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Lietuva reikalauja tarptautinio teismo
Guriu smerkia Francijos 

grobimąsi Vokietijoj
Vokietija priimtų intervenciją

rybų apie išrišimą dabartinio 
konflikto.

Kanclerio kalba buvo ilgas 
protestas prieš grobikus, ku
riame jis smulkmeniškai api
budino visą padėtį nuo pirmos 
dienos okupacijos iki paskiau
sių užgriebimų Badeno- miestų. 
Jis taipjau paskelbė skaitlines 
kiek vokiečių valdininkų, kurie 
atsisakė klausyti franeuzų įsa
kymų, tapo areštuota, pašalin
ta iš vietų ir iširom ta j Vokie-

Francija nori daug 
didesnės armijos

Rusija nesirūpins sukomu 
nistinti Italiją.

--------- -■ " ■ h- .....

Dar 4 vokiečiai užmušti

Karo ministeris reikalauja 600,- 
000 kareivių armijos.

Rusijos valdžia sako nevesianti 
jokios propagandos Italijoje.

BERLIiNAS, kovo 6.r- Dar 
4 vokiečiai liko franeuzų už
mušti Ruhr distrikte vakar.

30 užmušta serby-bulgary 
susirėmime

Francija nori didelės kariuomenės
Anglija laikysis nuošaliai

Francuzų-belgų pasigriebi- 
mas Ruhr ekonominiai visai 
nepąsisekė, sakė Cuno, ir tos 
šalys gavo daug mažiau, negu 
kad butų gavusios iš Vokietijos 
kontribucijomis, jei jos nebūtų 
dariusios to puolimo.

Prancūzai užėmė dar 2 miestus
Vokietija maldauja 

intervencijos
Lietuva reikalauja tarpiau 

tinio teismo
Lietuvos vyriausybės telegra- 
maTautų Sąjungai dėl neitralės 
\ juostos dalijimo.

Vasario 10 \d. Užsienių Įvei
ksiu Ministeris pasiuntė Ge- 
ncraliam Tautų Sąjungos Sek
retoriui D. Drumondui tokią 
telegramą:

Ponas Gcnciralis Sekretoriau’.
Sekdamas deklaraciją, kurią 

padare Lietuvos a L-tavas p. 
Sidzikauskas T. S. Tarybos po- 
.‘oyje 1923 metų vasario 3 d. 
dėl neitralės juostos, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybe turi 
garbes pianešti Tarybos žiniai, 
Kad ji pagali priin^i ir pripa 
žinti permainų, numatytų tai 
juostai ir išdėstytų Tarybos re
zoliucijoj dėl motyvų, kurie 
jau buvo išdėstyti musų laiške 
Nr. 9291, adresuotam Tautų 
Sąjungos Tarybos Pirmininkui 
1922 metais balandžio 8 d.

Lietuvos Vyriausybė yra įsi
tiki n ils i kad tik atstatymas Vil
niaus žemėje legalūs padėties, 
nustatytos Suvalkų sutartyje, 
gali leisti tvarkytis santykiams 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Kadangi neitralės juostos 
sudarymas yra kilęs iš Suvalkų 
sutarties sulaužymo ir iš Želi- 
govsilfio smurto faktų;

Kadangi joks klausimas dcl 
neitralės juostos padalijimo ir 
dėl a<hninistratinės linijos pra- 
vedimo niekados nėra Lietuvos 

priausybės patei
ktas Tarybai Tautų Sąjungos 
Pakto num kcliih

Lietuvos Vyriausybė skaito 
priešingu Pakto nustatymams 
tiek Tarybos nutarimą, priim
tą vasario 3 d. dėl neitralės 
juostos padalijimo, ^tiek jojo 
pritaikinimo interiirotaciją, 
kurią suteikė Tautų Sąjungos 
Tarybos Pirmininkas.

Todėl dabar Lietuvos Vy
riausybe ryžtasi prašyti Tarybą 
malonėti pateikti 
niams Internacionalio 
giuno Rumams idant 
tų šiuos reikalus:

1. Turint galvoje musų ant
roj observacijoj išdėstytas ap
linkybes, ar gali Taryba 
ma Paktu daryti kokių 
rekomendacijų ir jeigu 
tai ar sutinka su Paktu
rytos rekomendacijos tekstas?

2. Ar Tautų Sąjungos Paktas 
suteikia teisės vienai šabai vy
kdyti Tarybos formuluotą re-

ir Lenkijos

Nuolati-
Teisin- 

jie i Šri 4-

eida- 
nors 
taip, 

pada-

komendaciją, jeigu antroji ša-1 
lis tam priešinasi?

Lietu vo’
vuojasi sau tefšę^Nuolatiniams
Internacionalio Teisingumo

,’riausvbū rezer-
L y

Nedarys kapituliacijos, bet 
imtų trečios šalies interven 
ei ją; sutinka mokėti.

Rūmams pateikti paaiškinimų 
savo juridiniui štadpunktui pa
remti.

Prašau oto Galvanauskas, 
Minisjeris Pirmininkas ir Už
sienių Reikalų Minis terš.

Cuno vėl smerkia grobikus
z franeuzus

4_______
Prancūzai suardė taiką, sako 
I kancleris ir Vokietija nieka- 
I dos neprašys pasigailėjimo.

Protestuoja prieš naujus 
puolimus.

IflįRlUiNAS, kovo 6..— Kan
cleris Cuno kalbėdamas šian- t
dic nepaprastame reichstago 
posėdyje, prisiminęs apie už
griebimą Mannheim, Karlsruhe 
ir Darmstadt pareiškė, kad jei 
tas butų atsitikę kurioj nors 
kitoj civilizuotoj valstybėj, vi
sas pasaulis butų pasipiktinęs 
tokiuo taikos laužynfu. Bet ka
dangi tai atsitiko Vokietijoje, 
tai visi skaito, kad tai yfa tik 
tolimesnis praplėtimas Ruhr 
okupacijos ir nevertas ypatin
gos domės.,

Kancleris Cuno pasmerkė 
franeuzų tvirtinimą, kad užė
mimas tų miestų tapo padary
tas atgiežai už paskandinimą 
barkos Reino-Hcme kanale. 
Jis sakė, kad tuo pačiu menku 
pretekstu tapo užimti Offen- 
burg, Appeirvveler, Emmerich, 
Wesel, Koenigswinter, Caub ir 
Loershenhausen ir kad Mann
heim, Karlsruhe ir Darmstadt 
tapo užimti. todėl, kad francu- 
zai buvo nepatenkinti nužymė
jimu Versailles sutarty tiltų 
tvirtumų. j

ako
Ietį
ė, kad Vokietija 

nė

pri

PARYŽIUS, kovo 6.—“Kiek
viena šalis turi turėti tokią ar
miją, kokia yra reikalinga jos 
politikai”, pareiškę senate karo 
ministeris Mągnot, reikalauda
mas priimti bjlių, įvedantį 18 
mėnesių^ priverstiną kareivia
vimą. Jis tvirtino, kad Fran
cija turi turėti 32 divizijas, 
arba daugiau kaip 600,000 ka
reivių armiją, nes vakarykštis 
nugalėjimas -Vokietijos reiš
kiąs rytojaus keršto karą.

Socialistai reikalauja suma
žinti armiją iki 320,000 karei
vių ir kad verstinas kareiviavi
mas tęstųsi 10 mėnesių.

M inis t eris/'Magi not 
kabino! ui, 
1921 m. J

svarbaus 
nepasakė,apie 

vien 
ne/tiesioginiai, nė netiesiogi
niai nesiūlė grobikams pradė
jimo taikos derybų ir visi gan
dai apie tai yra neteisingi. Vo
kietija, sake kancleris, negali 
vesti derybų iš priežasties gro
bikų franeuzų ir belgų j>agini- 
dytos padėties Pareiny ir Ruhi) 
distrikte. Jis davė suprasti, kad 
kol tie puolikai nesustos gink
lo pagelba laužę Vokietijos su
vereniteto ir nepaliaus dar to
liau briautis Vokietijon, kuriai 
Versailles sutartini buvo užtik
rinta nepaliečiamyb^ Vokieti
ja negali pradėti vesti jokių de-

BERLINAS, kovo 6. — Savo 
kalboj reichstage, kurioj mal
davo svetimos valstybės inter
vencijos. kancleris Cuno parei
škė, kad Vokietija nekapi tū
li uos.

“Vokietija nepasirašys su
tarties, kurios ji negali išpil-

Cuno. “Mes norime

pranešė 
kad jis mano laikyti 
oreivių klasę po gin

klu/iki gegužes* 31 d. Jis taip
jau pareikalavo sau teisės pail
ginai kareiviavimą 6 mėnesiais. 
Ministeris sako, kad reikalas 
sulaikyti paleidimą iš kariuo
menės dviems mėnesiams yra 
tame, kad jis norįs prityrusių 
kareivių lavinimui naujokų, 
nes šiaip visi kareiviai dabar 
eina pareigas okupacijos distri- 
kte ir nėra kam naujokų lavin
ti.

RYMAS, kovo 6. — Rusijos 
valdžia ]xjr atstovą Ryme Vo
ro vskį paskelbė, kad Rusija ne
mano bandyti ąukomunistinti 
Italiją ar maišytis j Italijos 
poltinius reikalus. \

Premjeras Mussolini įsakė 
areštuoti apie 2,0(X) komunis
tų, kada jis “patyręs”, kad 
Rusija moilai už bolševikišką 
propagandą Italijoje. Tarp are
štuotųjų yra ir ' kairiasparijių 
socialistų vadovas^. atstovas 
Serrati, buvęs Avanti redakto
rius. Mussolini taipjau parašė 
aštrią notą Rusijos valdžiai, 
reikalaujančią < pasiaiškinimo 
dėl tokio savo elgisio Italijoje. 
Vorovski atsakyme- sako, jog 
valdžia jį prašo paaiškinti, kad 
jei Italijoj yra vedama bolše
vikiška propaganda, tai už ją 
Maskvos valdžia neatsako, bet 
gali atsakyti trečiasis interna
cionalas, kurio raštine yra Mas 
kvoje.

Vorovski tvirtina, kadz jo 
valdžiia neužgirs tokios propa- 
ganribs Italijoje iš puses 
nacionalo, nes Rusija 
ypač draugiškus ryšius 
kyli su Italija.

PABRANGS GASOLINAS
CHICAGO. - American Oil 

Menrs Assn. konvencijoje tapo 
pareikšta, kad gasolino kaina 
už kelių mėnesių pasieks 25c 
už galioną. Aliejaus magnatai 
sako, kad žmonės turi džiaug
tis, jog gasolino kaina tik iki 
tiek tepakils, nes Eurojx)j, gir
di, su džiaugsmu moka 80c už 
galioną, Pakėlimas kainos e- 
sąs reikalingas lodei, kad nuo
latos didėja gasolino vartoji-) 
mas, o produkcijh mažėja.

Senatorius La Follette laike: 
aliejaus tyrinėjimo senate, išsi
reiškė, kad jei aliejaus kompa
nijos nebus suvaldytos, tai gali
ma tikėtis, jog gasolino kaina 
bus pakelta iki už galioną, 
nes aliejaus (rustas kontroliuo
ja visą pramonę, ir nustato 
kias kainas, kokios jam 
tinka.

ATIJENAI, kovo 6. — Smar
kus susirėmimas, kuriame 30 
žmonių iliko užmušta, ištiko 
tarp serbų ir bulgarų -Makedo
nijoj. Gautomis čia žiniomis, 
27 bulgarų neroguliariniai ir 3 
serbai liko užmušti viename 
susirėmimo. Susirėmimai, ku
riuose dalyvauja tik nereguliari 
nes abiejų pusių sj>ėkos, tebe-

or- 
pas- 
pri- 

prie pačių
bandė 

sie- 
Pažiurėti

to-
tik

Derybos pairo
inter- 

nori 
palai-

Cuno veik atvirai pialdavo 
intervencijos. “Mes ne-at mes tu
me intervencijos trečios valsty
bės,” sakė Cuno., Mainoma, kad( 
tai dauginusia buvo kreipiamą- 
si į Junigt. Valstijas. Bet jis 
pats netiki, kad galima butų ti
kėtis intervencijos šiuo laiku. 
“Vokietija yra -prisirengusi tar
tis, bet mes turime tartis kaip 
lygus su lygium.” Jis sakė, kad 
Versailles sutartis pamynė Vo
kietiją, bet niekas nepaiso apife 
jos kančias. »

Iki gi įvyks susitaikymas, 
.Vokietija tęs savo pasyvį prie
šinimąsi, tvirtino Cuno. Vokie
tija sutinka mokėti talkinin
kams kiek tik ji j>ajiegia, bet 
prievarta išgauti talkininkams 
nesiseks, nes Ruhr okupacija 
per visą šį laiką davė Franci- 
jai ir Belgijai tik 74,000 tonų 
anglių., 1 «

Prancūzai užėmė dar du 
Vokietijos miestus Cechit derybos su lenkais

Anglija nedarys 
inteivencijos

Valdžia priešinasi darbiečiy rei
kalavimui intervenejos.

LONDONAS, kovo 6. — 
Darbiečių vadovo Ramsay Mac- 
Danald įnešimas, kad Anglija 
padarytų intervenciją Ruhr 
distriik'te, tapo atstovų buto ati
dėtas į šalį.

.Darbiečiai bdvo pasiūlę, kad 
Francijos ir Belgijos atstovų 
butai butų pakviesti kooperuoti 
su Anglijos parlamentu išriš 
m u i Ruhr klausimo.

Premieras Bonard Law pasi
priešino tokiam įnešimui.

“Francija,” sakė MaciDonald, 
SpėriaĮsilieja Versailles sutartį 
be talkininkų sutikimo. Mili- 
tarmė ir politinė lygsvara mai
nosi., Gręsia pavojus naujo ka
ro.” *

ATHENAI, kovo 2.-— Karo 
teismas šiandie pradėjo teisti 
vieną generolą ir du pulkinin
kus, kaltinamus už šalies iš
davystę.

PARYŽIUS, kovo 6. — 
rybos tarp Italijos ir Jįigo 
vijos '-Abazzia mieste apie 
taikymą Fiume sutarties 
iro negalCjimo susi'ta

ti apie Paros portą.

De- 
sx 
pri- 
paX

Gorkiui įsibodo komunizmas.

UŽSIMUŠĖ BELIPDAMAS
! SIENA.
NiEW YORK, kovo 6.

“Voras” Harry F. Young, 
ganizatorius “atsargumas 
kiaušiu” draugijos, kurion 
klauso dirbantys
pavojingiausių darbų, 
užlipti Martįniąpe hotelio 
na iki namo viršui.
to lipimo susirinko apie 20,000 
žmonių. Jis užlipo, kaip išrodo, 
lygia siena, besikabinėdamas 
už šiokių tokių plyšių, iki 10 
augšto, bet ten jo koja paslydo 
ir jis nukrito, užsimlįsdamas 
ant vietos^-Jis tais laipiojimais 

/yra _jjJsižytnėjęs ir ne vieną 
kartą jis yra užlipęs iki viršū
nes sienomis didžiųjų Broad-

LONDONAS/ kovo 
Bėrimo pranešama, / 
euzai ir belgai uržepiė R<^ni- 
sried ir Kronbcrg.

(Remsheid yra Reino Prūsi
joj; tai svarbus Vokietijos cem 
tras išdirbimui smulkesniu da
lykėlių iš geležies ir plieno. 
Kręnberg yra Prūsijos miestas 
Hesse-Nassau provincijoj, neto
li Koenigsbein).

