant pirmo aukšto. Visi draugai 
privalote atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų. • Taipgi bus dalina
mos knygos, kurias Sąjunga prisiuntė 
nariams. Knygos randasi pas orga
nizatorių. Nauji nariai, norinti įstoti 
kuopon nesivėluokite.

— Organizatorius.

Iškilmingas pokilis, pagerbimui p. 
D. Šleževiečienės ir p. V. Vencienės, 
įvyks nedėlioję, balandžio (April1) 8, 
Great Northern viešbuty, 6:30 vai. va
kare su programų ir šokiais. Norin
tieji dalyvauti prašorfie rezervuoti bi
lietus ne vėliau petnyčios, april 6, pas 
S. Valančių, Universal State Banke, 
Phone Boulevard 0700.
Rengia Ch.L.N.Š. Bendras Komitetas.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos, mėne
sinis susirinkimas įvyks sekmadienį 
balandžio 8 d., 1 vai. po pietų, papras 
stoję svetainėj. Norintiems įstoti j 
musų draugystę dabar gera proga, 
nes įstojimas laikinai atpigintas.

— Raštininkas....

Laisvamanių vakaro, “šventoji nak
tis” įvyksta sekmadienį balandžio 8, 
M. Meldažio svetainėje. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Daug įvairumų, daug 
juoko šiame vakare. Visus kviečia 
atsilankyti.

L. L. F. 1 kp. Komitetas.

North Side. — L. S. S. 81 kp. mėn. 
susirinkimas jvyks hal. 7 d., 8 v. v., 
Liuosybėš svet., 1822 Wabansia Avė. 
Visi nariai prašomi pribūti laiku ir 
atsiimti jiems priklausančias knygas.

— J . Lapaitis, Sekr.

Roseland. — A, ž. L. P. ir P. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks ba
landžių 6 d., 7:30 vai. vak., K. Stru
milą svetainėje, 158 E. 107 St. Visi 
nariai malonėkite susirinkti, nes yra 
svarbių reikalu.

— A. ž. L. Ė. ir P. Kliubo Valdyba.

Svarbus pranešimas. Amerikos 
Lietuvių Tautmės Sandaros 75 kuopa 
šiuo praneša turintiems išlaimejimo 
tikietų balandžio 8 dienai, kad dėl kai- 
kurių priežasčių išlaimojimas liko 
atidėtas neaprubežiuotam laikui. Ger
biamieji, tempkite “Naujienas”, nes 
jose bus paskelbta diena ir vieta.

— V. F, Andrulis, rašt.

JIESKO DARBO

45c.* į

NORIU dirbti lietuviškoj įstaigoj, 
arba biznyje. Galiu puikiai kalbėti 
su žmonėmis. Kalbu vokiškai, daniš
kai, rusiškai, lenkiškai, ir latviškai. 
Kas gali panaudoti tokią ypatą, rašy
kite paduodant darbo sąlygas, Naujie
nose, 1739 So. Halsted St. No. 226.

WESTERN ELECTRIC CO', • 
INC. <

48th (Cicero).and 24 St.*♦ . .. —- -—— •
į %

Jieškau merginos, khri save vadina 
Nitta Mechiell, ji yra lietuvė, kalba 
gerai angliškai. Apie 3 menesiai lai
ko atgal ji gyveno Chicagoj, 4630 So. 
Ashland Avė. '(Doctor office). Ji ap
leido Cbicagą pabaigoje Gruodžio, 
1922 ir buvo atvažiavusi į Detroit,. 
Mich. Apleido Deitrotą pradžioje va
sario (Feb.) 1923, ir nieks nežino kur 
dingo. Save garsino lapeliuose kaipo 
“žinovė”: papasakodavo apie žmogaus 
laimes ir nelaimes. Gydydavo viso
kias ligas nevo ir užžadėdavo, užkal
bėdavo jas. Ji yra 5 pėdų ir 4 colių 
augščio, sveria 140 svarų, pailgos bur
nos, tamsių akių, smulkių dantų. Su 
savim vežasi sykiu pagelbininkę, kuri 
save vadina dviem pavardėmis: Rose 
Braun ir Rožė Bernotaitė. Taipgi 
Netta Mechiell jieškojo per laikraštį 
“Keleivį” No. 43, Sept. mėn. 1922, dėl 
apsivedimo vyro, alo ne biedno, biz
nieriaus arba profesijonalb. Kas ži
note kur ji randaši, malonėkite pra
nešti, už pranešimų- gaus dovaną. J. 
P. Uvick, advokatas, 618 Ford Bldg., 
Detroit, Mich.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA^^™
Veiterkų. Gera alga, $16.00 į 

savaitę.
Kreipkitės

3107 Cottage Grove Avė.

PAJIEŠKAU savo susiedų: Petro
nės Šimasikės, Motiejau? Vitorto, Pra
nės Geca. Visi Žvingių parapijos, 
Lapkasiu kaimo. Prašau atsišaukti.

DOMICĖLĖ MOCKAITĖ r 
3237ŲL Nagle Avė.

Cfliicag-o, III.

