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Lenkai Melagingai Skundžia Lietuva
Francuzai patieks sąlygas 

Vokietijai
Tikisi susitaikinti su Turkija

Lenkija prašo pripažinti rubežius

Lenkai melaginga’ skun 
džia Lietuva

Elta užginčija melagingiems 
lenkų skundams, 
lietuvio nepaimta 
neutralinėj zonoj, 
puolė lietuvių ir 
teritorijoj.

Nė vieno 
belaisvėn 
lenkai gi 

Lietuvos

8. — 
prie 

Askenazy 
įteikė Sąjungos Tarybai notą, 
kurioje skundžia Lietuvą pasi
remdamas pramanytomis ži
niomis, Tuos lenkų melagin
gus skundus Elta, savo žinioj iš 
Kauno, datuotoj kovo 3 d., se
kamai užginčija:

“Lietuvių kariuomenėje ir 
šauliuose Vokiečių nėra; Kari
ninko Drebiu niekados nebuvo; 
Proklamacijos nebuvo išlipin
tos; Lietuvos karininkas Luko
ševičius paimtas nelaisvėn ne 
lenkų, bet musų teritorijoje, 
laike patikrinimo sargybų; Nė 
vienas Lietuvių kareivis nepa
imtas nelaisvėn neutralineje 
zonije; Lenkų karininkas Ste- 
poavski, 15-to bataldjonb, paim
tas musų pusėje; Lenkai ope
ravo 15-tu 31 -m u ir 43-iu bata
lijomis. Lenkai paimti nelais
vėn ties Strzelciški, Smoluki 
Narulance, musų teritorijoje. 
Netiesa, kad vedamos delimita- 
cijos (nustatymo rubežius) 
klausimu derybos.’’

WASHINGTON, kovo 
[iLIB] Lenkų Atstovas 
fautų Sąjungos p.

Francija ir Belgija patieks 
sąlygas Vokietijai

Konferencija bus laikoma Briu- 
ssely. Poincare tikisi Vokie
tijos prašymo taikintis.

(Belgijos) patieks 
pirmadieny sąlygas, 
Francija ir Belgija 

pasitraukti iš Ruhr 
Premieras Poincare

PARYŽIUS, kovo 10.— Pre
mieras Poincare (Francijos) ir 
Theunis 
Briussely 
kuriomis 
sutiktų 
distrikto.
davė suprasti atstovų buto ko
mitetui, kad jis tikisi, jog Vo
kietija neužilgo paprašys tai
kintis.

Kad Briusselio konferencija 
bus labąi svarbi rodo tai, kad 
premjeras jon vežasi taipjau 
karo ministerį, viešųjų darbų 
ministerį, gen. Degoutte, Pa- 
reinio komisionierių ir galbūt 
dar užsienio reikalų ministeri
jos politinį direktorių. \

Autoritetingai tikrinama, 
kad Francijos sąlygomis, ka
reiviai bus ištraukiami iš Ruhr 
dalimis, sulig to kaip Vokie
tija moka kontribuciją.

Niekurie sako, kad konfe
rencijoj galbūt bus pertaisyta 
visa VersaillČs sutąrtjs, bet 
veikiausia to nebus, kadangi 
paskui tą sutartį turėtų išnau- 
jo tvirtinti visų šalių parla-

gaminta atskira sutartis tarp 
Francijos ir Vokietijos, papil
danti Versaillės sutartį.

Eina, gandų, kad Ai^li ja de
da visų pastangų Belgijos ai
škinimui nuo Fransijos, tuo 
izoliuojant Franriją Ruhr oku
pacijoj. Pripažįstama, kad Bel
gijos parlamentas ‘ yra labai 
susirusinęs padėtimi Ruhr dis- 
trikte. Tečiaus Francijos užsie
nio reikalų ministerija griežtai 
užginčija tam, kad premjerų 
konferencija yra šaukiama dė
ka Belgijos nepasitenkinimo 
Ruhr okupacija.

tų Galicijos aiiejausi laukai,
Francija gi, kuri viskame re
mia Lenkiją, irgi nenork pri
pažinimo, nes tikisi, kad ji \itei- 
ty galės būti arbitratonųm 
tarp Rusijos ir Lenkijos ir tiio 
įsigyti Rusijos prielankumą. \

Be tci., talkininkai prisibijok 
kad pripažinimas rubežių neV 
butų paskaitytas už šiokį-tokį 
pripažinimą Rusijos. /

Lenkijos delegatai dabar yni 
Paryžiuje su instrukcijom isj 
jei tik galima, išgauti tą pri
pažinimą. Anglį ja ir Francija 
jau sutiko svarstyti.