-Iš Cologne pranešama, kad 
anglų komanduotojas Cologne 
gan.. Godley padarė sutartį su 
franeuzais apie transportavi
mą franeuzų kareivių per An
glijos okupacijos zoną. Tą su
tartį dar turės patvirtinti abie
jų pusių valdžios.

ad
— Iš 
f r an

ai-

bet dabar norinti

Negraži, beKturi tris vyrus.
CHICAGO .C— Frank Kal- 

berg »atsikreipė į teismą, kad 
tasis panaikintų apsivedimą, 
nes jo pati be jo dar turi kitus 
du vyrus. Ji dabar gyvenanti 
Kentueky valstijoj su antruo
ju vyru,
grįšti prie jo, trečiojo vyro, bet 
jis to bijosi.. Slavo laiške ji sa
ko, kad ji mylinti visus tris sa
vo vyrus. Teisėjas apsivedimą 
panaikinsiąs.

Kalberg sako, kad jo pati 
yra visai negraži, bet patrau
kianti ir žavejanti ir tik tuo ji 
ir laimėjo sau iri? vyrus.

ii, » i ii.

PINIGU KOKSAS
Vaka# kovo 6 dieną, užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 26,009 doleriu

Anglijos 1 sv. sterlingų .......  $4.72
Austrijos 100 kronų.................  %c
Belgijos 100 frankų ............... $5.36
Danijos 100 markių............... $19.15
Finų 100 markių ................... $2.80
Francijos 100 frankų.................$6.09
Italijos 100 lirų ......................  $4.83
Lietuvos 100 Litų.................... $10.00
T-enkų 100 markių ................... *4 c
Norvegijos 100 kronų ............. $18,20
Olandų 100 guldenų .... . $39.50
šveicarų 100 markių ........... $18.65
Švedijos 100 kronų... ...........  $26.58
Vokietijos lftQ markių

PRĄGA, kovo 6. — Čechijos 
užsienio reikalų ministeris Dr. 
Bcaies balandžio mėn. važiuoja 
į Varšavą apsvarstyti pienus 
apie jos įstojimą į mažąją en- 
tentę.

Benes sako, kad jis dar ne
galįs pasakyti, kad Lenkija 
taps pilnu mažosios entente na
riu, bet jos susitaikimas su 
Cecho Slovakija ir Rumunija 
užmegs artimesnius ryšius..

Čechija nesenai kivirčijosi su 
Lenkija d'edėi Tešeno anglių 
laukų, bet dabar jau susitaikė 
ii* todėl Lenkijai yra atdaros 
durys įstojimui kaipo ketvir-x 
tam nariui mažosios entente, 
prie kurios priklauso čechija, 
Rumunija ir Jugo Slavija. \

LONDONAS, kovo 6 — Mak
simai Gorkiui jau atsibodo re
voliucijas. .Jis yra sanatorijoj 
arti Bėrimo, kur sveiksta, kaip 
jis sako, nuo “perdidelio pasida
vimo komunizmui.” Jei kiltų re 
voliucija Vokietijoj, tai jis bėg
tų į Pragą. Gorkis ketina leis
ti ir redaguoti dailės ir mokslo 
žurnalą, kuriame poli tikai ne
būtų vietos.

VIENNA, kovo 6. — 17 žmo
nių liko sužeista ir 97 areštui- 
ti brike anti-semistinių demons
tracijų ]>ereitą septintadienį. 
Polcija išardė daugęlį susirin-

Siunčia grūdus Ruhr 
streikieriams

MASKVA, kovo 6. — Visos 
Rusijos darbininkų unijos šian
die pasiuntė 800 vagonų grudų 
į Vokietiją, maitinimui vokie
čių sfcreakierių Ruhr diistrikte. 
Organizacijos prezidentas Tom- 
skin pasiuntė kartu sekamą pa
reiškimą Ruhr streikieriams:

“Nenusiminkit. Kuo ener- 
giškesnė bus kova, tuo greičiau 
Francijos darbininkai ir pasau
lio proletariatas ateis jūsų pa- 
gelbo-n.”

Areštavo streikieriy vadą
SHAWNEE, Okla., kovo, 6. 

—Vietos streikuojančių gele
žinkelių dirbtuvių darbininkų 
pirmininkas Roy Hendrickson, 
kurį federalinis maršalas kalti- 

prie prievartos
n teaeraha 

na (kurstyme 
aktų laike geležinkeliečių strei
ko, tapo areštuotas ir apkaltin
tas kėlime riaušių.

PAPA PATENKINTAS 
FAŠISTAIS.

LONDONAS, kovo 6. - 
Messinos arcivyskupas nese

nai apsilankęs Vatikane, išleido 
laišką savo diecezijai, kuriame 
sako, kad papa Pins yra labai 
patenkintas premjeru Mussoli
ni, sako Romos žinia. Žinia pri
duriu, kad papa įsake arei vys
kupui perduoti Jo linkėjimus 
fašistų pneniierui. Tai pirmas 
atsitikimas/ kad papa užkalbi
na 11valdžią.

ORĄ
ŠIANDIE —♦ giedra; nedide

lė permaina temperai liroje.
Saule Veka 6:17 v., leidžiasi 

5:46 v. Mėnuo teka 10:19 v. v.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, HL
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Didelis Rakandų 
IšpardavimasS

Stebėtinai nužemintoms kai
noms ir tik ant trumpo laiko 
nepraleiskit šios progos

Priverstas esu išparduoti visus savo krautuvės rakan
dus už žemiausią, kainą, nes trumpame laike reikės kel
tis į kitą vietą. Viską parduosiu už fabriko kainą. 
Nėra čia vietos visko apsakyti, pasakysiu tik tiek, jog 
atėjusiems pirkėjams Jikrai bus iš ko pasirinkti ir 
pfrkti pigiai genis tavoms.

4644 So. Paulina Str,

■ cONTAGIOUS

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

Morgan Park Lumber Co., - s
Kokybės k Patarnavimo Kiemas

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

Ofiso Telefonas TT A A TY Busto Telefonas
Central 4104 Ulv. XI, £>IvV2117 Armitage 3209

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
• Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.
7 West Madison St., k am b. 1202. Kampas State g&t. , 

Ofiso valandos: Nuo 3 iki 5 po p$tų ir pagal sutarimą.
—,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PAVASARINIAI IR VASARINIAI 

SIUTAI
Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 

pasirinkimui naujus modeminius sty-* 
liūs jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyram-s, naujausių spalvų ir pa- 
temų 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 £psi- 
rengti Velykoms. 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13.50. $l&50, $22L50, $27.50, $32.50, 
$37.50 ir $42.50. Pavasariniai viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską. ' <

S. GORDON, * 
1401 S. Halsted St. ir 739 W. 14tli St., 

tik biskt Į rytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedaliomis

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

MAJESTirlVlTHEATRE-W

■ i

Monroe gaĮ. arti Stato 
Beperstoginis Vodevilius 

deštad., Sekmad. 
šventėmis

22c. ir 45c. (ir taksai) 
Šeim. rateliams

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

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.“

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Iš Seimo
Posėdis 23. I. Pirmuoju 

punktu eina nuolatinio Seimo 
prezidiumo rinkimai. Mat kol 
kas prezidiumas buvo tiktai 
laikinas. Slaptai balsuojant 
perrenkamas tas pats prezi
diumas tuo tiktai skirtumu, 
kad dabar įėjo prezidiuman ir 
liaudininkų valstiečių atstovai
— dr. J. Staugaitis pirmuoju 
vice-pirmininku ir J. Makau
skas — antruoju sekretorium- 
Darbo Federacija draugingai 
palaikė kademų ir ūkininkų 
kandidatus, už tai kademai ir 
ūkininkai balsavo už 'Darbo 
Federacijos kandidatą. Social
demokratai padavinėjo tuščias 
korteles.

Toliau eina tarnybos ir už
siėmimo valst. mok. įstatymo 
sumanymo svarstymas. Einant 
tuo įstatymu valdžia nori ap
dėti mokesnių tarnautojų ir 
laisvų profesijų žmones. Tuo 
klausimu kalbėjo iš socialde
mokratų frakcijos dr. Vens* 
lauskas, kuris įrodinėjo, kad 
tarnautojams nėra iš ko mo
kesnio mokėti, nes jų algos ir 
taip permažosę nuo laisvų pro
fesijų žmonių butų galima mo
kesnis imti, tik jų pajamas nu
statyti daug sunkiau, kuomet 

(tarnautojų pajarilos yra žino
mos. Dešiniųjų balsais įstaty
mas pripažintas svarstytinu to
kioj formoj, kaip jisai patiek
tas. , f

M misteris pirmininkas Gal
vanauskas daro nepaprastą pra
nešimą dėl įvykusio Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo Komiteto 
skyrių atstovų suvažiavimo. 
Diskusijos deloi to pranešimo’ 
nukeliamos į tam tyčia sušauk
tą rytojaus dieną Seimo pose- 
di- -

Posėdis 24. I. Eina diskusi
jos delei padaryto vakar nepa
prasto pranešimo, liečiančio Ši
lutės suvažiavime 19. I. nuta
rimą dėtis prie Didžiosios Lie
tuvos. Nuo valstiečių ^liaudinin
kų kalba atst. Sleževičius, nuo 
krikščionių demokratų — Kru
pavičius, nuo socialdemokratų
— dr. Venslauskas, nuo ūki
ninkų s. — Šilingas, nuo dar
bo federacijos — Ambrazaitis. 
Dešiniųjų frakcijų kalbėtojai 
rodo daug karingo ūpo, skai
to, kad klausimas jau yra iš
rištas ir liepia valdžiai eiti 
griežtu keliu. Musų kalbėtojas 
išvysto tą mintį, kad Klaipė
dos krašto gyventojų nusista
tymas dėtis. prie Didžiosios 
Lietuvos turi didelės reikšmes, 
kad tas nusistatymas privalo 
būti išreikštas demokratiniu 
būdu išrinktame Klaipėdos kra-

I što Seime ii* kad valdžia mo
raliai bei diplomatiniai padė
tų Mažosios Lietuvos gyvento
jams artimiausiu laiku įvykin
ti jų apsisprendimo teisę. Tos 
prasmės rezoliucija

I mokratai ir patiekė,
jaut buvo priimta valstiečių 
liaudininkų su pataisomis re
zoliucija. Ją balsuojant soCial- 

[ demokratai susilaiko,

i Posėdis 26. I. Svarstomas 
virštarnybiy puskarininky įsta
tymas. Virštarnybiniais. karei
viais laikomi tie kareiviai, ku
rie ištarnavę kariuomenėj pri
valomą laiką, laisvu noru pa
silieka toliau kariuomenėj tar
nauti. Virštarnybiniams puska- 
rininkams numatomas atlygi
nimas pilnas kareivio išlaiky
mas ir jaunesniajam puskari
ninkiui 15 litų, vyresniajam 
puskarininkiui 25 litai ir vir
šilai 40 litų mėnesiui./Iš so
cialdemokratu frakcijos dr. 
Daukšys pareiškė,, kad atlygi
nimas yra skiriamas ]>erma- 
žas, kad puskarininkiai bus 
priklausomi nuo karininkų ir 
įneš į kareivių tarpą daug ne
susipratimų. Įstatymas svarsty
ti dar nebaigtas. Toliau buvo 
svarstomi mažesnes reikšmės 
statymai. (S.-d.)

socia'lde-
Balsuo-
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Jau Galit Atsikviesti 
Savo Gimines

iš Lietuvos

i

f t

.A . • \ ' , . ' :

Sunkumai Apgaleti!
Rūpesčiai Prašalinti!

AUJIENOS jau pratiesė (iebų kelią iš Lie- 
■> tuvos Amerikon Jūsų giminėms ir pažįsta
miems. Jeigu negalėjot iki šiol atsikviest 

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

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

Važiuojančiam iš Lietuvos žmogui Naujie
nos per savo atstovus ar ingaliotiniuš parūpins 
visa, kas tik reikia, ir prašalins visas kliūtis, ku
rių pats žmogus negalėtų prašalinti, ir tokiu bu- 
du kiekvienas sučėdys daugybę pinigų, kuriuos 
iki šiol reikėdavo be reikalo išleisti. 

** X. .1

I • ■

už nedidelę mokestį virš laivakortės kainos 
ir geležinkelio tikėto, Naujienos aprūpins kiek
vieną žingsnį keliaujančiam žmogui nuo išsiė- 
mimo pasporto iki atvažiavimo Chicagon ar ki
tan kjirin. Amerikos miestan. Keliaujančiam 

, žmogui bus veltui išimtas Kaune pasportas, kas 
. sučėdys jam
fošiaus prie Ainošiaus, bus gauta Amerikos vi
za, Vokietijos viza, daktaro apžiūrėjimas, kvotos 

? numeris arba leidimas išvažiuoti, bus užmokėti 
LietuVos karės taksai, bus duota nakvynė Kau
ne, bus pervežtas ir prižiūrėtas pagažas, taipgi 
apdraustas ir apsaugotas nuo kratų, ant galo 
išvažiuojant iš Lietuvos t>us duotas palydovas, 
kurs palydės važiuojantį iki laivo ir pridabos, 
kad važiuojantis nebūtų be reikalo sulaikytas ir 
kad tikrai išplauktų Amerikon. Jeigu atvažia
vus Amerikon, pasidarytų kokių kliūčių ant Ellis 
Island, tai ir čia Naujienos pagelbės pergalėti 
kliūtis.

• • ' \ . 'z
I • • • . 1 • ’ . •

Vienatinis geriausias būdas atsikviesti savo 
gimines iš Lietuvos į A morką — dabar yra per 
Naujienas ir Naujienų sutvarkytą keliautojų ap-

■ rupinimą ir apsaugą.
Jeigu turite kokių sunkumų su giminių at- 

sikvibtimu iš Lietuvos, tuojaus kreipkitės į Nau
jienas — čia jus gausite tinkamą pagelbą kožna- 
me atsitikime.

Paveskite savo rūpesčius apie giminių atsi- 
k vieti m ą Naujienoms.

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

veltui išimtas Kaune pasportas, Kas 
daug klapato ir bėgiojimo nuo Kai-

KVJESKITĖS SAVO GIMINES Iš LIETU
VOS PER NAUJIENAS 

; . ■ • /

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

ANT NAUDOS.

ASCO.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GU
ADVOKATA

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

Tel. Ce .1 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

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

Iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Nąmus^Earmas ii- Bi.zn|us. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolįh±4758

Aį A. SLAKIS
$ ADVOKATAS

Ofisas vidurmipstyj 
' ASSOClATION BLDG.

19 feo. La Šalie SU
Rcom 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

i .. ■ ’A
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Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

- Lietuvis Advokatas 
Kambarys 30G, Home Bank Bldg., 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 

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

S. W. BANES
ADVOKATAS

' Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. 
1311 Rectei* Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

1739 S. Halsted St

LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

CHICAGO.

i
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ADOLPH E.
v STASULANI

ADVOKATAS
Peržiūri abstraktus !r skolina pini
gus ant-nekrutamos nuosavybes.

> OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS/1104 

Chamlfer of Cdmmėrce Bldg.
183 W. WasKingt<n Street 
Telef. Franklin 1176—4945 

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street. 

(Ęągle Music Co.) 
Telef. Boulevąifl 6737

Hcrntait P. Haase
ADVOKATAS

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

Pilone Main 1308 
Chicago, HL

... ............. ,

Tel. Lafayėtte 4223 J
Phunbing, Haating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuoger! ausiai.