JIESKO PARTNERiy
‘ JIEŠKAU nartenerio mokančio ap- 

tiekos biznį/norintį susidėti su geru 
žmogumi ir turintį savo namą. Pui
kus kampas dėl to biznio. Arba no
rintį randavoti Storą. z Pigi renda. 
Taipgi kambariai prie Storo. Norinti 
rendavoti arba eiti į partnerius su sa
vininku, atsišaukite ypatiškai 
pašaukite ant telefono

Lafayette 1271
JOHN D. DOVEIKA, 
3000 Pershing Road, 

Chicago, III.

arba

REIKALAUJU pusininko vyro arba 
moteries, prie grosernės ir pieninės 
biznio. Kapitalo daug nereikia. 
Renda $20. Lvsas ant pilno laiko. 
Gerą progą pailsusiam dirbti ir pasi
daryti pinigų.

• MARY M. BRUNZA 
1413 So. 49th Ct., Cicero, 111.

' REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui į, rūšis popierų at
karpų.
Rocco Rizzo Paper Stock Co., 

612 W. Taylor St.
__ *_______ S________ -
REIKIA moterų ir merginų 

lengvam dirbtuvės darbui.
Kreipkitės

ROTIIENBERG & SOMERMAN 
223 W. South Water St.

REIKIAiiei^nf7^^ alyvų 

(olive) pakavimo ir lengvo dirb
tuvės darbo į preservų įstaigą.

AUSTIN NICHOLS & CO.
465 W. 2Ž St.

KEIK ALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo, trum- 
pos* valandos, $10 į savaitę, val
gis hykambarys. Atsisaukit, J. 
Orlakis, 1730 S. Halsted St.

MOTORŲ ir merginų į kia- 
navimo kambarį. Nuolat dar
bas, gera mokestis.
BAKER FOOD PRODUCTS 

COMPANY,
1356 S. Ęplsted St.

REIKIA merginos abehiam namų 
darbui, prie nražos šeimynas. Ne
reikia skalbti. Privatis kambarys ir 
vana. Gera vieta gerai y patai.

1252 (’olumbią Avė.
2ixl Apt|

1 ei. Rogers Park 0849

, «1
i r

įteikia —
Darbininkų ir pagelbininkų, 

darbai geležies warehouse. Tu
rime vietos patyrusiems orderių 
išpildytojams, 10 vai. dienoje. 
Nuolat darbas, atsišaukite tuo
jau.

JONĖS & LAUGHLIN 
STEEL CORP., 

46th St. A Oakley Ąve., 
Netoli Western

Reikia —
Darbininkų kaipo tukerių L 

abelnam darbininkų darbui. Va
landos nho 8 ryto iki 4:30 po 
piet. Algos 44c. į valandą. Atsi 
šaukite į samdymo skyrių.

STEWART WARNER 
SPEEDOMETER CORP. / 
1828 Diversey Parkway ,

REIKALINGA 2 vyrai dirbti ant 
farmų, darbas ant visados ir geras 
užmok ėstis.

Atsišaukit tuojau
F. J. SZEMET, 

4180 Archer wve. 
Tel. Lafayette 6824

REIKIA FANDRĖS DARBININ
KŲ IR ŠAPOS DARBININKŲ, die
nomis ar naktimis ir čiperių. Atsi
šaukite į samdymo dept.

Emplovment Department
? CRANE CO.,

So; Kedzie Avė. & 40th‘St.
arba South Canal & 15th St.

REIKIA patyrusio bučerjo.
Geros sąlygos.-

Atsišaukite.
219 E 115th St.

Kensington, III.
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REIKIA DARBININKŲ '
VYRŲ

REIKIA BUCERIO.,
Atsišaukite:
( AELEX SUCILLA
Ji 2300 Emerald Avė.,

W. Pullman, III.
REIKIA ncvedusio felčerio, 

kuris moka tą darbą atsakan
čiai., Atsišaukite greit. Ateikit 
pasirengę darban.

J. P., 6104 S. State St.

REIKIA darbininkų į fandrę. 
5Hc. į valandą-. Nuolat darbas. 
Atsišaukite.

STROMBERG MOTOR 
DEVICES CO.
64 E. 25th St.

REIKIA vyrų darbininkų.
Nuolat darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
GLIDDEN NUT-BUTTER CO.

2670 Ęlston Avė.

Vyrų 
kaipo

Drill press’erių 
Operatorių 
Pajišerių 
Janitorių 

ir 
Darbininkų 

Atsišaukite j 
Samdymo dept.

PAYSON MFG. CO. 
2916 Jackson Blvd.

REIKIA — 
Darbininkų į fandrę. 

Atsišaukite
AERMOTOR CO., 
2555.Fillmore St., 

netoli 2500 Roosevelt Rd.

REIKIA mašinų molderių.
Nuolat darbas, gera mokestis. 

Atsišaukite
AERMOTOR CO., 
2555 Fillmore St. 

netoli 2500 Roosevelt Rd.

KEIKIA —
Vaikinų lengvam dirbtuvės 

darbui.
AERMOTOR CO.,
2555 Fillmore St., 

netoli 2500 Roosevelt Rd.

Reikia -
VYRŲ

iLengvam dirbtuvės darbui. 
Geros darbo sąlygos.

Atsišaukite: z
CHICAGO Ct’RLED H AIR CH.

2301 So. Paulina St.
----------- /

REIKIA drilerių ir lioduotojų į 
gipso mainas, 4 pėdos augščio, mo
kama gera alga. Nuo štukų ir kont
raktinis darbas. Geri kambariai ir 
geras pragyvenimas. RaŠvkite 
UNITED STATES GYPSUM CO., 

Oakfield, N. Y.

REIKALINGAS bartenderis, 
turi kalbėti gerai angliškai ir 
turėti gerą paliudijimą.

Kreipkitės:
5240 So. Halsted St.

REIKALINGAS barbens mo
kantis gerai savo fimatą.

Kreipkitės:
856 W. 33rd St.

REIKIA VYRŲ PRIE DIR- 
binio vežimų viršų prie spėka 
varomų* mašinų.

KLEIMINGER MFG. GO., 
329 Root St.

AUTOMOBILIAI .
PARDAVIMUI Haynes karas se- 

dan, 1921. Išrodo ir bėga kaip nau
jas. Dar yra ta pati maleva. Važi
nėtas labai mažai. Sėdynės dengtos 
oda, Cord tajerai, spot šviesa. Origi
nale kaina 3.250. Paaukausiu už 
$575. M r. Galub, 8341 S. Michigan 
Avė., Pouglas 0162.

NEPAPRASTAS AUTOMOBI
LIŲ BARGENAS .

Oaxland touring, pirmos kle- 
sos padėjime, turi nepaprastai 
gerą mechanizmą. Bėga kaip 
naujas. Vartotas labai ma«ai. 
Penki geri cord tajerai. Ra
tams raktai ir bumperis. Kai
na tik $300.00.

Room 538
608 S. Dearborn St.

Harrison 4600 >

RAKANDAI__:
JAUNA pora parduoda 4 kam

barių rakandus. Vartoti tik 2 
mėnesiu. Bargenas. 357 So. 
Crawford Avė., Phone Nevada 
0336.

PARDAVIMUI G kambarių rakan- 
clai, kaip r i a. vi ji. Valur ir oda dengtas 
parloro setas. Riešuto medžio <valg-o- 
mo kambario setas, 2 miegamo kam
bario setai, fonografas, pastatoma 
Kampa, gražus grojiklis pianas. Bus 
parduota labai pigiai. Arba parduo
siu atskirai. 5046 Calumet Avė.

PARDAVIMUI^
PARDAVIMUI galiūnas su 

šVetaine, geroje vietoje. Par
davimo priežastį patirsite ant 
vietos.

4628 So. Wood St.

PARSIDUODA bučeraė ir gro 
šerne, geroj vietoj, visokių tau
tų apgyventa, biznis visas kėš, 
knygučių nėra. Kreipkitės

2136 S. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
geroj vietoj, visokių tautų apgyventa. 
Parsiduoda labai pigiai. Geram žmo
gui gera proga.

Atsišaukite
1302 West 103rd St., 

Chicago, III. t *

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
' Pardavimui puiki ir didelė Studio 
ant didelės gatvės, naujausios mados 
apereiting room. Puiki prga dėl 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti į trumpą laiką, priežastis 
pardavimo liga. Kreipkitės į Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted St. 
No. 5.

! ■ ,     i -i ' r i ' - .. ' —

PARDAVIMUI saliunas užpa
kalyj 3 gyvenimui kambariai. 
Strytkarių barnės prieinama rdh 
da, pardavimo priežastis turiu k i 
tą biznį. 163 4W. 69 St. kampas 
Marshfield Avė.

PARDAVIMUI saliunas, geroj vie
toj, visokių tautų apgyventoj. Par
duosiu sykiu su barais. Lysas dviem 
metam* Renda $28 į mėnesį. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vietos.

Kreipkitės
1825 Canalport Avė. >

PARSIDUODA saliunas ir re- 
stauranas geroj vietoj, tarpe 
dirbtuvių, gera užeigos vieta. 
Gyvenimui 7 kamb. viršuj. Prie
žastis — liga. 1511 S. State St.

EXTRA bargenas bučernė ir 
grosernė parsiduoda, senas ir iš
dirbtas biznis. Parduosiu pigiai. 
Tai yra gera proga norinčiam tu
rėti gerą biznį 939 W. 33rd St.

PARSIDUODA saliunas geroj vie
toj arti dirptuvių, apgyventa visokių 
tautų. Biznis geras. Pardavimo prie
žastis patirsit ant vietos, 5266 Federal 
St. Tel. Keenwood 2467, Klausk Petro 
arba klausk Alex Bulevard 8161.

PARDAVIMUI saliunas, sų visais 
{taisymais. Rendos $70 už visą na
mą. Geroj vietoj, prie dirbtuvių. Ly
sas dėl 3 metų. Kas nori gali pirkti 
su namu. Namas pigus. Kas norike 
piikti gerą vietą, pasiskubinkit ateiti. 
Parduosiu pigiai.

1841 W. 59th St.

KRIAUČIAMS ŽINGEIDU!
Pardavimui kostumeriška kriaučių 

šapa. Dirbam daugiausiai moteriš
kus rubus, gerai apmokamas ir per 
vienuolika metų išdirbtas biznis. Par
duosiu pigiai, nes rengiuosi važiuoti 
Lietuvon.

♦ J. M. LOCAITIS,
306 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI grosernė; esu pri
verstas parduoti, nes turiu 2 bizniu ir 
negaliu gerai prižiūrėti. Biznis iš
dirbtas per daugel metų ir apgyven
ta visokiu tautų. Parduosiu pigiai.

J. JOCEVICH,
4432 So. Honore St.

PARDAVIMUI bučernė geroj vie-- 
toj. Biznis išdirbtas per daugeli me
tų. Priežastis pardavimo — keliuosi 
j savo namą kitoj kolonijoj. Renda 
$40.00. Lysas 3 metams.

4511 So. Wood St.

PARSIDUODA labai pigiai pirmos 
klesos saliunas ir kendžių Storas. Vie- 
nuoliką metų senas biznis. Parduo
siu iš priežasties, kad jau nupirkau 
kitą biznj ir turiu prasišalinti tuojau.