M. Yuika,
3228 W. 88tk St, Chicago. IU.
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Siųskite Pinigus 
V ely koms

KOBESPONDENCIJOS'

Araslerdam, N. Y.

riaii brandi svečią pasitik Ii ir 
priiinti, o taipjau ruošia jam 
dideles dideles prakalbas. Drgo 
Bielinio prakalbos įvyks sek
madienį, kovo 2.5, kaip 2 va
landą po pietų Lutvino svetai
nėje, 69 So. Purk St.i

Jūsų žmonėms į Lietuvą šiandien. Dar yrą 
tam laiko — ir jus padarysite juos linksi 
mais. Tik ateikite į banką šį vakarą ir da- 
leiskite mums atlikti kitus visus detalius.

kad jus žinotumėt, jogei 
visi musų departmėittai yra jūsų patarnavi
mui. — Pasinaudokite jais.

Mes norim

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

1112 West 35th Street

Turtas daugiau kaip $7.000.000.00

Jusli pinigai bus apsaugoti
kuomet jus pirksite

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

Jus galite pirkti $25 vertės Certifikatą dabar už 
£20.50 ir gausite $25 prabėgus penkiems metams laiko 
Jus galite pirkti $100 vertės Certifikatą dabar už $82 

ir gausite $100 prabėgus penkiems metams laiko.

Jus galite pirkti $1000 Vertės Certifikatą dabar už 
$820 ir gausite $1000 prabėgus penkiems met. laiko.

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

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

Vasario 23 d. š. m. į mus 
kolioniją atsilanko Liet. Mote
su Globos Komiteto įgaliotinė 
gerb.i Vencienė. Ačiū p-lei S. 
.Puri ulei, kuri sa<vo namuose 
sulauMuvems garbingos veikė
jos surengė puikią vakarienę, 
kurioje dalyvavo būrelis vieti
nių veikėjų; taipgi ačiū p. Ur- 
belienei ir p. Butkienei, kurios 
gelbėjo prie surengimo. P. 
Vencienė, nors ir pavargus bu
vo, bet ant rytojaus dar prieš 
prakalbas ėjo iš namų į na
mus rinkdama aukas našlai
čiams.

Turiu pažymėt, kad ir mu
sų klebonas , prisidėjo su au
ka ir tuo pridarė daugiau en
ergijos p. Vencienei darbuotis 
dėl našlaičių.!

šeštadienio vakarą įvyko p. 
Vencienčs prakalba apie Lie
tuvos našlaičius ir jų auklė
jimą. Pertraukoje buvo ren
kamos aukos. Suriųkta $204.- 
80, o vaikščiojant į namus 
surinkta $34.00. Atėmus išlai
dų $10.50, liiko Lietuvos naš
laičiams $228.30.

Antru kartu p. Vencienė 
kalbėjo apie Lietuvės dabarti
nę padėtį ir kovą su priešais. 
Prakalba buvo rinitu įdomi 
ir nieko neužgaurihnti, todėl 
ir publika su atsidėjimu klau
sėsi. Kai kurie net stebėjo, 
kad moteris gali kalbėt apie 
tris valandas laiko nepailsda- 
ma. Prakalba gerą įspūdį pa
darė į žmones.!
# Po prakalba dar keliolika 
žmonių prisirašė prie L. M. 
G. Komiteto, pasižadėdami 
darbuotis kiek galint.

Kaipo rengėjas minėtų pra
kalbų tariu ačiū p-lei S. Ęii- 
riutei ir p. J. Yurkunicnei, 
kurios mums padėjo kaipo raš
tininke ir iždininkė.

Beje, prakalbose buvo kažin 
koks Bimba (komunistų spy- 
keris), kuris ant rytojaus įvai
rių nebūtų dalykų pliaupė ant 
p. Vandenės, ir abelnai ant 
visų Lietuvos veikėjų. Bimbai, 
matyt, rupi. viską purvini, 
kas tik yra lietuviška. 'Bet mu
sų kolienijoj toks Bimba te
randa apie gal tuziną prita-

Eilizabethicčiai turėjo jau 
progos girdėti visokių kalbėto
jų, bet tikro darbininkų rei
kalų ginėjo iš Lietuvos čia dar 
nebuvo — pirmą kartą gau
sime dabar išgirsti. Ir be abe
jo į d. Bielinio prakalbas su
sirinks gausiai žmoi^ų.

— Draugas.

Geriausi 
Cig'aretai

----------------------------------------------------------- f-------

PLUMBERIO IR APŠILDYMO
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui. 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMB1NG & HEAT1NG 
SUPPLY COMPANY

490 Mihvaukee A v., 461 N. Halsted St. 
Į Telephone Hayrrvarket 1018

rėjų. P. J. Lalas.

Elizabeth, N. J.
— ---------- r------ —

Laukiama Lietuvos Socialde
mokratų atstovo d. Bieli

nio atsilankant.

S augumas—Tvirtumas— 
Patarnavimas

Kuomet atrandi banką su užtikrintu saugumu ir ne
paprastu tvirtumu kuriuos palaiko patarnavimas, kad yra 
draugiškas, ypatiškas ir pageibingas, todėl busi atradęs 
banką, kuris atsimokės už tavo rėmimą.

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

Sužinoję, kad Lietuvos So- 
cialdemokratij Partijos atsto
vas drg. Kipras Bielinis ke
liauja nuo Chicagos ryti] link 
ir kad jis atsilankysiąs ir į 
musų koloniją, vietos lietuviai 
labai tuo susidomėję ir laukia 
jo atsilankymo. Vietos drau
gai išanksto rengiasi kaip ge-

Clearing House Bank

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

JEIGU JUS SERGATE
Nevartokite pilių ir patentuotą mediciną. Jąs gal būt 

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

tai paeina nuo nuodų kūne.
Pasekmingas gydymas priguli nuo teisingo pažinimo ligos. Tikras 
ištyrimas šlapumo ir kraujo turi būt padarytas su X-ray metodu. Gy
dome radiumu,, serumu ir elektriką. Specialia gydymas lytiškų ligų 

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

DR. J. VAN PAING.
Ofisas ir laboratorija, 3101 So. Halsted St., Phone Yards 1119 

Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.______

'Naujienos’
Gary, Ind.

Parsiduoda ant stand

Visi lietuviai pirkdami 
“Naujienas” naudokitės 
stands šiose vietose:

ILL. STEEL MILL GATE 
AM. BRIDGE CO. GATE 
11 AVĖ. — BROADWAY 
16 AVĖ. — BROADWAY 
11 AVĖ. — GRANT
Pirkdami ant stands gau
site “Naujienas” apie"11 
valandą iš ryto.

Jaunystės Spėka Nau
jausiame Išradime /

Mokslas išrado Vitalizerį dar didesnį 
ir už tą kuris gydo gilės (glands)

— tai magiška spėka iš Af. 
rikos medžių šaknų.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURGAMERKAN LINE
Trumpiausias kelias j 

visas dalis
Lietuvos

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

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
sos pasažieinams naudotis. 
Laivai:. “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayern”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialus kajutos.

Nauji laivai trimi firiu- 
bais “Resolute”, “Relian- 
ce” ir “Ąlbert BaJHn” veža 
1, 2 ir 3 klesos pasažierius
United American 

Lines
154 W. Randolph St., 

Chicago, III.
> arba įgaliotieji agenai.

Garsinkštės Naujienose

Išpildyk “tame Tax” iki 15 d. Kovo-March 1923
Nereiks mokėt bausmes (U. S. Gmnt.). Pra
eitais metais daug žmoniy pildė “Ine. Tax” 
per musy ofisą, ir tie visi pilnai užganėdinti. 
Jeigu da neišpildei savo blankos “Income 
Tax”, ateik į musų ofisą, mes išpildysim ge
rai ir teisingai. Valandos: nuo 6 iki 9 valan
dai vakare.

‘ M. J. KIRAS, t
3335 So. Halsted St. Telephone: Yards 6894

Ar jus pametėt savo jaunystę, vik
rumą ir “pep?” Ar neišrodo, kad 
gyvenimas yra atbukęs ir darbas ne
malonus? Nesirūpinkite. Mokslas iš
rado naują Vitalizerį dar geresnį ir 
už taip valinamą “ožkos gilę” ir “bež
džionės gilę” gydime. Kiekvienas da
bar gali greitai ir lengvai atgauti sa
vo jaunystės stiprumą ir energiją ir 
vėl gali veikti savo šeimynos gyve
nime.

Principialė gyduolė yra išsunkta iš 
Afrikos medžio šaknų. Yra sakoma, 
kad tai yra labiausiai stebėtini gy
duolė vėliausiame išradime. Su šia 
gyduolė yra sujungta ir kiti tonikai 
ir sustiprinimo elementai. Daugumoj 
atsitikimų ši gyduolė pagelbsti net j 
dieną ar porą dienų ir į trumpą lai
ką stiprumas vėl atsiranda, kraujo 
cirkuliacija pasitaiso ir sveikata jau
čiama visame kūne.

Laboratorijos kurios išdirbinė ja šį 
Vitalizerį, kuris yra vadinamas Re- 
Bild_Tabs, yra taip geras savo pasek
mėje, kad jie siūlo savo naujiems kos- 
tumeriams didelę apštį už $2.00, bet 
dabar atiduoda už $1.00 ir gvaran- 
tuoja, kad pinigai bus sugrąžinti jei
gu gyduole ncpagelbėtų į sąvaitės lai
ką. •

Kiekvienas skaitytojas gali paban
dyti šį naują išradimą be rizikos. Ne
siųskite pinigų, tik atsiųskite jūsų 
vardą ir adresą į Re-Bild ILaborato
ries, 279, Gateway Station, Kansas 
City, Mo. Ir $2.00 vertės gyduolių va
dinamų Re-Bild_Tabs bus jums pa
siųsta. Kaip atneš, laiškanešiui mo
kėkite tik $1.00 ir už krasos ženkle
lius. Jei gyduolės nepatiktų bėgyje 
savaitės, praneškite laboratorijai ir 
jūsų pinigai bus sugrąžinti atgal. Nie
ko neabejokite apie šį gerą patarna
vimą, nes jis yra pilnai gvarantuo- 
tas.

Moterims reikalingas 
Swamp-Roo!as

Baigus!

merginoms.

Akušeri
ja kolegi- 
i; ilgai 
praktika- 
usi Penn- 
silvanijos 
hospitalė- 
e. Pasek- ,

tningai pa
tarnauja

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

tokiuose 
reikaluos© 

moterims ir

^rDR. HERZMAN5^
—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 naų/ 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.

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

Telefonais

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

Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Drexel 950 
Boulevard 4136

irTūkstančiai moterų turi inkstų 
pūsles ligą ir visai to nežino.

Moterų negalės dažniausiai pasiro
do ne kas kitas kaip inkstų kliūtis, ar 
inkstų ar pūslės ligos sėkmė. Z”

Jei inkstai nėra sveikam stovy,Tai 
jie gali kitus organus apsarginti.

Skaudėjimas strėnose, galvos skau
dėjimas, ambicijos žudymas, nervu'o- 
tumas, dažnai būva inkstų ligos simp
tomais.

Pradėk gydytis be atidėliojimo. D/o 
Kilmero Svvamp-Rootas, gydytojo/rc- 
ceptas, gaunamas kiekvienoj aptiekoj, 
gali būti kaip tik pats tas vaistas to
kioms sąlygoms prašalinti.

Gauk vidutinę, ar didelę bonką tuo- 
jaus iš aptiekos.

Bet jei norėtum pirmą išmėginti 
šitą didįjį preparatą, tai pasiųsk de
šimts centų Drui Kilmer & Co., Bing- 
hamton, N. Y. pavyzdinei bonkęlei. 
Rašydamas nepamiršk paminėti šito 
laikraščio.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir • 
Vaikų ligų *'

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valan

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON ■ 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto
Tel. Boulevard 5913

Rezidencija, 3159 So. Union
Tel. Yards 1699

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
' Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 ▼. 
3259 So. Halsted St„ Chicago, UI.

........... .......  .......................................... ,,,/

Telephone Yards 5834

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

Avė.

f

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—12

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 7715

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. yak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III. 
L

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

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

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEfiO
Lietuvis Dantistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

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

Tel. Canal 2118

OR. A. L. YUSKA
physician And surgeon

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

k.

Telephone BoUlervard 5052

DR. A. JUOZAITIS x
( DENTISTAS
Imama X-spindulių paveikslai. / 

Duodama Nitrous Oxid ir
Oxygen (“gėsas”) 

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.

3261 So. Halsted S t., Chisago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

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

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

Tel. Pullm-an 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA
■Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę. jr kū
dikį laik^Jigos. 
10929 Šįfįate St.

Chicago, III.
* ........<tF . —
m. Avaithie.wicz

(Baniene)

Tel. Austin 0737

Akušerka

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turia 
patyrimą. Pasek- 
ningai patarnau- 1 
ju prie gimdymo | 
Kiekviename 
sitikime 
Apatišką pr 
t/ėjimą. D 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

at- 
teikiu 
rižiu- 
*uodu 

n^o- 
me r gi-

Dr. Maurice Kaho
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.

4,so vai.: 8 iki 10 v. ryte, 1 iVf 3 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.

PR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St

Canal 0257' _
Naktinis Tel. CahaL2118

DR. P. Z. ZAl ATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas/18 ir Halsted St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakari išskiriant nedėldienius.

C
Rezidencijos tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. Ąf 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 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

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

OpUmetrlrt
T.L BOU levard 4487 
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mą. Lenkai ir francuzai, ži
noma, priešinsis tam, nes jie 
turi daug armotų ir karei
vių, bet prieš jų opoziciją 
reikia kovoti. Dauguma 
žmųpių pasaulyje gerbia tei
sę, o ne brutalinę jiegą.

Du smugiu Anglijos 
konservatoriams.

iSląj angos sta- 
nu matytosios 

ji neleis Len- 
jai skiriamą- 

juostos dalis.”

kpmjos Tautų 
tuto 16 prg. 
sankcijos, jei 
kijai užimti 
sias neitrales
šitokius^ žodžius p. Viviami 

galėjo pasakyti tiktai tuomet, 
kuomet Lietuvos atstovas bu
vo pareiškęs, kad Lietuvos val
džia vartos jiegą prieš lenkus. 
Kitaip tie žodžiai butų visai 
nesuprantami.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500. 

k---  -----
Užsimokėjimo kaina: 

Chicagoje — paštu:
Metams ...... . ...............
Pusei metų ________
Trims mėnesiams__
Dviem mėnesiam____
Vienm mėnesiui ____

Chicagoje per nešiotojus
Viena kopiją __ _____
Savaitei___________

Mėnesiui _____________
Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 

paštu:

valdžia 
smagiu 
parla- 

pereitą

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

. 8c 

. 18c

. 75c

Metams.... ..... ......__________ $7.00
Pusei metų ....... . _ 3.50
Trims mėnesiams _ _________ 1.75
Dviem mėnesiam ...................  1J25
Vienam mėnesiui ...........  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
j (Atpiginta)

Metams .................._.... _ .... — $8.00
Pusei metų .......... ....... ~.......... 4.00
Triips mėnesiams ...... —...... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Tarptautinis teis
mas Vilniaus klau
simui išspręsti.

Bėgiu trijų dienų Angli
jos konservatorių 
gavo du skaudžiu 
papildomuosiuose 
mento rinkimuose:
šeštadienį jos kandidatą nu
galėjo liberalas, o šį pirma
dienį kitą valdžios kandida
tą sumušė darbietis.

Ypatingai svarbus yra 
Darbo Partijos atstovo, 
Chuter Ede, laimėjimas, ka
dangi tas atstovas praėjo 
tokiam distrikte, kuris skai
tėsi konservatorių partijos 
tvirtove.

Delei tų valdžios nepasise
kimų Anglijoje jau kalba- 

' ma, kad Bonar Law kabine
tas gali artimoje ateityje 
griūti. Dabartiniam prem
jerui atsistatydinus, valdžia 
tuo tarpu negalėtų būt su
daryta kitokia, kaip tiktai iš 
konservatorių, nes jie parlą- 
mente turi absoliučią dau
gumą. Bet aiškus žmonių 
nepasitenkinimas valdžios 
politika prispirs ją daugiaus 
atsižvelgti į darbininkų rei
kalavimus ir užimti griež
tesnę poziciją Europos klau
simais.

Iki šiol konservatorių val
džia laikėsi “palankaus ne
utraliteto” linkui franeuzų 
įsiveržimo į Ruh’r sritį. An
glijos žmonės tečiaus gąji 
priversti ją pasipriešinti | 
Francijos smurtui.

Per ketverius su viršum me
tus bolševikų “trečiasis inter
nacionalas” kurstė Ęuropos 
darbininkus padaryti savo ša
lyse tokį pat perversmu kaip 
Rusijoje, organizavo tuo tik
slu komunisitines partijas, pla
navo ir darė slaptus sąmoks
lus valdžių nuvertimui ir “pa
saulio revoliucijai” eikvojo ba
du mirštančios Rusijos auksą. 
Laimė Europos proletariato, 
kad jisai milžiniškoje savo 
daugumoje nepaklausė tjrj kur
stymų — kitaip, tai šiandie 
Europoje butų toks pat badas 
ir kanibalizmas, kaip Lenino 
karalystėje.
\ Bet Trockis tikitiai šiandie 
pamatė, kad toliaus eiti kru
vinų perversmų keliu nebega
lima. Tą, ką milidnai papras
tų darbininkų Europoje aiš
kiai matė jau ketveri metai 
atgaf, jisai, vienas didžiausių
jų bolševizmo' apaštalų 'pasau
lyje, suprato tiktai tuomet, 
kai įsitiki^&f jogei niekas ne
benori klausyt jo bolševikiškų 
tauzijfmų.1

Pilniausias bolševikiškos 
“idėjos” bankrotas.

“Jusų lyga taipgi sušau
kė į Brusselsą internaciona
linę finansinę konferenciją. 
39 šalių atstovai kaip vienu 
balsu pareiškė, kad apie Eu- 
ropos rekonstrukciją negali 
būti' J&ilbos tol, kol' nebus 
išspręstas reparacijų klausi
mas.! Buvo taipgi kalbama

lumui neapykantos tarp tau
tų.”

i
Atsišaukime toliau sakoma, 

kad pas žmones pradeda nyk
ti visos iliuzijos apie sukūri
mą patvarios taikos, kad oku
pavimas Rulrr srities sudaro 
rimto pavojaus Europos tai
kai, kad taikus nesusipratimų 
išsprendimas yra būtinai rei
kalingas, nes to reikalauja di
delė didžiuma pasaulio parla
mentų ir žmonių.

Tie, kurie dėjo didelių vil
čių į Tautų Lygą, dabar ne
gali suprasti, kodėl ta įstaiga 
užsiima menkniekių svarsty
mu, o'nekreipia jokios 
į vyriausius 
mus.
/ Didžiosios 

liavo Tautų
kius klausimus, nuo kurių pri
klauso visos Europos taika. O 
tai padaryti' būtinai reikalin
ga. Tokia Tautų Lyga, kokia 
|ji yra dabar, neturi jokios pra
smės.

Europos
domės
klausi-

neįga-valstybės
Lygą spręsti to

kuomet 
kraujas; 
kad tuo 
negautų

INTERNACIONALINIO
CIALISTŲ KOMITETO

SIŠAUKIMAS Į TAUT 
LYGĄ.

SO-, 
AT<

Lietuvos vyriausybė pa
reikalavo, kad tautų sąjun
gos (taryba pavestų Tarp
tautinio Teisingumo Rū
mams išspręsti ginčą dėl ne
utralinės juostos, kurioje 
paskutiniu laiku įvyko kru
vinų susirėmimų tarp lietu
vių ir lenkų.

Reikia pripažinti, kad ši
tuo reikalavimu Kauno * val
džia padarė daug geresnį 
žingsnį, negu jos atstovas 
Sidzikauskas savo grūmo
jančia kalba tautų sąjungos 
tarybos posėdyje. Jeigu Lie
tuva ir pajiegtų apginti gin
klu savo teises nuo lenkų 
imperializmo, tai ir tuomet 
taikus ginčo išsprendimo I 
būdas butų nepalyginamai 
patogesnis, negu karas. Tuo 
gi tarpu visi žino, kad gink
luotos kovos srityje visi šan
sai -yra lenkų, o ne lietuvių 
pusėje.

Del neutralinės juostos 
Lietuva yra susiginčijusi ne 
tiktai su lenkais, bet ir su 
tautų sąjunga. Galvanaus
ko telegramoje nurodoma, 
kad neutralinės juostos^ su
darymas yra Suvalkų sutar
ties sulaužymo ir Želigovs
kio smurto pasekmė. Kaipo 
nęlegalio lenkų pusėje žing
snio pasekmė, ta zona nega
li buj) pamatas tautų sąjun
gos tarybos sprendiniui. Jei
gu tautų sąjunga' nori nu
statyti teisingus santykius 
tarp Lenkijos ir Lietuvos, 
tai ji turi pihniausia versti 
fenkus atitaisyt savo nelega- 
lį žingsnį.

Bet kadangi tautų sąjun
gos tarybos sprendimas ne
turį legalio pamato, tai ir 
lenkai negali remtis juo ir 
vykinti jį gyvenime. _ S

Nėra abejonės, kad Rita
me ginče’ Lietuvos pozicija 
teisės atžvilgiu yra tvirta, ir 
tarptautiniam "teisme ji gali -
laimėti. Toks gi laimėjimas, ^ sutartTvt ir

“ATIDEDA” REVOLIUCIJĄ.
Bolševikų karo ^ninistei'is 

Trockis atrado, kad tuo tarpu 
Euiopos darbininkų klasei yra 
gerinus nedaryti revoliucijos, 
kadangi jau ir taip esą per
daug išlieta kraujo ir sunai
kinta materialinių gėrybių.

Vienam Amerikos korespon
dentui, Arthur’ui Ranisome’ui, 
paklaususiam Trockio, kode! 
bolševikai nemėgina pasinau
dot sumišimu, kilusiu Europo
je dėl Ruhro srities užėmimo, 
revoiiuciljos (tikslams, bolševi
kų k ’ s atsakė:

“Mums be galo rupi, kad 

 

darbihinkų klase laimėtų 
; pergalę. Bet mums visai ne

naudinga, kad įvyktų revo
liucija Europoj, kuomet Eu
ropa yra nualinta, 
jai yra nuleistas 
mums nenaudinga, 
budu proletariaitas

iš buržuazijos rankų nieko 
' daugiaus, kaip tiktai •griu

vėsius, kaip kad mes gavo 
mo iš rankų carizmo ir bur
žuazijos.”

Vadinasi, kelti revoliuciją 
šioje valandoje yra “nenaudin
ga”. Pirma negu bus “naudin
ga” kelti naujas revoliucijas, 
Europai turi' būt duota laiko 
atsig&ut ir atsistatyti. Jeigu 
proletariatas padarytų revo
liuciją tokiu laiku, kada vis
kas yra suardyta, tai jam tek
tų tiktai griuvėsiai. 

Tikra tiesa.
/ Bet šitą, tiesą socialistai skel
bia jau keletas metų, o bolše
vikai suprato ją tiktai dabar.

1917 m., po to, kai buvo 
nuverstas carizmas Rusijoje, 
socialistai sakė, kad nereikia 
daryti tenai naujų perversmų, 
kadangi šalis yra be galo su
varginta.) Tą laisvę, kurią ga
vo žmonės po nuvertimo caro 
valdžios, reikia panaudoti tam, 
kad šalis galėtų pasilsėt, kad 
darbininkai galėtų geriaus su- 
siorganizuot ir apsišviest, kad 
valstybe galėtų susitvarkyt ir 
pataisyt savo ūkį.

Bet bolševikams šitie socia
listų argumentai buvo “išda
vyste”. Ažuot davę šaliai ga
limybės naujose sąlygose atsi
gaut nuo karo, jie sukurstė 
neprotaujančias minias griauti 
dar 
tvark:

, . , • i siją ir pasibaisėtino vidujinioUetuvos klerikalai visame kilro t s kurio .Rusija> 
kame laikosi tokios pat lak- pasakdus> da ir dabar „ė- 
tikos. Jie jie tiktai savo poli-1 K,.pusi Tas b((lfevik su. 
tni6s propagandos išlaidas sten- kllrtasai ldlicthlis ,karas galu. 
giasi padengti valdžios pini- (i|Mi h,
gins, bet ir savo sektan inems prie- bado jr kanibaIi . 
mokykloms ir savo rehgtmų pril>aži,ada.
agentų užlaikymui semia pini- L kfl<J yra ne.
gus is valstybės o. naudinga kelti revoliucijų tuo-

met, kai šalis yra sugriuvus, 
pasmerkia bolševizmą ir paro- 

vv. do, kad socialistų kritika biELietuvos .laikrąsciupse Elta I leisinga
praneša, kad tame tautų sąjun- hnfc.(e dab.u. p0.
gos posėdyje, kur llv0 nu ai limkui Vakarų Europos,
ta padalinti tarp Lietuvos ir Nuq (o lalk<>( ,kal-8ust()jo diJ 
Lenkijos neutralinę zonų, bu- dysis im |n_ jr
vę ne taip, kaip dange s a1 | Europos. šalyse įsi-
kure demokratinės, valdžios 

vietoje monarchijų, socialistai 
- . ii I sa^č, kad dabar Europa turi

• , * v en ains’ užsiimti rekonstrukcijos dar-
Įgu jie mėgintų užimti pa- E Wuut bulų

Francijos Socialistų Parti
jos konferencija užgyrė inter
nacionalinio socialistų komite
to atsišaukimą, po kuriuo pa
sirašė Paul Faurc, Bhim, Emile 
Vandervolde, Joseph Von Roos- 
broeck, R. Ililferding, Giaco- 
mo Malteoti ir Wallhead. At
sišauki mas skaniiba sekamai:

ir nekariavusios

I Apžvalga —
KLERIKALAI SUSIMETĖ 

Į “LIETUVĄ”.

“Lietuvos Žinios” rašo, kad 
Kaiuno “Laisvę” nupirko Ro
mane kompanija ir pavertė 
biznio organu traktoriams, au
tomobiliams/ bankams, akci
joms ir kitokiems biznio daly
kams reklamuoti. O klerikalų 
partija paėmė į savo rankas 
valdžios pinigais leidžiamą ' 
“Lietuvą”. Ją dabar rędaguo-L 

I ja Dr. Jokantas it kuri, šmulk-

BUVĘ, GIRDI, KITAIP.

Lietuvos atstovas, Sidzikau
skas, girdų negrasinęs giilk- 
luolu pasilpo

skirtąją jiems neutralinės zo
nos ^alį, o tiktai pareiškęs, 
kad Lietuvos vyriausybė laiky
sianti tokį lenkų žingsnį Su-?

mo v ėjusią naują 
budu įstūmė Ru-

“Europos krizis yra la
bai* rimtas. Karas sunaikino 
pasaulio ekonominę pusiau- 

. svarą. Visos tautos — ka
riavusios
-v yra skaudžiai to krizio 
paliestos.! ' neapykantos 
pašalinimus,^ukurimas tarp
tautinio idairumo tarp 
žmonių, išsprendimas nesu
sipratimų tęisinjgumo pama
tais; gali pašalinti griuvė
sius, paliuosuoti tautas nuo 
didelių skolų, a t steigt i ger
būvį ir sukurti taiką.

“Bet patvarios jtaikos su
kūrimui būtinai reikalinga 
išspręsti reparacijų klausi
mas. Ir tas klausimas turi 
būti sprendžiamas interna
cionaliniais metodais.

“Europos * darbininkai tą 
nuontonę pareiškė 1921 m. 
kovo men. Amsterdame, o 
vėliau Paryžiuje ir Frank
furte. Visai nesenai Haagos 

. laikos kongrese darbininkai 
suformuliavo savo programą 
Europo s r ekons tr ūkei j a i.

“Esmeniniai prograino rei
kalavimai yra sekami:

“L, Reparacijų suma turi 
būti aiškiai nustatyta ir ne
labai apsunkinanti Vokieti
jos žmones. Reparacijų pi
nigai privalo būti naudoja
mi tik atlyginimui civiliems 
gyventojams už padarytus 
nuostolius nuo karo nuken
tėjusiose teritorijose.

“2. Panaikinimas karo 
skolų.

“3. Sukėlimas internacio
nalines paskolos ^Vokietijai, 
kad pastaroji galėtų atmo
kėti reikiamas reparacijas, 
stabilizuoti pinigų valiutą ir 
atnaujinti normalinius 
nominius santikius su 
mis tautomis.

“4.| Kaip tik tokis 
tarimas bus padaryta,
tanios kareiviai turės būti 
ištraukti iš okupuotų teri
torijų. Visi pasaulio darbi
ninkai pritaria tokiems rei
kalavimams.

“Tą programą remia ir 
viešoji opinija. Daugelis bur
žuazinių partijų narių pri
ima jį.\Ir kuomet tik Eu
ropos iir Amerikos valdžios, 
bankininkai ir ekspertai j ieš
koji: praktiško tų problemų 
išsprendimo, jie visuomet 
prieidavo prie lokių pat pa
siūlymų, kokje išdėstyta auk
ščiau.

cko- 
kito-

susi-
An-

Kultūra”
MOKSLO POPULERINIS 

ŽURNALAS. -

reikštų pasmerkimą lenkų 
užgrobimui Vilniaus.

Lietuvai reikia dėti visas 
pastangas, kad jos byla su 
lenkais butų išspręsta ne ki
tokiu budu, o tiktai per teis

nedraugingu aktu.
Bot, jeigu taip, tai yrii kei

sti sekantys žodžiai Eltos pra
nešime:

“Jautų Sąjungos Tarybos 
pirmininkas Viviani paste
bėjo, kad į Lietuvą bus tai-

greičiaus užgydytos karo žaiz
dos ir pasitaisytų jUaterialinė 
žmonių padėtis. Savo keliu, tą 
rekonstrukcijos darbą socialis
tai stengėsi taip pakreipti, kad 
pramonės įmonėse gautų spren
džiamą balsą darbini ūkai. Bet 
bolševikai šitą socialistų nusi
statymą irgi prakeikė ir ėmė 
šaukti Europos darbininkus 
prie naujų ginkluotų pervers
mų. . ,

“ Kultūros” b-yes tikslas tarp 
kitko tarnauti jaunimo ir suau
gusių švietimui organizuojant 
naudingų knygų rašymą ir jas 
gražiai leidžiant. Tą darbą be
dirbant teko įsitikrinti, kad į- 
Vairios sąlygos neleidžia knygai 
išsiplatinti ir pasiekti plačiuo
sius visuomenės sluoksnius. Tarp 
tų kliūčių yra nežinojimas, kas 
yra kuriose knygose gera ir nau- 
din^a,\aip knygų turtais pasi- 
nąu^oli, kaip jos skaityti ir t.t. 
Dažnai knygose nagrinėjamas 
naujas mokslo dalykas dar skai
tytojui nežinomas, nė kiek to
kio skaitytojo ^tepatraukia, ir 
knygos nors jos butų naudin
giausios, pa^lieka gulėti krau
tuvėse arba bibliotekos lentyno
se.

Jaunimą ir suaugusius švie
čiant būtinai reikalinga ne vien 
tik kursai, paskaitos ir mokyk
las kurti, bet taip pat reikia 
duoti geros ir naudingos litera
tūros, patraukti prie jos skaity
tojus ir pamokinti, kaip ja nau
dotis.