SARAFINAS STALAN1
201 East 116th St. ‘ \
Tel. Pullman 4110.

PARDAVIMUI bučernė. ir groser
nė, kuris nori turėti gera b’znj, tam 
yra yra proga įsigyti. Ruimai dėl 
gyvenimo. Nupirksit už gana pigią 
kainą. Priežastis pardavimo patir
sit ant vietos.

Kreipkitės
3140 Wallace St

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj, biznis iš
dirbtas. Parduosiu pigiai, nes 
išvažiuoju į Lietuvą. Atsišau
kite, 5914 S. State St.

•-I*. .. .

PARDAVIMUI
/GREITAM PARDAVIMUI, tikras 

WirgeTras»—^Krautuvė Jubilerijos ir 
laikrodėlių, NoT 10823 Michigan Avė., 
turint ant rankų dvi vietas, turiu vie
ną parduot. Saviningą galima matyt 
kiekvieną dieną iki 11-tai vai. iš ryto 
arba nuo 6 iki 8:30 vakarais.

S. F. MARTINKUS, savininkas,

PABDA V1MII saliunas. se- 
nas biznis per daug metų iš
dirbtas. NuipirkšSh pigiai. Par- 
davįmo priežastis svarbi.

Kreipkitės:
2535 So. Halsted S t.

EXTRA EXTRA
Parsiduoda bučernė ir gro

sernė. Vėliausios mados fix- 
tures, arba mainysiu ant sa
liuno. Atsišaukite:

5744 So. Union Avė.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, visokių tautų apgy
venta; biznis išdirbtas per 
daug melų.

Atsišaukite:
1445 S. Halsted S t.

PARDAVIMUI bekerpė, su 
namu', ir kitais įrengimais, 
Brighton Parke. Gera biznio 
vieta.

•flO(> Archer Avė.

PARSIDUODA saliunas pelningoj 
vietoj, biznis išdirbtas. Visokių tau
tų apgyventa vieta. Parduosiu pigiai 
priežastis pardavimo 2 bizniai, turi 
būti greitai parduotas. Atsišauki t po 
numeriu

1632 W. 46th St.

BARGENAS
PARDAVIMUI mastinių tavonj 

krautuvė, su namu arba benamo. Da
roma daugiau kaip $20,000 biznio j 
metus. Turi būti parduota, nes part
neriai parsiskyrė. 1307 — 139th St., 
Indiana Harbor, Ind. Tel. 1526 J.

PARSIDUODA saliunas ir lunch 
room, geroj vietoj, tarpe dirbtuvių, 4 
kambariai viršuj, du užpakalyj. Ly
sas ant kiek norit. Turi būt par
duotas greit.

1458 W. 15 St., 
kampas Laflin

\ PARDAVIMUI Karber Shop, 
pikčeriai, 3 krėslai ir zerku- 
lai .Greitu laiku parduosiu pi
giai. Reikalingas tam, greitai 
atsišaukite. M. Kartaski, 238 
W. 51 st St., Chicago, III.

PARDAVIMUI karčiama viena iš 
seniausių ir geriausioj vietoj ant 
Bridgeporto. Kas dėl biznio ir par
davimo atėję ant vietos patirsit.

Kreipkitės
J. KINDERIS,

3428 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir Malt 
Hops biznis. Išdirbtas, biznis, volsel 
ir ritei. Turi būti parduota j trumpą 
Ihika, nes savininkas iena į kitą 
biznį.

Kreipkitės . *
6652 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučerne ir grosernė. 
Randasi Brighton Parke. Biznis yra 
cash. Visokių tautų apgyvento. Prie
žastis pardavimo, perku kitą biznį. 
Turiu ir touring car parduoti, pigiai.

2722 W. 47tli St.,.
Lafayette 7^52

PARSIDUODA i^ai naty čevery- 
kų taisymui mašinerija, kokia tik yra 
reikalinga prie to amato. Ktpn^ tik 
$150.00. Priežastis pardavimo man 
nebereikalingi.

Kreipkitės
3112 W. lllth St.

Mouth Greevvood, III.
PARDUOSIM bučernę ir grosernę 

arba priimsime pusininką, teisingą 
nevedusį vaikiną. Priežastis pardavi
mo du bizniu turiu. Norėčiau išduoti, 
patyrimas neręikalingas.

Kreipkitės
J. S., ,

3500 So. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su namu ar be namo. Biznis da
romas cash. Geras bargenas. Par
duosiu už prieinamą kainą iš priežas
ties. Senatvės.

Kreipkitės j savininką
5306 So. Union Avė.

NAMAI-ŽEME
t

NAMŲ: — Kas nori savo 
namą parduoti, tai atsišau- 
kit pas mus. — Mes turime 
pirkėjų, kurie turi gatavų 
pinigų dėl pirkimo namų — 
ir bus greitai parduoti.

JOHN KUCHINSKAS
& CO., 

2221 W. 22nd St.

DIDŽIAUSIAS BADENAS
Pardavimui namas Jsizniavas su 

grose’-ne ir dčlikatesen biznis išdirbtas 
per 20 metų, Wa graži vieta, parduo
siu pigiai, turiSąlelį trubelį ir turim 
išvažiuoti į kitą rtnęsta., atsišaukite 
tuojaus, 6632' So. MajteSt. Telefonas 
Englevvood 8951.

NAMAI-ŽEME
TIKRI BARGENAI!