Knygos ir rhštai yra vieni 
svarbiausių apsviltos šaltinių ir 
daugeliui musų plačiausios vi
suomenės jie lieka po mokyklos 
vieninteliais švietėjais ir drau
gais. Kiekvienas kas rūpinasi 
musų krašto švietimu negali už
miršti ir literatūros, nes ji yra 
to darbo pirmiausia sąlyga, f

Tam reikalui reikia duoti visa 
eilė gražių ir prieinamų raštui 
kuriuose butų suprantamai ir 
nuioidu^niai nagrinęj aima įvairus 
mokslo, meno ir technikos daly
kai. Bet taip pat reikia ir 
trumpesniuose straipsniuose su
pažindinti skaitytojus su įvai
riomis žmonių kultūrinio gyve
nimo sritimi, tais klausimais 
suinteresuoti juos ir^paruošti 
prie skaitymo platesnių raštų, šį 
paskutini uždavinį turi atlikti 
mokslo populcrinis žurnalas, 
pirmąjį — mokslo populerinių 
knygų eile. ,

1923 metais “Kultūros” bwė 
ir pradeda leisti mokslo popųle- 
rinį žurnalą “Kultūros” vargti 
jaunimui ię suaugusiems šviesti. 
Pradžioje žurpalas žada eiti kas 
antras mėnuo ir kas antras nu
meris turės priedų atskiras 
baigtas knygeles iš mokslo po- 
pulerinės knygelių serijos. Ne- 
susiradus užtektinai rėmėjų tuo 
tarpu eitų neperiodiniai.

žurnalas “Kultūra” savo 
straipsnių fomia ir turiniu sten
gsis būti prieinamas jaunimui 
baigusiam pradedamąją mokyk
lą arba šiaip žmogui, sugeban- prasti.

čigm laikraščius skaityti ir juos 
suprasti. Juo bus ruošiami skai
tytojai prie ilgesnių raštų skai
tymo, kurie eis-kaipo priedas. 
Priedą sudarys mokslo popule- 
ririių knygelių serija, kuri turės 
atstovauti savo turiniu ir sun
kumu aukštesniosios mokyklos 
mokslą. Kiekviena iš tų knyge
lių duos aiškų, užbaigtą ir kon- 
kretinj vaizdą nagrinėjimui mo
kslo šakos. Žurnalo dydis 5—8 
spaudos lankai in 8° ir tiek pat 
priedo knygelių.

Jo turinį sudaro šie skyriai: 
1. bendrasis, 2. gamtos ir geo
grafijos, 3. visuomenės ir istori
jos, 4. literatūros ir meno, 5. 
technikos ir ūkio.

1. Bendrąjame skyriuje bus 
kalbama bendrai apie suaugusių 
švietimą, to darbo priemones ir 
organizaciją, apie savęs švieti
mą ir jo sutvarkymą, apie nau
dingų knygų skaitymą ir t.t. 
Šiame skyriuje kiekvienas skai
tytojas ras paraginimų ir pata
rimų kaip reikia šviestis ir la
vintis, suaugusių švietėjams — 
kaip reik tas darbas tvarkyti.

2. Gamtos ir geografijos sky
riuje bus nagrinėjama trumpoje 
ir prieinamoje formoje gyvieji 
ir svarbieji mokslo klausimai ir 
duodama žinių apie naujausius 
tyrinėjimus ir jų rezultatus. Šis 
skyrius apima visą gamtą pra
dedant nuo fizikos, chemijos, 
imant geografiją, botaniką, zoo
logiją ir baigiant biologija ir vi
sų tų mokslų rezultatų nagrinė
jimu ir įvertinimu žmogaus pa
saulėžiūrai išdirbti ir kasdieni
niam gyvenimui sutvarkyti ir 
pagerinti, čia bus kalbama ne 
tik apie kitų kraštų gamtą, bet 
ir apie savo kraštą, jo turtas, 
ypatybes ir grožę. Bus žadina
mas savo krašto pažinimas, pa
mėgimas ir jo gamtos apsauga.

3. Visuomenes ir istorijos 
skyriuje bus nagrinėjama laisvai 
nuo visokių dogmų visuomeni
nio gyvenimo santykiai jų\išsi- 
plėtojimas ir istorija, kartu čia 
bus aiškinama kas visuomeninį 
gyvenimą stiprinamo ne ardo, ir 
kartu keliamas aikštėn to visuo
meninio gyvenimo idealas, kur 
žmogus mažiausia butų išnaud 
jam'as, kur jis turėtų laike/ir 
progos savo aukštesniems dva
sios reikalams aprūpinti.

4. Literatūros ir meno skyriu
je bus duodamas bendras mjeno 
supratimas ir auklėjimas skai
tytojo skonis įvairoise meno ša
kose: literatūroje, dailėje, archi
tektūroje, muzikoje ir t.t. Tam 
reikalui bus dedami dailiosios 
literatūros klasiniai- pavyzdžiai 
ir jų nagrinėjimas, žinios Iš li
teratūros istorijos ir teorijos ir 
t.t.; bus dedama garsiųjų daili
ninkų paveikslų reprodukcijos, 
jų aiškinimas, nurodoma į ge
resnius' musų daiiipinkų pa
veikslus, taip pat muzika ir t.t.; 
bus keliama aikštėn musų liau
dies ir krašto meno kuriniai ir 
jų ypatybės, žodžiu, šiame sky
riuje bus žadinamas skaitytojo 
grožės jausmas, auklėjamas jo 
supratimas meno kurinių, paga
liau bus duodami prienami kū
rybos uždaviniai. Menas turi 
būti ne tik suprastas, bet ir tik
rai turi musų gyvenimą pagrą
žinti.

5. Technikos ir ūkio skyriuje 
bus nušviečiami prienamio  j e for
moje įvairus gyvieji technikos 
klausimai, jų istorija ir reikš
mė. Čia pat bus pranešama apie 
naujausius išradimus ir jų rei
kšmę žmonių gyvenime. Taip 
pat bus duodama įvairių prak
tinių patarimų, kuriais galėtų 
skaitytojai pasinaudoti savo 
kasdieniniame gyvenime. Pa
galiau darbštus jaunimas, kuris 
mėgsta šį tą savo rankomis pa
sigaminti, ras šiame skyriuje 
paraginimų įvairiems mėgini
mams ir bandymams ir medžia
gos savo techniniam mąstymui 
ir gabumam išmėginti,

“Užbaigą sudarys Redakcijos 
skyrius, kur bus duodami įvai
rus paaiškinimai, patarimai ir 
atsakymai į skaitytojų klausi
mus. '

Visi straipsniai bus gražiai 
iliustruoti atatinkamai paveiks
lais, kurie padarys žurnalą gy
vu ir palengvins jo turinį su-

Trečiadienis, Kov&ę 7, 1923 • -
Prie' žurnalo ilgainiui žada

ma leisti mokslo priedai ta pa- 
čid programa, 't y. kiekvienam 
jo skyriui. Pats&i -žurnalas di
delio formato knygų pavydale 
(80—100 pusi.) kas trys mėne
siai. “Kultūros” žurnalo atsa
komasis redaktorius — P. Bu- 
gailiškis, jo skyrių redaktoriai: 
I—kap. Vac. Biržiška, II—docen
tas A. Purenąs, III—A. Janulai
tis (teisininkas, istorikas, IV—■ 
prof. Myk. Biržiška, V—inž. 
Vikt. Biržiška. Bendradarbiau
ja — visi žymieji Lietuvos mo
kslininkai ir profesoriai.

Prenumeratos kaina 4 kny
gom — Lietuvos 10 litų be pri- 
siuntimo, 12 litų su persiunti
mu; Amerikoje 2.% doleriai.

Paremkite Kultūros darbą, 
parsisiųsdindami “Kultūrą” sau 
ir saviškiams Lietuvoje .

Adr. “Kultūros” D-vė, Šiau
liai, Dvaro g. 24.

O nelaime I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! j 
Tačiau geras draugas patars; 
naudoti

Ruffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal- į 
vos odą kafedien per kokiai 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite. 
Ruffles nuolatos ir po to, ir į 
tuo budu užlaikykite savo gal-' 
vop odą''švaria ir sveika ir į 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. atliekose, arba prisi lįs
kite 75c. tiesiaYį labaratorijfl.

F. AB. RiCHTER & CCL 
104-114 So. 4th St. 

Brooktyn, N. Y.

>Shanks’ Music Store

Pasiulp 15 dienų Cash išpardavimą Ži
nomų Widdicomb Fonografų nužemin

ta kaina nuo 30 iki 50 nuošimčių.
Štai yra 4 geriausios vertes. 

Modelis No. 6.
Didumas 48x22x24, raudono medžio 

arba riešutinio. Su albumu ir automa
tišku sustabdymu. Didelis ir stiprus 
motoras. Paprasta kaina $225, dabar 
už $145.

Modelis No. 12.
Console arba stalo styliaus. Didu

mas 37x40x23. Raudono arba riešu
tinio rpedžio. Su albumu ir automa
tišku sustabdymu. Didelis ir stiprus 
motoras. Paprasta kaina $275, dabar 
už $175.

Modelis No. 5.
Didumas 47x22x23. Raudopo arba 

riešutinio medžio. Su albumu ir au
tomatišku sustabdymu. Didelis ir 
stiprus motoras. Paprasta kaina $115, 
dabar už $75.

Modelis No. 10.
Didumas 45x21x22. Raudono, gel

tono arba aržuolinio medžio. * Dvigu
bi springsai. Tykus motoras. Auto
matiškai sustabdomas. Paprasta kai
na $100, dabar už $67.50.

Nepraleiskite Šios progos ir pirkite 
Standard padarytą mašiną. Sutaupy
sit dąug pinigų. Visos šios mašinos 
yra naujos. Yra garantuojamos 10-15 
metų. Yra duodami rekordai prie 
kiekvienos mašinos. Ateikite ir ap
žiūrėkite jtte.

Shanks’ Music Store c
3527 So. Halsted St. X 

, Chicago, III.
<v Atdaras kiekvieną vakarą. Orderiai 
iš kitų miestų tuojau yra išpildomi. 
Mes užmokame persiuntimo lėšas j Su
vienytas Valstijas ir Kanadą.GARSINKITIES NAUJIENOSE
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cija> nutarė duoti ^pasiūlymą 
visiems kontrak toriam s apsi
imti darbą konkurso keliu — 
kuris kontraktorius apsiima už 
pigiau" dirbti, tas gaus darbą. 
Darbą pradės pabaigoje balan
džio šių metų. j

—Rep. Raganius.

Clark g-ve, du žymus N. Y. 
Metropolitan Operos artistai 
dainininkai, Arfhur Middletori, 
baritonas, ir Paul Althouse, 
tenoras, duos pirmą kart Chi- 
cagpję koncertą.

Apie tuodu artistu ir jų kon
certus muzikos kritikai labai 
lipšniai atsiliepia.

Lietuviy Bylos Chičagos 
Teismuose

Petraitienė Moftika pri/š Petraitį 
Vincentą užvedė bylą, Superior Court, 
No 386900. Jiešo divorso. Vyras 
esąs pabėgęs ir neatsiradęs daugiau 
kaip per du metu. Petraitienės bylą 
veda advokatas Kaz. Gugis.

Kimbara prieš Milašių byla No B 
812^4 Circuit teisme, pas teisėją 
Windes. Advokatas A. A. Slakis.

Zulanc. prieš Grigaliūną byla No B 
83361, Cft’cuit teisme, pas * teisėją 
Windes.

Cocalis priėš Tutulį byla No B 50141 
Circuit teisme, pas teisėją Windes.

Vaičauskas prieš Fischerį, byla No 
370185, Superior teisme, pas teisėją 
Shurtlett.

K. J. Fillipovich prieš Joseph D. 
Mankus,VB7107, Superior teisme, eina 
apeliacijom

Lisaek prieš Tyškevičių, No 
1018032, Municip. teisme, pas teisėją 
Adams.

Juozaitis Petras turi užsimokėti 
judgmentą $30 A. Balwierczauskui. 
Byla 1750459.

Klikna Antanas ir Kliknienė Moni
ka turi užsimokėti judgmentą $550.48 
J. Sagnisui.

Amičauski prieš Bunciki, byla 
84354$, Municip. teisme, pas teisėją 
Trude, paskirta tardymui kovo 6 d.

Bus Naujienų Koncerto gražnaCHICAGOS 
ŽINIOS

Du policistai saugosią nužiu- 
riamus prostitucijos namus.

— Tokią namą Chicagoje 
esą arti penkią šimtą.

Nauja kampanija prieš 
ištvirkimo namus Lietuvių Rateliuose

Bridgeportas
GĖLĖS BANKE.

Chičagos policijos viršinin
kas, Fitzmorris, įsakė visiems 
distriktų policijos leitenantams 
pastatyti po du policistu prie 
kiekvienų namų, kurie yra 
įtariami prostitučių užlaiky
mu. '

Tas įsakymas išleista ketu
rioms valandoms prabėgus po 
to, kai teisėjas McKinley pa
reiškė, jog bus pareikalauta 
daryti trečia iš eilės investi- 
gacija kai <lel prostitucijos 
namų egzistavimo Chicagoje.

Kaip jau pirma buvo rašy
ta, policija buvo kai tinimą 
tuo, jog ji žiūrinti pro pirš
tus į prostitucijos namus. Dau 
giau to, buvo užmetimų, jog 
tos j įstaigos esančios operuo
jamos su policijos žinia. Esą 
policija imanti sau tam tikrų 
mokesnių už tylėjimą. Vienok 
prisaikintojų teisėjų teismas, 
išklausęs įvairiausių raix>rtų, 
priėjo prie tos išvados, jog nė
ra tikrų įrodymų tam, kad po- 

proteguojan ti 
Buvo manyta, 
tas dalykas ir 
teisėjas McKin- 
klausima išnau- 

jo pakelti. Tatai paskatino po
licijos viršininką stvertis 
kių prieniopių, kokių dar ne
buvo vartota Chicagoje. Jo 
tvarkymu du policistai turės 
stovėti prie nužuriamų palei- 
stuvybės namų. O kadangi to
kių naųių, advokatąHarry 
Smoot apskaičiavimu, yra apie 
500, tai trijų atmainų sargy
bai reikės apie 3,000 policis- 
tų.

Išviso sargybos pareigias ei
nančių ix>licistų tėra tik f4,- 
575. Ir jeigu 3,000 jų bus pa 
naudota kovai prieš paleistu- 
vybę, tai visai mažai beliks 
gatvių saugojimui Taip daly
kams esant, apiplėšimų skai
čius neišvengiamai turės padi
dėti. Buvo paprašyta policijos 
viršininko pardikšti savo nuo- 
ųitinę tuo klausimu, bet jisai 
atsisakė tatai padaryti. Gi tei
sėjas McKinley pasakė:

“Jeigu policijos viršininkas 
matys reikalo pastatyti sargy
bai visus 4,500 policistu prie 
vienų namų, — tai jo reika
las. Niekas negali nurodinėti 
jam, kokiems tikslams jis pri
valo naudoti policistus.
, “Bet jeigu dėka tokiam pa
tvarkymui mieste 
plėšikai, policijos 
bus atsakomingas 
už neapsaugojimą jos.

“Iš kitos puses, jeigu poli
cijos viršininkas kooperuos su 
teismais ir kiltosniais miesto

Kaip kaltais galima apsigauti 
žmonių beklausant.