Brighton Parke.
Naujas puikus kampinis mū

rinis namas, 9 pagyvenimai, 
6 fialai po 4 kambarius ir 3 
flatai po kambarius, visos 
Įtaisus vėliausios mados, visi 
šviesus kambariai, prie pat 
parko. Rendos netoli $4000.00 
ant melų. Kaina $25,500.09. 
Morgičius yra $12,000.00; tu
rėdamas $12,000.00 arba dau
giau galima pirkti; namas at
neš su virš 14%. Nuo May 1, 
aln'ėš 16% ir daugiau; pečiais 
šildomas.

Brighton Parke.
2 fialų mūrinis tutinas, po 

'5 ir 6 kaųibarius. (lasas, elek
tra, toiletai ir vanos. Tokis 
namas šiandien kainuotų pa
statyt suvirs $10,000.00; mes 
parduodam i/ž $6800.00. Mor
gičius yra $3800.00. Pinigų 
reikia $3000.00; atsinešk i t de-

4 *3

post tą.

Geras 2 pagyvenimų medi
nis namas, flatai 3 ir 5 kam
barių, geram padėjime, su toi- 
letais, vanos ir t. I. Kainas 
$3600.00. Morgičius $1500.00. 
Pinigais $2100.00.

Taipgi turime po 3 flalus, 
naujus namus, su vėliausiom 
itaisom, kur galima parduoti 
labai pigiai.

Cicero.
Mūrinis kampinis biznio na

mas, 2 augštų, ir extra lotas. 
Krautuvė ir kambariai* iš už
pakalio, ir didelis 6 kambarių 
fialas ant antrų lubų; visi 
šviesus kambariai; antras na
mas iš užpakalio, ir 2 karų ga
radžius ant exlra tuščio loto; 
abudu lotai ir namai parsiduo
da už $12,800.

West Side.
Geras mūrinis namas, 3 aug

štų, 2 flatai po 6 kambarius, 
ir 1 flatas 4 kambariai, su 
skalbykla beizmente, pečiais 
šildomas, elektra, gasas, va
nos, toiletai, ir t. t. Kaina 
$10,750.00. Morgičius $5000.00. 
Rinigaįs reikia $5750.00.

Mūrinis namas 4 pagyveni
mų, 4 flatai po 4 kambarius. 
Gasas, elektra, toiletai, skiepas 
ir t. t. Kaina $8000.00. Morgi
čius $4400.00. Pinigais reikia 
$3600.00.

Norėdami pamatyt viršmi- 
nėlus namus, ir daugelį kitų 
kur mes turim ant pardavi
mo, ateikit tiesiog į musų ofi
są ir atsivesk it savo moterį, 
kad galėtų sykiu pamatyt bar- 
genus.
JOHN KUCHINSKAS & CO., 
* 2221 W. 22nd Street.

•Musų ofisas bus atdaras Ne- 
dėlioj, nuo 10 vai. ryto iki 3 
po piet.

PARDAVIMUI
Piet-Rytinis kampas Wallace ir 36 

St. Kaina .................................. $2950
Vieno augšto mūrinė krautuvė, kam
bariai ir barnė, $80(1 įmokėti, kitus po 
$25 į mėnesį. Renda $30.

471 W. 26th St., netoli Normai Avė. 
Kaina tiktai .............................. $5000
3 augštų mūrinis namas, frame, skie
pas, 6 flatai po 4 kambarius. Rendos 
$80 į mėnesį. įmokėti $1000, kitus 
išmokėjimais po $50 į mėnesį.

2543 S. Halsted St., netoli nuo 26th 
Street. Kaina ..........................  $6000
2 augštų su skiepu, frame namas, šil
tu vandeniu šildomas. Atskiri kam
bariai rendon, neša gerą pelną.

2521 So. Halsted St., netoli Archer 
Avė. Kaina ...........  $8000
2 augštų frame namas, krautuvė ir 2 
salės mitingams. Sena įstaiga* su 
rakandais ir t. t.

Atsišaukite prie savininko arba 
KOCH & CO.

Vienatiniai agentai
2603 S. Halsted St., Victory 6590

PARDAVIMUI 5 akrai žemės arba 
dalis jos, su nauju 5 kambarių namu. 
Viskas labai gerame stovvje. Gera 
vieta auginimui vištų, 115 Place ir 
Hamilton Avė., 2 blokai į rytus nuo 
Cravvford Avė..

F. OEDENBURG, 
Boulevard 0508

PARDAVIMUI du mediniai 
namai ant vieno loto, vienas 4 
kambarių, kitas 5. Gesas, elek
trikas ir visi įtaisymai. Atsišau
kite, 1341 S. 49 Avė., Cicero, III.

KAMPINIS NAMAS SU SALIUNU
Tik $3,900, 6 ruimai pagyvenimui 

ant viršaus garadžius, kas nupirks tas 
laimės. Atsineškit rankninigius.

C. P. SUROMSKIS, 
3346 Sg. Halsted St., 

Chicago, III.

NtMil-ŽEME
~NETIKftTAS BARG E N A S. 

NETOLI JACKSON PARKO IR 67 
BOULEVARIA)

Parsiduoda 2 augštų mūrinis na
mas, abu flatai po 6-6 kambarius, 
elektra, maudynes, aržuolo trimingai. 
Beismantas didelis, cimentuotas ir iš- 
pleisteriuotas, skalbynčs. Viskas su
lig šios mados įtaisymai. Frohtps na
mo akmeninis. Dabar toks naipas pa- 
l>iiclsxvot ktiiriuotų $1B,OOO, senuVno tik 
12 metų. pa gali stovėt 1OU mptų. 
Rendos neša $82.50 j menesį. Kaina 
tik $8,200; įmokėt reikia $3 030, o ki
tus savininkas paliks morgičiu, be jo
kių iškaščių.

BRIDGEPORTO KOLONIJOS 
BARGENAS

2 aukštų, 4 flatų mūrinis namas. 
Visi flatai po 4 kambarius. Elektra, 
maudynės, beizmentas cimentuotas; 
visi geriausi įtaisymai. Rendos da
bar neša $80 į mėnesi, galima gauti 
$100. Kaina tik $8800; įnešt reikia 
tik $4500, o kitus ant išmokėjimo.

Kreipkitės tuoj pas

808 West 33rd Place, 
arti Halsted

DIDŽIAUSIA PROGA TAVO 
GYVENIME! •

Pardavimui 9 pagyvenimų kampinis 
muro namas, 5 metai statytas; vis
kas pagal naujos mados; 6 flatai po 
4 kambarius ir 3 flatai po 5 kamba
rius, renda $296 į menesį, pečiais šil
domas; neša virš 14%; kaina $26,000; 
pusę reikia turėti, kitus ant morgičio 
lengvais įšm'okėjimais.

Pardavimui muro namas 2 augštų 
po 4 ir 5 kambarius; statytas pagal 
naujos mados su visais parankumais; 
furnisu šildomas ant pirm'O floro, pui
kus skiepas; kaina $7500, $3,500 įmo
kėti kitus ant morgičio.

Pardavimui 2 augštų medinis na
rnai; apacio 2 kambariai su maudyne 
ir storu; antram flate 6 puikus kam
bariai su vėliausiais parankumais; 
kaina $5,000, pusę reikia turėti, kitus 
ant morgičio.

Pardavimui beveik nauja mūrinė 
bungalow furnasu šildoma, viskas pa
gal naujos mados; kaina $5,000, pusę 
turėdamas gali pirkti.

Pardavimui 4 kambarių medinis na
melis; su maudyne, gasu ir e|ektra; 
kaina $3,000, pusę turėdamas gali 
pirkti.

Pardavimui 2 augštų muro namas 2' 
flatai po 6 kambarius; karštu vande
niu šildomas; 2 boileriai; 5 metai sta
tytas pagal naujos mados; kaina 
$9,800; vertas $12,000.

Norėdami daugiau sužinoti atsilan
kykite diena ar vakarais pas.
BRIGHTON REALTY COMPANY, 

J. Yushkevvitz, vedėjas
(034 Archer Avė. (prie Californią 

Avė.), Chicago, III.

DIDELIS LOTŲ BARGENAS!
Pardavimui 4 lotai labai gero vieto 

vadinama Clearing; visi 4 lotai po 30 
pėdų pločio; brukuota gatvėj sudėta 
vanduo, gasas, suros, elektra, šalygat- 
viai ir medžiais apsodintas priešakis; 
krautuvės, bankas, visokios dirbtuves 
ir mokyklos yra ant vietos; privažiuo
jame už 7 centus iš visų dalių miesto; 
atiduosiu visus 4 lotus už $1,200, 
verti trisyk tiek; mainysiu ant auto
mobilio ar ko kitko; tai yra tikrai ge
ras bargenas, kreipkitės prie savinin
ko tuojau.

JOSEPH YUSHKEW1TZ, 
4034 Archer Avė. (prie Califorma

Avė.), Chicago; III.
___ —-----------------

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų mū
rinis namas 5-6 kambariai, 2 furnisai, 
elektra, maudynės, viekas pirmos kle
sos namas ant 59 ir Throop St. Puiki 
vieta. Parduosiu labai pigiai; priim
siu lotą arba armabil’ij į mainus. Kas 
pirmas tas laimės. Joseph A. Mash- 
ken & Co.. 4922 S. Ashland Avė. Tel. 
Prospect 8605.

PARSIDUODA namas su bizniu*, 
bučerne ir groserne, 6 kambarių pra
gyvenimas, hot vvater heat. beizman- 
tas per visą namą, garadžius, |apgy
venta švedų, vokiečių ir kitų tautų) 
Galiu mainyt ant kito namo arba loA 
to. Priežastis savininkas išvažiuoja) 
iš Chicagos. 5601 So. Lincoln Avė., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI aptieka ir 6 flatų 
namas. Geroje vietoje. Du flatai ga
ru šildomi prie Marųuette Manor. 
Taipgi čeverykų krautuvė ii’ flatas.

FOURNIEIL& SMITH 
2600 W. 59 St. 
Republic 5781

---------- ....p----------- J------ -
PARDUOSIU namą pigiai arba 

mainysiu ant bite kokio biznio, kaip 
tai ant grosernės, saliuno ar automo
bilio. Rendos neša $660 į metus. 
Parduosiu už $7000. Parduoda savi- 
nonkas.

1648 N. Wood St.
.................... . ....... —j--------—-----------—
PARDAVIMUI prie Mar- 

quette Manor naujas 6 kam
barių bungalow. Šiltu vande
niu šildomas. Bargenas k^s 
greit pirks. Atsišaukite:

6215 Sd. Richmond St.

DlDŽIAUSlS (bargenas, ku
ris nėra buvęs Chicagoj 1 Par
siduoda pieninyčia, suriu, svie
sto išdirbystč, ryšomis maši
nomis, arkliais, vežimais ir ki
tais tam įrankiais. Priežastis: 
išlaikant 3 metus biznio pa
vargimas ir suirutės šeimyniš
kos verčia parduoti už $1,- 
600.00. Mąstantis apie panašų 
biznį, daugiau informacijų gau
site .‘pas ’Mr. Joseph Bružas, 
3122 So. Halsted Street.