Daugelis žmonių, praeidami 
pro Universal State Banką, ir

•••■ ■ ?

licija ištik rują 
paleistuvy bę., 
kad tuo visas

ley sumanė tą

to

pą-

įsivyraus 
viršininkas 
visuomenei

vybės landinių, kur susimeta 
kriminaliniai elementai, visuo
menė jam bus už tai dėkin
ga. Bet toks kooperavimas tib 
ri būti dardTiias apgalvotai, o 
ne akių plotu.“

Nelaimė ant nelaimės
J. Damijonaitis nusilaužė koją; 
M. Da m i jonaitienė blogoje pa

dėtyje.

sako “'kur

Neseniai mes užklausėme musų dainininkės, draugės ir bičiuolės 
Noros Gugienės:

“Ai- ketini važiuoti Italijon?”
“Ne”, — buvo jos greitas atsakymas.
“Ar važiuosi Francijon?”
“Ne!”
“Ne, nevažiuosiu niekur, niekur, nes aš myliu Chicagą ir 

chicagiečius! Pagalios čia pat, Amerikon, dabar yra suvažiavę 
kone visi Europos didieji dainininkai ir mokytojai. Tai kam čia 
svetimų dievų jieškot!” .

Ir mes tada išgirdom didelį chorą balsų:
“O Chicaga ir chicagiečiai myli tave, Nora, ir negali be ta

vęs būti! Valio! valio! vaKoi”
Po musų Noros draugišku, simpatingu, maloniu sopranu 

šiandien plečiasi tarp chicagiečių pamilimas dailės, muzikos, dai
nos. Jos svetinguose namuose artizmas ir jaunimas rado atvan
gią prieglaudą.

“Valio, Nora! Tavo širdingų dainų pasiklausyti suplauks 
visa lietuviška Chicaga!” Toks yra vox populi.

O tai bus didžiajame Naujienų Koncerte, kovo 18 d., Ashland 
Auditorijoj.

os

mas vienas 'kito klausia: ku
riam tikslui tos gėlės įstaty
ta

Du tautiečiai stovi prie lan
go ir kalbasi. Vienas su rudu 
švarku, juoda kieta kepure ir 
storais juodais kaip smala 
ūsais sako antram, daug jau
nesniam už save žmogui:

VMatai, ženteli, kai žmogui 
Dievas duoda, tai ir žmonės 
prigelbsti. Matai, kokios ^’ožės 
dailios, “psiakrev”, o p
tai tokios, kaip laike mano 
šliubo prie altoriaus, kad buvo 
pastatytos..., Miela net žiufėti.”

Žentas greitai klausia: “O 
ką Dievas jiems davė?

Senis cibuką kramtydamas 
ir nusispjovęs juokauja: “Ma
no sene sako, kad dukterį ir, 
bračia, tokią dukterį, kaip 
klecką,”

Žentas klausią juokdamos: 
“Kam tėve, ar tahi 'bankui 
Dievas davė dukterį?“ z

Senis: “Ne, vaikeli, to banko 
vyriausiafh bosui mister Eli- 
jošiui”.'

Aš nugirdęs tai pašmurkt 
vidun ir pagavęs Banko prezi
dentą sveikinu, purtau ranką,

koją. Pirmą pagelbą suteikė 
Dr. St. Naikelis, o vėliaus jis 
nugabentas liko į Illinois Gene
ral Hospital.

JBloga, ištikrųjų bloga, ir 
• skaudu, kuomet tokios nelai- 
iries patinka žmogų.

> — Rep. Raganius.
------------------------------ r-

Nauji Chicagoj tramvajai
Pasažieriai bus patys konduk

toriais. X

šiomis dienomis tapo pargiv- 
,benta keletas naujų tramvajų 
Chicagon (jų yra užsakyta 
214) iš kiurių dvidešimts ke
turi bus vieno žmogaus valdo
mi.

Viskas bus taip pat kaip ir 
senuose tramvajuose tik nieks 
nešoks ir nebėgs kiton pusėn 
bėgių' dairytis, kati tramvajus 
galėtų toliau važiuoti.
Duris patįs atsidaro ir užsidaro

Kuomet pasažieriai nori iš
lipti ir prieina prie durų ku
rios tuoj atsidaro, nes yra pri
taisyta grindyse tam tikros 
sprenžinos ir jos atidaro du
ris pasažieriui užstojus ant jų. 
I'aip pat kada išlipa iš tram
vajaus ir nužengia ant žemės 
Sprenžiinos pačios automatiškai 
uždaro duris.

Tokių tramvajų jau yra pa
leista keli ant Nori h avė. ir 
Division gatvės.

— Rep. Raganius.

Bot kąip leB^hebutų susirin
kimas pracjd gaVt ramiai. 'Lau
kto “ermįdėlio” neįvyko., Di
rektoriai pasižadėjo dirbti 
Bendrovės ir šėrininkų labui.

Buvo pakeltas drg. Liutkaus 
klausimas.t Mat, pastarasis įta? 
re du d i rektorių tokiais dar
bais, kurių įrodyti negalėjo. 
Tas reikalas atidėta pusmeti- 
niuii susirinkimui svarstyti.

Dabar žmonės kalba, kad 
Liutkus atsidurs tokioje pat 
padėtyje, kokioje jis buvo su 
“Naujienomis”. Ir tada jis no
rėjo posirodyti “didvyriu”, bet 
nepavyko., Greičiausia tokio 
pat likimo jis susilauks ir da
bar.

iš- 
“Kas su 

nežinau.”

i

Cicero
Kas žino, o kas nežino.

su 
3 

iš

bumbi;a uskien fi
su šiiiom pasauliu 

5 vai. ryto. Paliko 
nuliudime savo vyrą

saugoti nuo Posargų f

JUS AKYS
Yra jums brangesnes už viską. Neapleis, 

kitę jų. Jeigu 'turi kokių akių kliūti, tuo
met' ateik pas mane pasitarti. *

DR. SERNER, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrfet) >

3315 So. Hnlsted 8t„ Chicago. I1L
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 9 

Nedėliomis nue 10 iki 1. Tel. Yards 0632

simptomai 
akių ligjs ?

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

kus?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų ? < 
Ar turit kataraktą?
Ar turi1^ žvairas akis?<

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės 

Ant tręČio augšto virš Platto ap- 
tiekdh^kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valanflbs nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septint^dieniais 9 r. iki 12 dienos.

———....... ....

Dr. Natalija Žukauskas
/ ? Naprapath

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

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

20 metu prityrimo
Akinių pritaisymo mene

Lietuvių Liuosybes Namo 
Bendrovės korespondentas ra
šo “Naujienų” No, 51 žinią ant
rašte “Ar žino ką kalbąs”. Po
lemikos su korespondentu ne
vesiu. Bet dalykų paaiškinimui 
visgi vieną—kitą žom Tarsiu.

Korespondentas sako, kac^pe
reitais metais bendrovės direk
toriai ėję ranka rankon su Mr. 
Vaičiūnu. Tai ne liesa. Girdi, 
Bendrovė likosi skolinga apni
kai keturis|su viršum tūkstan
čių dolerių. Bet> kiele gi dabar 
L. L. N. Bendrovė yra skolinga 
spulkai. Metinė atskaita rodo, 
jog ji yra skolinga $34,280.18.

Taigi kas nežino, ką rašąs?
—Šėl’ininkas.

JUSTINA
Persiskyrė 
ktfcvo G d., 
dideliame
Kazimierą, dvi dukteris ir sūnų. 
Iš Lietuvos paėjo Alsėdžių pa
rapijos. Laidotuvės atsibus ko
vo 9 d., iš namų 1931 Canalport 
Avė. j Apveizdos Dievo bažny
čią, o iš ten j Šv. Kazimiero 
kapines. »

Gimines ir pažįstamus meld
žiu dalyvauti laidotuvėse.

Palieka dideliame nuliudime 
Kazimieras Buniblauskas 
ir trys vaikai.

JUOZAS JOVARAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ko-' 
vo 6 dieną, 4 vai. rytmetyj, 1923 
met. sulaukęs 29 metų. Paėjo 
iš Lietuvos, £auno rėdybos, Ra
seinių apskr., Jurbarko vaisė., 

. kaimo Butrimų, sūnūs Agotos ir 
Ignaco. Paliko Lietuvoje brolį 
Joną. Mirė širdies li^a. Pri
gulėjo Draug. Meiles Liet. Am. 
ir 75 kuopos Sandaros. Išgyve
no Amerikoje 9 met. Buvo la
bai darbštų? ir labai daug pasi- 
darboyo dėl labo liietuvos. Lai- 
dotubes atsibus jretnyčioj, kovo 
9 d., 1 vai. po/pietų į tautiškas 
kapines. Kų/as randasi pas 
draugą AnuKlimaviČia, 626 W. 
18 St.

Taigi meldžiame visų draugų 
Meilės Liet. Amerikoje ir taipgi 
Sandariečių 75 kuopos ir kitų 
draugų, kad \ dalyvautumet lai
dotuvėse ir meldžiame visų pa
žįstamų. Kviečiame visus drau
gus.

Su pagarba vardan Draug. 
Meilės Liet. Am. paliekame jfu- 
liudę visi draugai.

— Teisingas.

Gimimai:
Chičagos Sveikatos Depar

tamente įrekoydiiota šie gimi
mai lietuvių šeimynose:

Patria Paskačiunas, 3934 S.
Califomia Avė., vas. 23.

Auna Vajauski, 4944 S. Win- 
chester Avė., vas. 25.

William Kaitris, 746 N. Lo- 
rel Avė., vasario 3.

Teatras — Muzika
- - -   f

Rusų Opera.

LIETUVIŲ LJUOSYBĖS NA
MO BENDROVĖS ŠĖRININKŲ 

SUSIRINKIMAS.

Chičagos lictuv 
žinomoj šeimynoje įvyko ne
laimė: p. M. Damijonaitieno 
jau senai serga vėžio liga ir ko
voja su mirtimi.,

Prie to dar reikėjo kil(>s ne
laimes,— j). J. Damijonaitis, 
jos vyras, vakar, kovo 5 d., lip
damas gatvekarin nusiilaužė beatėjo.

gerai
Nors apie tą susirinkimą jau 

buvo rąšyta bet gal bus ne pro 
šalį ir man vienas kitas žodis 
tarti.

Susirinkimas buvo labai ne
skaitlingas, .nes skelbiamąją 
dieną susirinkimo neįvyko, ka
dangi svetainė buvo užimta. O 
ant rytojaus šeri ninku nedaug

^Auditorium Teatre: šiandie, 
8 v. v., eina Valentinovo “Noč 
liubvi”. Ketvirtadienio vakarą, 
“Demon”. Penkiadienio vaka
rą, “Žydaitė”, šeštadienį, po 
pietų, “Snieguročka;“ vakare, 
“Noč liubvi”. Sekmadienio va
karą, “Noč liiiibVi”.,

Galli-Curci koncertas.
Ateisiantį sekmadienį,, kovo 

II, 3:0 v. po p. garsioji operos 
dainininkė Galli-Curci duos 
koncertą Auditorium teatre.

Arthur Middlejbn ir Paul 
' Althouse oncertas.

^Sekmadienį, kovo 11, 3:30 
v. po pietų Cohan’s Graūd 
Opera Iloūse teatre, 119 So.

Juk

kad 
•ko-

J„ Ellias nesieja man dėkoti už 
komplimentus. Klausiu, kaip 
ponia ir duktė? J. J. Elias 
vertė akis ir klausia: 
Tamsta ? Aš nieko

Manau sau, kad p. J. J. El
lias sairmątijasi, kad vietoje 
sūnaus teko duktė. Aš juokais 
rodau į rožes į painias ir klau
siu: “O ką tas reiškia. 
“Juozapinės” dar toli...“

J is nusikvatojęs sa^o, 
tai Universal State Banko
vo ketvirtą sukako šeši metai 
nu^ atidarymo to banko ir 
žmonės jo darbams pagerbti 
atnešę didelį gyvų rožių bukie
tą ir kelias painias. Nežinojau 
nei ką sakyti; tik paklausiau: 
“tai kada jus pradėjote?”

“Mes pradėjome egzistuoti 
kaipo Universal State Bankas 
kovo ketvirtą—(1917 melais ir 
į šešis metus pasivijome ir 
pralenkėme kilus bankus.”

Aš tik šmukšt iš banko ir 
eidamas pats iš pavęs juokiaus, 
kad tų žinoirių kalbos mane 
taip prigavo.

— Rep. Raganius.

Auditoriumą pradės statyti ba
landžio mėnesy.

Vakar, kovo 5 d. įvyko Lie
tuvių Auditorium© direktorių 
susirinkimas, kuriame nutarta 
šaukti visuotiną šėrininkų su
sirinkimą balandžio 16 dieną., 
Taipgi buvo priduota direkci- 
jai visi paruošti plani^ Direk-

JONAS MOCKUS
Amžiaus 50 metų, persiskyrė 
šiuo pasauliu kovo 5 dieną, 
valandą pu pietų. Paėjo
Kauno rėdybos, Raseinių ap
skričio ,Jurbarko parapijos, kai
mo Lukšių. laidotuvės atsibus 
kovo 9 d., iš namų 9218 Dau- 
phin Avė. į bažnyčią Švento Jo
achimo, 8:30, iš ten į Švento 
Kazimiero kapines. Palieka di
dėliame nuliudime Agota mote
ris ir 5 dukterjs, Marijona, Bro- 
nislavą, Ona, Rozalija ir Pa-an- 
čiška ir broliai Antanas ir Sala- 
rnunas ir švogeris Steponas 
Sherpetauskis. Prašome gimi
nes ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse.

Agota Mockiene 
ir dukteris.

Vienas geriausių apsisaugojimų, vartotų epidemijos laiku pernai, buvo 
rl tirpo, kuris yra sudarytas iš senojo laiko vaistų, tarputyno, ‘mentolio ir 
kamparo tepuklo pavidale. Daugelis gydytojų vartoja ir pataria vartoti 
Turpdt r <•

Įtrauk truputį Turpo į nosį kelis kartus j dieną apsisaugojimui.
Laukutinis tepirilaš išvarinėja sutehejimą podaromą posargų.* Įtrink 

Turpo į krutinę, kaklą, po pažąstėmis ir tarppetėj. Tas sustimuliuos odą iš 
varydamas kraują į paviršj ir taip padės išvarinėti kraują. Tas taipgi pa
gelbės; apsaugoti nuo pneumonijos. Nusipirk Turpo slojikčlį pas savo aptie- 
kininką. ‘

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn
Avė., Chicago.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET .

Tel. Kedzie .8902

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

CHICAGO, ILL.

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visoldas staigias ir kronikas 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 Rcosevelt 8135
Valandos; 1:00 iki 9 p. m. NedėlioJ 

9 iki 12 a. m.

Išsirašykite 1923 metams

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

leidžiamas. Jame gvildenami visų tikrų Lietuvos piliečių bend
rieji reikalai ir klausimai. Iš plačioj savaites įvykių apžvalgos 
“Trimite” skaitytojas, kitų laikraščių Beskaitydamas, gali jiakan- 
kamai apsipažinti su Lietuvos gyvenimo ir pasaulinės politikos 
svarbesniais įvykiais, “^rimitas” drąsiai kovoja prieš visokius 
Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomybės priešus.

“TRIMITE” dedama šiaip gražių apysakėlių, istorinių įvykių ir įžy
miųjų žmonių gyvenimo aprašymu, straipsnių, eilių, retų atsiti
kimų ir mokslinių išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor
tą ir tt.