NAMAI-ŽEME '

Amerika matomai patampu 
šalis namų savininkė. Štai bū
das kaii> yra geriausias namų 
pirkimas Amerikoj. Šiandįcni- 
nės aug.štos rendos dar bus pa
keltos nuo 1-jnos gegužės 
(May). Vieton mokėjimo ti/ 
augštų rendų, ar negeriau dėl 
jusų nusipirkti lotą ir grei
čiausiai galimu laiku pasibu- 
davoti ant jo namą. Mokant 
už jį kaip jus mokėtumėt ren- 
dą. Keturios dešimts trjs nuo
šimčiai žmonių šioje šalyje at
rado, kad tai yra teisingiausis 
ir geriausia būdas išrišimui na-' 
mų klausimo. Kadangi toks 
skaičius žmonių turi nuosavus 
namus. Tai“ yra šios klesos 
žmonės. Tai yra pro porcija 
musų gyventojų, kurie susida
ro svarbiausia atrama šios 
respublikos. Jeigu jus priguli
te prie likusių penkios dešim
tis* septynių nuošimčių, tai ap
svarstykite šį namų klausymą 
rimtai. Yra «• pripažinta, kad 
pietvakarinės Chicagos miesto j 
dalis turi suteikti namus mu
sų vkktrinės klesos baltiem- 
sienVs gyventojams, apribuoto- 
sb apygardėsi ir kur aplinki
nes išsivystymos bus vedamos 
gebos klesos n&mų savininkų. 
WckOf)od yra tokios rųšics 
subdivizija suplenuota, grąži
nama ir išvystoma didžiausios 
nekilnojamos nuosavybės išvy- 
stimo organizacijos Suvienyto
se Valstijose. Jos fiziška gro
žė, jos apribavimas, jos pa
dėjimas ir jos apielinkės išski
ria ją, ka>ip<> aukštos rųšics, 
išimtinai rezidencijų nuosavy
bės <lel baltųjų žmonių. Apie 
(nuosavybės j”ra puikios moky
klos ir bažnyčios, du blokai 
iki Marąuette Parko. Oras čy- 
stas. Linksniios vįetos, geros 
transportacijos. 

i.. .šiandien viešpatauja indus- 
trijiinė nerimą, ir jo pasekmės 
bus tai, kad darbininkų kle
sos žmonės pradės įsigyti nuo
savus namus, savo asmeniniai 
apaugai. Žmogus, kuris turi 
nuosavybę užima geresnę vie
tą miesto salėje, darbininkų 
unijose, kuopose, draugijose, 
jis turi turtą, ant kurio jis 
gali pasiskolinti pinigų. Turi 
svarbesnę vietą kuopoje, kuri 
duoda jam asmeninę atsako
mybę, negu klajūnas, kuris ne
turi užpakmy^savęs tokio bū
tino turto. Kiekvienas žmogus 
turi mažiausia nors dalį sa
vo pinigų įdėti į nekilnojamą 
nuosavybę. Tai yra puikiau
sia, pastovus turtas, kokį tik 
jus galite turėti.

Atsišaukite:
ADAM MARKŪNAS, 

General Manager 
856 First National Bank Bldg. 

68 W. Monroe St.
Chicago, 111.

Tclephone Randolph 7400.
— ■ ■ ' - ----------- ----------------------------------

PARDAVIMUI farma tarpe 2 mie
stų, 6 kambarių mūrinis bungalow ir 
visi kiti budinkai, 100 vištų, kai-vė ir 
kiti daiktai. Žemės apie 8 akeriai. 
Randasi prie pat Lincoln Highway ir 
Cook iCounty Forest Preserves. Par
duos greitai ir pigiai, nes savininkas 
važiuoja į Lietuvą. Atsišaukite ne- 
dėliomis, arba telefonuokite Chicago 
Heights 997Y4 C. Witcofsky, R. F. D. 
2 Bok 35 A\Chicago Heights, III.

DIDELIS BARGENAS 2 pagyveni- 
m-ų mūrinis namas; 5-6 kambariai 
elektra, maudynės, beismentas, rendos 
$60. Parduosiu labai pigiai arba mai
nysiu ant bučevnės, saliuno ar lotų 
Namas randasi ant 55 ir Lowe Avė. 
Kas pirmas tas pelnis. Joseph N. 
Mashken Co.. 4922 So. Ashland Avė. 
Prospect 8605.

BRIGHTON PARK BARGENAS. 
2 pagyvenimų mūrinis namas, elektra, 
maudyhės, 4-4 kambariai ir viskas. 
Labai geroj vietoj, kas jieškot pigaus 
namo, tai turite matyti šitą namą 
tuojaus. Kreipkitės

JOSEPH N. MASHKEN & CO. 
4922 S. Ashland Av. Prospect 8605

NAMAI-ŽEME
TIKROS AUKSO MAINOS. kas 

nori pinigų 8aug padaryt, saliunas, 
restaurantas ir hotelis, 12 kambarių 
su v'soms lovoms ir rakandais ir vi
su bizniu nuo seniai išdirbtu po $200 
j dieną įplaukų, tarpe didelių fabriku, 
Nprth Side muro namas 2 augštų ci- 
mentiniai florai, Store ir beisemanta, 
štymu apšildomas, lotas 50 ir 125-pC- 
dų garadžius 2 automobiliams įtalpos, 
tzri'eiUvi Jailcvi parsi <Ino<Iix Lile už $1.3500 iš priežasties ligos ir nesveikatos. 
Jeigu nori pinigų padaryt greitai tai 
nesnausk pamatyk

FRANK DOBROWOLSKI 
4454 So. Westem Avė.