“TRIMITAS” rašomas lengva ir mažamoksliams lengvai suprantama 
kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas” stengias būti tikru draugu 
ir patarėjų jos organizaciniam, Tėvynės gynime, visuoineiTrruam--- 
ir kultūriniam darbe.'v

“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo *kaina 
Lietuvoje — metams 7 lit. 50 centų; pusmečiui 4 litai; trims mė
nesiams 2 lit. 25 ccnt.. "atskiras numeris 20 centų. Amerikoje: 
metams 1 dol. 50 centų, pusmečiui 80 centų. Atskiras numeris 
5 cent.

Amerikos Lietuviai! UŽSISAKYK1T “TRIMITĄ” sau Amerikoje 
ir savo giminėms, bei pažstamiefrns Lietuvoje! .

Amerikoje “^Trimitą” galima užsisakyti: 1) per L. šaulių atstovą. 
Adr. A. Žemaitis, 3251 So. >HaUted St.. Chicago, III. 2) per Pr. 
Norvydą,' 38 Park Row .(Roorn 816) New York City. 3) L. šaulių 
Rėmėjų Valdybose, ten kur jos yra susidarę.

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

Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMAGY
Yra naujai uždėta lietuvių 

vaistinyčid 
(AptiCką)

Kurioje gausite tik geriausias 
gyduoles

3327 So. Halsted SU Chicago,
* Phone Boulevard 0696

For Beautif ui 
Eyes

Make the Ūse
I Murinę a Daily l labit. T , 
|Thįs Relreshing Eye ą 
fLotion žoon makes 
Eycs Clear, Radįūnt, 
Beautiful! Harmtess, Enjoyablt^. 
Sold by all Druggists. Writc for Booklet,

' tBeaut/JulH ' į fop įaun £ Y ES 
MURINĘ CO., 9 Sm< Ohio Street, Chicago

4 i



Trečiadienis, Kovas 7, 1923
TAUPYKIT.

Nuo pat laikų Benjamino Franklino 
iki šių dienų, visi žymus vyrai, įturie 
pažįsta istoriją,' geri tyrinėtojai val
džios formų, finansų ir kom įjos, vi
suomet sakė, kad taupymas y pa
sisekimas. Tuo klausimu ' yo>laug 
diskusijų, bet galų gale ^si sutiko, 
kad taupymas yra geras dalykas. Vie
nok tą taupymo idėją žmonėms vis 
nuolat reikia, priminti. Ypač patar
tina nuolat priminti jaunuoliams, kad 
šutau py mas dalies uždarbio yra be
galo svarbu gyvenime.

Suvienytų Valstijų valdžia dabar 
yra labai susirupinusi, kad įkalbėjus 
žmonėms, jogei jie kuolabiausiai tau
pytų savo pinigus. Tam1 tikslui yra 
išleisti ir pradavinėjami žmonėms 
Treasury Savings Certificates; jie 
yra visokių kainų, kad visi galėtų 
pirktiA Treasury Savings Certifica
tes yra pardavinėjami kaipo invest- 
mentai. Jie vra paimti stipriausia 
valdžia pasaulyje. Patartina žmo
nėms saugotis visokių investmentų. 
kurio nėra patikrinti. Yra daroma 
pastangų padaryti Suvienytas Valsif- 
ias kaipo didelio taupymo šalimi. Kad 
žmonės bereikalo neleistu savo pinigų, 
o idėtų į investmentuSyMurie vra vi
sai saugus ir kurie atneš didelį pelną.

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKįl REIKIA DARBININKU REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.
Lietuvių sviete?

KAS: — Naujienos, Naujienietės ir 
Naujieniečiai.

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

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

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

KADA: — Neužilgo, neužilgo, dai 
tik už nedėlėlės už kitos: — nedė
lios dieną, kovo mėnesio aštuonio
liktą (18) šiais metais 1923čiais, tą 
dieną vakarop.
I kurį tai garsingą didį parengimą 

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

Naujienų Kviesliai.

Roseland. — Didžioji Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto No. 2, rengia balni, 
kovo 11 d.. K. Strumilos svetainėj 
Draugijos ir pavieniai prašomi įstė- 
myti ir nieko nerengti tą dieną.

— Komisija.

L. D. L. D. kuopų domei. — L. D 
*‘L. D. Chicagos Rajono konferencija 

įvyks kovo 11 d., 11 vai. ryto. “Nau
jienų” nartie, 1739 So. Halsted gat
vės. Visos Chicagos ir apylinkės L 
D. L. D. kuopos privalo sušaukti su 
brinkimus ir išrinkti delegatus kon 

ferencijon. A. Dvylis, sekr.

Dr-stės Palaimintos Lietuvoš mene 
sinis susirinkimas įvyks sekmadieny; 
kovo 11 d., draugo J. Malinausko sve- 
tainnėje 1 vai. po pietų. Draugai at 
siveękite su savim ir naujų narių, nes 
dabar yra gera proga įstoti draugys
tėm kadangi įstojimas liko sumažin
tas. — Rašt.

Kriaučių Kliubas Sav. Pašalpos lai 
kys mėnesinį susirinkimą trečiadienį 
kovo 7, 7:30 v. v. Viešoje Knygyne 
svet. 1822 Wabansia Avė. ...._
ma m: e ra tų 
gauti žiedas, 
susirinkti.

kvs mėnesinį susirinkimą trečiadienį- J .......... -----
Bus ima- 

narių, kuriem-s pripuolė 
Visi nariai kviečiam’ 

Sekr. K. Rugis.

Teatrališkos DraugysLietuviškos
tė Rūta No. 1, įvyks mėnesinis susi
rinkimas seredoj, kovo 7 d., 7:30 vai 
vak. Geo. černausko svet., 1900 So 
Union Avė. Visi nariai malonėkit at
silankyt j susirinkimą oaskirtuMaiku

K. Balčiūnas, rašt.

Susivienijimas Lietuvių Namų Savi
ninku Bridgeporte' laikvs mėnesini 
susirinkimą trečiadienį kovo 7, 7:30 
vai. vak., Mildos syet., 3H2 So. Hal
sted gat. Visi nariai susirinkite lai
ku, nes vra daug svarbių dalvkų ap
tarti. Norintieji įstoti susivieniji- 
man Liet. Namų Savininkų kviečia
mi dtsilankyti.

\ —A. Bugailiškis, nut. rašt.

Aštuonioliktos Gatves Kolonija. — 
Lietuvių Darbininku Draugija rengia 
prakalbas apie sveikatą penktadienį 
kovo 9, 8 vai. vak. šėmaičio svetai
nėj, 18-ta ir Union Avė. Kalbės P-ras 
A. Montvidas. Visi vietos lietuviai, 
vyrai ir moters, kviečiami atsilanky
ti. nes prakalbos labai svarbios kiek
vienam. įžanga nemokama, nė ko- 
lektu nebus.— Komitetas.* I

A. L. T. Sandaros 75-tos kuopas 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 7 d., punkt.. 8 vai. 
vakare. 731 W. 18th St. Draugai-ės 
malonėkite visi atsilankyti, nes turi
me keletą svarbių reikalų aptarti. 
Taipgi malonėkite ir nauju narių at
sivesti. — Valdyba.

Jaunu Lietuvių Socialistų Lygos 
Draugiškas vakarėlis įvyks subatoj. 
kovo 10 d.. 1923, Mildos Svetainėje 
(mažojoj) 3142 S. Halsted St. Apart 
šokiu yra prirengta įvairių pasilink
sminimu. Bus irgi trumpas progra
mas. Tikietus galima gauti nuo na
riu ir Nauiienų ofise; kaina 50c. Ale 
rik neužmirškit ateit! Komitetas.

Cicero. — Lietuvių Drhmos Draugi
ja stato scenoje dramą “Suvilta šir
dis” sekmadienyje, kovo 11 d.. Cicero 
lietuvių Liuosybes svet.. I4th St. ir 
49th Court. • Pradžia 6:30 vak. Įžan
ga su drabužių pasidėjimu 75 rentai.

— Komitetas.

Brigeport. — Visi draugijų bei kliu- 
bų atstovai, kurie turi paėmę tikietų 
Draugijų Susivienijimo vakarui kovo 
11, prašomo sugrąž'nti penktadienį, 
kovo 9, vakare, po Nr. 840 W. 33rd 
St. — J. Antanaitis.

Teatrališko kliubo “Lietuva” svar
bus susirinkimas įvyks Iketvirtadienį, 
kbvo 8 d., 8 vai. vak.. Davis Sųuare 
Parko svetainėje. Visi nariai-ės su
sirinkite. — Valdyba.

Bridgeporte. — Chicagos Jaunuolių 
orkestros mėnesinis susirinkimas 
įvyks seredoj kovo 7 d., 8 v. v., Mark 
AVhite Sq. svet., prie 30 ir Halsted 
gatvių. Dainų praktika prasidės 7 v. 
v. Bukite ir Jaunuolių tėvai, nes tu
rėsime rinkti darbininkus ant rengia
mo koncerto, katras atsibus kovo 13, 
Mildos svet.,

— Rašt. Eugene Grušaitė.

MOTERŲ MOTERŲ

ASMENĮI MOJIMAI

MERGAIČIŲ 
ir

JAUNŲ MOTERŲ

Prie 
benčio 
ar 
mašinų darbo

v- yDOMEI visų turinčių čekius ir pi- 
nigiškus reikalus su Chicagos Mutual 
Casualty Co. 64 E. Van Buren St. Aš 
turiu čekį minėtos kompanijos kur 
bankas nemoka pinigų ba anų nėra. 
Aš kreipiaus pas advokatą, kuris pa
taria man apgarsinti laikraštyj, ir 
susirinkt ivisiems turintiems panašius 
reikalus su minėta kompanija. Aš esu 
gerai patyręs apie tą įstaigą kiekvie- 
gorstovfi^jos^arbuo^^ ’St£U'' darbo mokėsime ko1 Hiokįn-

Kreipkitės adresu:
JOHN YOUCH, 
944 W. 37th PI.

Naktimis arba dienomis

Patyrimas nereikalingas

Reikia kad mokėtumet sukal
bėt angliškai. Mes išmokinsime

sites.

REIKIA veiterkos į restaura- 
ną, kuri mokėtų atlikti tų dar-

KAUNO RESTAURANAS
2325 So. Leavitt St.

■ne

RElKIADARBININKy
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGI vyraJįĮr mergina, 
lietuvišką restauraciją. Turi būt 
tyrę veiterių darbe.

Kreipkitės:
NEW CITY RESTAURANT 

4630 So. Ashland Avė. 
Phone Boulevard 2017

pa-

VYR
REIKIA patyrusių vyrų me- 

etalo šapą.talo šortųotojų j
Atsišaukite

WARSHAWSKY CO.
1915 So. State St.

____________________________ i--------------------

35 METŲ senumo saliunas parsi
duoda su visais rakandais ir kpturi 
ruimai dėl gyvenimo. Renda pigi ii 
visokių tautų apgyventa. Nupirksit 
už pigią kainą, kitus dalykus patirsit 
ant vieto.

Kreipkitės.
5301 So. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
6 pagyvenimu mūrinis namas. Ren

dos $105 į mėnesį, Kaina $9.500, išsi
maino ant mažo namo, arba bučemės.

C. P. SUROMSKI & CO.
3346 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

JIESKO KAMBARIU
WESTERN ELECTRIC CO. 

Ine.
48-ta (Cicero) Avė., prie

24-to str.

REIKIA ’ ŠEIMYNŲ
Darbas prie cukrinių burokų. Ge

ra užmokestis. Dykai nuvežimas, na
mas ir daržas. Rašykite Menominee 
River Sugar Co.. Menominee, Mich., 
Chicagos atstovai: F. P. Hroch, 1436 
W. 18th St. ir N. Stoekl, 1643 N. Day- 
ton St.

PA J IEŠKAU kambario Brigh- 
ton Parko apielinkėj, kas turite 
kambarį, malonėkite pranešti 
ant Naujienų, Box No. 217, Chi
cago.

REIKALING lambarys 
dėl 2 vyrų, turikjnit apšildomas 
ir telefonas, apie
toje apielinkėje, kas turite tokį 
kambarį rašykite Alex Vasi
liauskas 724 W. 19th St.

r Halsted

REIKIA PATYRUSIŲ 
operatorkų 
prie moterų dresių. 
Nuolat darbas. 
Gera mokestis.
Tik patyrusios tegul%x 
atsišaukia.
FRANCINE FROCK CO. 

206 W. Adams St.

PAJIEŠKAU vedusios poros 
su vaikais ar be vaikų, arba 
moteries negalinčios dirbti, pri
žiūrėjimui namų ir 2 vaikų. Vie
nas 8 metų ir 6 metų, meldžiu 
ypatiškai; kreipkitės daugiaus 
paaiškinsiu.

JUOZAPAS PAŠERPSKIS 
4324 So. Washtenaw Avė.

REIKIA DARBININKP
VYRŲ

jVAIRĮĮS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
liausia ir geriausia stogų dengimo 
staiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
iarbininkai samdomi. J. J. DUNNE 
tOOFING CO., 3411-13 Ogden Avė., 
’hone LaWndale 0114.

REIKIA MOTERŲ. DARBAS 
dirbtuvėje. 30c. į valandą. 
ARNOLD BROS PICKLE

PRESERVE CO., 
2318 Clyboum Avė. 

Chicago, III.

and

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklą, 45 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas. Kreiptis 
į samdymo skyrių Crane Co., So. 
Canal ir 15 gat., arba Kedzie 
Avė. and 40-th St.

REIKIA patyrusių vyrų, 
darbas junk šapėj. Gera mo
kestis.

Kreipkitės.
1463 Blue Island Avė.

REIKIA —
PAPRASTŲ DARBININKŲ 
IR ŠIPERIŲ
Į GELEŽIES LIEJYKLA.
Pastovus darbas. Ateikit 4 
Samdymo Skyrių, Employment 
Dpt. LINK BELT CO. 329 W. 
39th St. (vienas blokas nuo 
Wentworth Avė.)

KRIAUČIŲ atydai. Parsiduoda 
geriausio biznio vietą ant Bridgepor- 
to. Darbo užtektinai dėl keturių 
kriaučių. Priektam yra vyrų aprėda- 
lų krautuvė. Parsiduoda labai už 
prieinamą kainą. Priežastis pardavi
mo sužinosit ant vietos. 3342 Šo. 
Halsted St., Chicago, III. 
----------- ,------------------------------------

PARSIDUODA kriaučių biznis, la
bai geroj vietoj. Siuvama naujus ir 
taisoma senus. Turi būt parduotas 
greitai ir už teisingą pasiūlymą pasi- 
skubinkit.

3216 So. Halsted St. 
Chicago, 111.

BARGENAS BRIGHTON PARK
4 pagyvenimų mūrinis kampinis na

mas, 6 ir 5 kambarius, su visais įtai
symais. Rendos į mėnesį $120. Kai-Z 
na tik $12.000.

C. P. SUROMSKI '& CO.
3346 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

NAMAI IR BIZNIAI. REIKALINGI - 
Perkam', parduodam ir mpinom na

mus, farmas ir biznius. Kreipkitės 
ypatiškai arba per aišką.

C. P. SUROMSKI & CO. 
3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

REIKIA VYRŲ prie mašinų ir 
sųueezer fftolderių, paprastų darbinin
kų, grinderių ir sortutojų. Nuolat 
darbas. Atsišaukite į samdymo 
biurą.
ILLINOIS MALLEABLE IRON CO.

1760 Diversey Parkway

PARDAVIMUI grosernė ir 
dedikateserik ra u t uvč, liet u vi ų 
kolnijoj. Parduosiu pigiai.

2109 So. Halsted St. 
Phone Roosevclt 8729

BARGENAS
4 pagyvenimų naujas mūrinis na

mas ant kampo 48x125 Jotas. Visur 
vėliausios mados įtaisymai, furnice 
apšildoma. Kaina tik $14,000. Na
rnąs yra Southsaidėj. Pašaukit sa
vininką. <•

\ WM. GRITIENAS
3241 So. Halsted St. 

2 lubos
Tel. Boulevard 5066

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

PARDAVIMUI 7 kambarių 
namas. Pigiai, 1 blokas nuo I. C. 
R. R. Yra 3 karų linijos ir ne
toli ežero. M. E. Doyle, 7611 
Saginaw Avė., Windsor Park.

Reikia -
Keleto vyrų prie darbo vidui 

arba lauke. Gera alga, nuolat 
darbas.

SHERWIN WILLIAMS CO.
116 St. & Stephenson St.

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 j Nau
jienų Skyrių, 3210 -So. Halsted St. 
No. 5.

RAKANDAI

INCOME TAXOS
Sulig Amerikos valdžios įstatų, 

Į kiekvienas darbininkas, biznierius, ar 
Į orofesionalas, vedęs ir gyvenantis su 

tavo žmona, jei pereitą metą uždirbo 
52000.00, o nevedęs $1000.00,; turi iš- 
oildyti Taxų blankas. Neišpjldę Tąxų 
Slankų iki 15 dienai kovo šių metų ga
li būti baudžiami nedaugiau $1000.00 
r 25% viršiaus Taxų.

Dabar yra laikas pildyti minėtas 
Slankas nelaukiant paskutinių dienų 
kada tūkstančiai žmonių apgulę ofisą 
laukia.

Kurie patys nemokate b<nkų išpil- 
lyti kreipkitės pas

A. OLSZEWSKI,
3235 S, Halsted St., 2nd floor 

į A. Olszewskis išpildo taxų blankas, 
laro į&aliojimus (doviemastis), pam
aina pašportus, parduoda laivakortes 
ir siunčia pinigus Lietuvon.

REIKIA merginų core dirbėjų 
patyrusių į bresinę faundrę. La
bai gera mokestis. Trumpos dar
bo valandos. Ateikite pasirengu
sios į darbą Sloan Valve Co., 
4300 W. Lake St.

REIKIA darbininkų Ware- 
house trukerių, 45c. į valandą.

2750 W. 35-th St.

Reikia Reikia

PRAPUOLĖ ŠUO, didelio ūgio, 
melsvas, ant krutinės baltas plėtmas 
ir užpakalinių kojų galai balti, 
urmas praneš arba pristatys, 
dariu $20 dovanų.-

ANDRIUS VULČAUSKAS 
2059 W. 22nd St.

Kas 
tam

reikia ombinuikį)
MOTERŲ

Reikia
moterų ir merginų 

dirbtuvės darbui. Dar-
Baltų 

lengvam 
bas nuo štukų. Gera alga. Dar
bas nuolat visą metą. Geros 
larbo aplinkybės. Telefonuokit 
mums kas link algų, transpor- 
tacijos ir tt.
LIBBY, McNEILL & DIBBY

Blue Island, III.
Phone Blue Island 620

REIKIA merginų 16 iki 25 
hietų amžiaus. Darbas į 
cker’ių dirbtuvę.

Atsišaukite
Brenner Bros.

901 Forųuer St.

cra-

Reikia -
MOTERŲ ir merginų 16 

metų amžiaus ir scneJHiių, len
gvam dirbtuvės darbui. Alga 
bus didinama. Ateikite pasi
rengusios darban.
AMERICAN CAN COMPANY 

3951 So. Ganai St..

Moterų lengvam dirbtuvės 
darbui, 8 vai. į dieną, 40c į va
landą. Geros darbo apystovos. 
Atsišaukite tuojau.

CHICAGO VITREOUS
ENAMEL PRODUCTS CO. 

1421-41 So. 55 Ct.
. Cicero,

DIRBTUVĖS PAPRASTŲ 
DARBININKŲ. Pagelbininkų 
prie trokų ir mašinų. Didžiu
ma darbų yra npo štukių; paty
rimo nereikia; darbas dieną ar 
naktį. Ateikit gatavas dar
ban.

ACME STEEL GOODS CO.
(... . 2840 Archer Avė.

ESU PRIVERSTAS parduoti ma
no gražius modeminius rakandus, va- 
our parlor setą, taipgi skurinį setą, 
carpetus, fonografą, playei’ pianą, 
miegamojo ir gyvenamojo kambario 
setus. Veikite tuoj

5046 Calumet Avė.
Ist apt. <

PUIKI GROGĄ. Pardavimui dide- 
ės vertės rakandai, parlioro, valgo

mojo ir miegamojo kambarių setai. 
Pusryčių setąs ir puiki liampa. Bar
menas. Vartoti tik 2 mėnesiu nau- 
,ai vedusios poros. Parduosiu visus 
sykiu arba dalimis.

357 So. Crawford Avė.
Phone Nevada 0336

PARSIDUODA saliunas, ge
roj vietoj, keturi kambariai, lie
tuvių apgyventa. Biznis išdirb
tas. Priežastis pardavimo, pa
tirsit antį vietos. Kreipkitės, 
1737 So. Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ar
ba mainysiu ant bile ko. Biznis 
išdirbtas xir galima daryti nema
žai pinigų. Tai yra gera proga. 
Priežastis pardavimo svarbi.

737 W. 34th St.

KEIKIA —
Merginų klerkų į sviesto krau-

Kreipkitės
4801 S. Ashland Avė.

REIKIA VYRŲ.
Darbas dirbtuvėje. Ir nuolat.

ARNOLD BROS.
PICKLE AND PRESERVE CO.

2318 Clybourn Avc.
Chicago, III.

PARSIDUODA rakandai ge
ram stovyje, visi ar atskirais 
šmotais. Priežastis pardavimo 

apelidžiu miestą. P. K., 2031 
St. Pąul Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė.

Kreipkitės.
F. McDONNELL \
2907 W. 38 St.

NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI 5 kambarių 
namelis yra beisementas geras, 
vanduo iri toletai. šaligatvis iš
taisytas ir visi įtaisymai užmo
kėti. Kaina $^200, reikia įmoket 
$300, likusius kaip renda. Klau
skit Mr. Paukis.

J. M. ZEWERT & CO.
4400 So. Kedzie Avė. /

...... ..... —
KAS MANOTE APSIGYVENTI 

ANT ŪKĖS
Naudinga bus tėmyti mano kas su- 

batos Naujienose apgarsinimą.
AŠ noriu patarnauti tamstai ir 

tamstos draugams jeigu norite palikti 
savininkais ukiur Michigano valstijoje, 
aš skelbsiu^j^įį/tokias ukes katros tik
rai bus ‘^baygain”.

Gyvendamas trejus metus šioje val
stijoje, tikrai patyriau kokiuose pa
vietuose galima geriausiai gyventi ir 
užtikrinti jgjivo ateitį. Kiek reikia 
žemės ukihinkavimui, kad turėti už
tenkamai dėl- lengvo iy užtikrinto pra
gyvenimo. Mano patarnavimas bus 
naudingas tamstos ateityje. t 

,JUS. SHEMIOT,
130 State Ra., Dowagiac, Mich. 

r Tel. 471 R.---------Jtk—-
PARDAVIMUI mūrinis namas 2 

gyveninių 5—6 kambariai, vandeniu 
šildomas, aržuolo trimingai, cemen
tuotas beizmėntas. Rendos $150. Kai
na $15.000, įmokėti $6000.

Atsišaukite
6404 S. Campbell Av. ant pirmų lubų

RAKANDAI
Pardavimui trijų kambarių. Visi 
nauji daiktai ir už visai pigią kainą.

1427 S. Sangapaon St. 
ant viršutinių lubų, matyti 

galima visada.

PARDAVIMUI 2 AUGŠTŲ FRA- 
ME namas su krautuve ir 2 fintais 
prie 1234 So. 48 Ct. Taipgi f raine 
cottage, 5 kambarių, cementuotas 
skiepas ir augštas prie 1232 So. 48 
Ct/, Cicero, 111. Bargenas jei pirk- 
site viską sykiu.

amas su
•erJįnrai. Bu

REIKLI 5 moterų skirstymui 
skudurų, nuolat darbas, gera 
mokestis.

HARRY DRAY, 
1447 Biue Island Avė.

REIKIA vyrų prie mašinų 
gręžįmo, tekinimo ir prie kalvių.

AMERICAN SPIRAL PIPE 
WORKS

14 St. and 48 Avė.

PARDAVIMUI

OPERATORKŲ /
Prie spėka siuvamų mašinų.} 
Trumpos darbo valandos. \ 
Galite pasiri/nkti kokias tik no
rite darbo valandas. Mes turi
me vietos kelioms patyrusioms 
operatorkoms prie viena ir 
dviem adatom siuvamos maši
nos. Darbas visą laiką arba da
lį. Mes mokame augštas kai
nas darbui nuo štukų ir mes ga
rantuojame pilną mokestį 
jus išmoksit musų darbą. 
THE MOSES ROSENHAL 

913 W. Van Buren St.

REIKIA vyrų prie darbo į gal- 
vanazing dirbtuvę. Darbas die
nomis ir naktimis, 45c. į valan
dą. Joslyn Mfg. Co., 37 St. & 
Morgan St.

SALIUNAS GERIAU KAIP
AUKSO MAINOS | 

Pirkit už labai žemą kainą, prie
žastį pardavimo patirsite ant 
vietos. Kas pirmutinis, tas lai
mės. 3428 So. Halsted St.

* PARDAVIMUI biznis ir( 
šešiais kambariais pąi 
čemė ir grosernė gera vieta, apgy
venta Švedų Lietuvių ir Vokiečių. 
Apšildomas karštu vandeniu, beis- 
mantas ir garažus.

Atsišaukite
5601 S. IJncoln St. 

Chicago, III.

PARDUOSIU arba mainysiu medi- 
u| bizniavą namą su grosernė arba be 
grosernės. Storas ir 4 kambariai, 
viršui 5 ir 4 kambariai. Pirmas mor- 
gičius $2000. Turiu du bizniu nes 
viena reikia parduoti. Kreipkitės į 
saVin-nką, J. Simins, 3500 So. Union 
Avenue. . 

MOKYKLOS

kol

CO.

REIKIA 10 merginų mokintis 
dirbti core. Atsišaukite tuojau į 
samdymo biurą.

Illinois Malleable Iron Co.
1760 Diversey Parkway

REIKIA —
Merginų, darbas dešrų depar

tamente. Patyrimo nereikia, 
vai. darbo į dieną.

ARNOLD BROTHERS 
660 W. Randolph St.
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REIKIA* operaitorkų prie 
žiurstų. Dirbtuvė gerai išvė
dinama.

SOPKIN BROS.
4601 Wentworth Avė.

REIKALAUJU į muzikos storą vy
ro nuo 16 metų ar senesnio prie už
laikymo Storo. Nuolatinis darbas.

Atsišaukit į 
EAGLE MUSIC CO., 
3236 So. Halsted St.

PARDAVIMUI namams Įren
gimų ir malevų krautuvė.. La
bai pigiai. Geroj apielinkėj.

3809 Archer Avė.

DVIEJŲ FLATŲ tvirtų plytų mū
rinis namas, flatai po 6 kambarius 
kožnas; pečiais kūrenami, vonia pečiu 
ir gasu šildoma. Puikiame stovyje. 
Wentworth prie 37-tos gat. Bergenas. 
$5250. Atsišaukit

H. J. COLMAN & CO. 
5857 So. State St.

Telef. Wentworth 5702

REIKIA Shearmcnų, 5 papra
stų darbininkų ir vieno patyru
sio draiverio j geležies atkarpų 
jardą.

2034 Southport A've.
REIKIA Shearmenų, torch- 

menų ir paprastų darbininkų į 
geležies atkarpų jardą. Gera 
alga. Chemyk Iron & Metai 
Co., 1000 W. 22nd St. r

AUKSINĖ PROGA
Ypatai kuri supranta bučemės ir gro
sernės biznį. Parsiduoda-už prieina
mą. kainą sferai išdirbtas biznis, bu- 
černės ir grosernės rakandai pirmos 
eilės ir gera vieta ant 63 gatvės. Ne
praleiskit progos, kreipkitės pas savi
ninką, S. F. Precina. 2853 W. 63rd St. 
Phoner Prospect 2280.

PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų apgyventa. Turi būt 
parduota į trumpa laiką, už pir
mą pasiūlymą.

4525 S. Armitage Avė.

FARMOS! FARMOS!
Gerbiamieji Lietuviai norinti apsi

gyventi ant gerų žemdų ir tarpe savo 
tautos žmonių kur jau yra suvirš 
400 lietuvių apsipirkę farmas. Čia 
apsigyvenę jausitės kaip Lietuvoj.

Aš, kaipo seniausias ūkininkas šios 
apielinkės, žinau šį kraštą gerai. To
dėl Raliu suteikti Keriausių patarimų 
kas link farmų pirkimo. Daug lietu
vių pirko farmas per mane. Jau 9 
metai kaip patarnauju lietuviams 
farmų pirkime. Todėl ir šįmet surin
kau 63 farmas dėl pardavimo. Dau
gelis farmų parsiduoda si^ gyvuliais 
padargais ir apsėtais laukais, farmos 
pąrsiduoda ant lengvų išmokėjimų.

Šįmet farmos yra didelei nupigę 
Todėl nesiduokit miestų agentams 
save apsigauti. Bet kreipkitės prie 
manės, o aš suteiksiu draugišką pa
tarnavimą. Reikalaukit farmų surašo.

JOHN A. ŽEMAITIS,
R. 1, Box 17, Fountain, Mich.

VALENTINIS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1648

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis natrių kursas moterims ir 
merginoms, atsineėkit audėkla, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

Amerikos Lietuviy Mokykla
I 3106 S. Halsted St„
I Chicago, UI.
I Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal- 
| bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
I Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
I bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv.
I Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
I Geogfttfijos, Politikinės Ekonomi- 
I jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra- 
I matikos, ^ Literatūros, Retorikos, 
I Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

REIKALINGAS apysenis žmo 
gus prie namų darbo; dabras 
ant visados; valgis ir kambarys 
$25 ir augščiau. Turi būti blai
vus vyras. 1606 So. Halsted St

BULVES turi būt parduotos į 
trumpą laiką. Bulvė® yra Wis. 
No. 1. Ateikite ir apžiūrėkite 
jas. Kaina $1.15 už 100 svarų 
su pristatymu. 4456 S.Honore st.

PARSIDUODA mūrinis na
mas su hardware štoru.

6825 So. Westero Avė.

PR1VATES AUTOMOBILIU 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk sa mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais
čius ir darbą užtikriname. ' 

Dienoms ir vakarais Liesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI! 

1507 W. Madison St.

REIKIA darbininkų. Darbas 
prie mėsos pakavimo. Patyri
mo nereikia.

ARNOLD BROTHERS 
660 W. Randolph St.

PARSIDUODA bjičemė ir gro 
’ šerne visokių tautų apgyventa 
vieta. Greitu laiku turi būt 
parduota. Atsišaukit į Naujie
nų ofisą No. 216.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
cottage. Kaina $2200. $200 įmp 
kėti kitus lengvais išmokėji
mais. KAŠTE 

5124 Archer Avė

REIKIA vyrų prie ųraamen- 
tal geležies darbo’, i

AtriŠaukite.
3545 Shields Avė.

PARDAVIMUI arba mainy
mui bučernė ir grosernė, biznis 
išdirbtas per daugelį metų.

Atsišaukite.
10839 Michigan Avė.

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių it Anglų kalbų; 
Grammar School, High Scfiool ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir raSybos.
3301 Sb. Halsted St'., Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)