Kad ir su žvake užsidegęs jieškosi 
nerasi tokio bargeno kaip šitą, naujas 
kampinis muro namas ant geros biz
nio gatvės 2 Storai. 4 pagyvenimai, 
Karštu vandeniu apšildomas, pirmos 
skolos $20500. greitu laiku parsiduo
da tik už $28000, vertas dang au 
kaip $35000. Pamatyk

FRANK DOBROWOLSKI
' 4454 So. Westem Avė.

$5500 t?’ginu neo’u šiandien galim-a 
pabūdavote 2 augštų muro namą, 4 
nagvvenimai su sun parlors su mau
dynėms ir vėliausios mados itaisv- 
mais cirr<entnotas beismantas Brigh
ton Parke, garadžius 2 automobilių 
jtąlnos. greitu laiku parsiduoda tik 
už $14500, nemiegok, pamatyt greitai 
klausk

FRANK DOBROWOLSKI 
4454 So. Western Avė.

13 pagyvenimų kampinis naujas 
muro namas su sun porčiais, štymu 
apšildomas ir visokiais vėliausios ma
dos įtaisymais, rendos $10.000 me
tams ant didelio bulvaro. Kaina $55- 
000 vertas daugiau kaip $75,000. 
Klausk

t FRANK DOBROWOLSKI
4454 So. Westem Avė.

PARDAVUSI

Gali eiti gyventi gegužės 1, 2 fla
tai po 6-6 kambarius — 521 West 
45th St. $3250. »

2 flatai 5-5 kambarius — 8424 G‘l- 
bert St., $5000.

6 kambarių namas -j— 9040 LoOmis 
St.. .$6500.

2 flatu 5-5 kambarių — 6011 May 
St.. $6950.

2 flatų 6-6 kambarių (išrendaverti) 
$7425. .

6 kambarių bnngalow — Emerald 
netoli 77 .St., $7500.

2 flatai •— 5-6 kambarių — Eme
rald netoli 77 St.. $131)00.

4 faltai 3-B-4-4 kambarių — 928 W. 
50 PI.. $16,500.

4 flatai 4-4-5-0 kambariu — Un’on 
Avė., netoli 78 St., $19,500. /

TUŠTI NOMŲ LOTAI

117x125 Leonus netoli 87. St., $18 
už ne<la.

50x125 lllizabeth netoli 83rd St., 
$19 UŽ pėd*.

50x133 Morgan netoli 87 St., $20 
už pėda.

50x125 Carpenter netoli 87 St., $20 
už nėlia.

50x125 Carpenter netoli 87 St., $20 
už nėda.

50x125 Peoria netoli 84 St., $24 už 
pėdą.

Krautuvės nrie Halsted St. parda
vimui ir rendai. Tuščia biznio nra- 
pertė prie 75 St.. Halsted St., Ashland 
Avė. ir Racine Avė.

PEPMUL REALTY CO.
7757 Sn. Halsted St.

Phone yincennes 8080 
Atdara vakarais ir nedėliomįs.

DIDELIS PIGUMAS
Brighton Park. Naujas mūrinis 

namas, 2 flatu, po 6 kambarius, nau
jės mados įtaisymai, cimentuotas ir 
pleisteriuntes beisementas. Parduo
siu už $10,000.

Parduosiu arba mainys’u arti Gar- 
field bulvaro ir Ashland Avė. kampi
ni muro narna. 9 flatai po 6 kamba
rius. aržuoliniai vidui ištaisymai, 
elektriką, maudynės, gasas. Rendos 
$600 ant menesio, nar^ydu už $35,- 
000 arba išmainysiu api K bizniavos 
prapertės.

BARGENAS
Sherman Park ant biznio gatvės 3 

augštų mūrinis namas. Storas ir 5 
flatai po 6 ir 4 kambarius, naujos 
mados ištaisymai, augštas beisemen- 
tns. rendos $180 ant mėnesio, pečiais 
šildoams. parduosiu už $13,500, įmo
kėti reikia tik $3.500.

JASUDES IR ABRAMAVIČE 
2015 So. Robey St.

MOKYKLOS
VALENTIN®S DKESSMAKING

. COLLEGE.
2407 West Madiaon Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Pa^ak, pirminlnki.

Amerikos Mokykla Etikos 
—GRAŽUMO KŪRYBOS——^ 

Geriausiai apmokama profesija šian
dien yra^-Gražumo Kūryba. Ar jus gy
venate /miesto? ar kaime, jus visuomet 
esate užsiėmę. Mes išmokinsime jus 
Marcei' waving, Water waving -ir plau
kų dabinimo. Uždirbsite pinigus kol mo- 
klnsitšs.

Pabaigusios ši« mokyklą yra K<rai 
apmokamos ir yra išmokinamos kaip 
vesti skvo šapą. Trumpas ir pilna# kur
sas. Labai prieinama mokestis. Phone 
Dearborry 4823, kambarys 618-620, 190 
N. sųtte St., State-Laįįe Bldg., Chica- 

Kg°* / — ■