Lenlkija tikisi, kad jei jos 
rubežiai bus pripažinti, tai ji 
tuojaus galės gauti didelę pa-

Ruhr prasideda kova
Du franeuzų oficieriai užmušti. 

Prancūzai griebiasi karo lai
ko atgiežos.

Klaipčdiečių'Sukilimo Metu

1 7 M V b.?’--

Talkininkai tikisi sušilai 
kinti sb -Turkija

Numato taiką Turkij 
notoje.

ko-KONSTAOTINOPOLIS, 
vo 11. — Talkininkų vyriau
sioji komisija pranešė Turkijos 
pasiuntiniui Adnan Bei, kad; 
Turkijos kontr-pasiulymai vei-J 
kiaušiai sudarys patenkinantį’')

Turkijos qž-

pamatą taikai.
Pilname tekste 

gavo talkininkai, 
sienio reikalų ministeris Isin^f
Paša primena, kati talkininkai 
sutiko sugrąžinti Turkijai gin
klus ir amuniciją, užgriebtus 
prieš mūšių paliaubą.

Jis sako, kad turkai sutinka 
priimti sekamas sąlygas:

Atidaryti Darda^ėftf pertakas 
pasaulio prekylą^ ir kariniams 
laivams.

Demilitarizuoti pertaikų zo
na. c

Atsižadėti strateginių salų 
prie Mažosios Azijos, taipjau 
nustoti reikalavus Karagač,

Lenkija prašo pripažinti jos 
ryty rubežius

Bet talkininkai nelabai nori tai 
padaryti.

PARYŽIUS, kovo 11.— Len
kija per ambasadorių tarybą 
prašo sutrikti ilgai atidėlioja
mą internacionalinį pripažini
mą jos rytinių rubežių (su 
Rusija ir Lietuva), nes ji no
rinti sutvirtinti taiką ir gero
vę rytinėj Europoj. Versaillės 
sutartim talkininkai pasilaikė 
teisę nustatyti tuos rubežius 
vėliau.

Rusijos-Lenkijos karas ne
leido nustatyti rubežius, o ka
da karas užsibaigė, tai Lenki
ja gavo daugelį žemių, 
lenkų visai nėra. Ji 
vo ir Galiciją.

Nuo to laiko 
nustojo palinkimo
dabartinius rubežius. 
nenori pripažinti Lenkijai Ga
liai jos, nes ji nenori, kad Len-

kur
taipjau ga-

talkininkai 
*. pripažinti

Anglija

mentai. Bet veikiausia bus pa-]kijai, o todėl Franci j ai, patek-

■<

ir

PARYŽIUS, kovo 11. — 
• Pereitą naktį Buer stoty, apie 

15 m. nuo Esseno, liko nužu
dyti Francijos armijos leite^ 
nantas ('ritins ir franeuzų te
chnikas Joly. Nužudymas tų 
dviejų oficierių iššaukė didelį 
sujudimą Ruhr distirikte.

Francuzai jau griebėsi atgie
žos. Bus uždėta didelė pabau
da ir ant miesto.

Franeuzų agentai ♦ skelbia, 
kad jie susekę Ruhr d is t rikte 
tris slaptas prganizacijas žu
dymui Francijos ir Belgijos 
oficierių,

Francijos karine valdžia 
tuoj aus pareikalaus, kad Vo
kietijos valdžia paleistų tas 
organizacijas ir kad išduotų 
jų vadovus, neš kitaip bus grie

’btąsi aštriausių priemonių. 
Taipjau skelbiama, kad fran
cuzai radę daug ginklų Bochu- 
me ir Essene. Francuzai prisi
bijodami, kad pašaliečiai gaili 
įIMUgekbetli vdkiečia|ms organi
zuotis, uždraudė bedarbiams į- 
važiuoti į Rulu* distriktą.

Kalbada, kad francuzai
belgai nutarė padvigubinti sa
vo okupacijos spėkas Ruhr ir 
Pareinio distriktuose. •

Užmušimas dviejų franeuzų 
bus • atkeršytas aštriausiomis 
prienioiičtmis. Buer mayoras, 
policijos viršininkas ir du žy
miausi fabrikantai tapo areš
tuoti ir bus, laikomi kaipo įkai
tas. Viisos kavinės, teatrai ir 
kitos pasilinksminimo vietos 
tapo uždarytos,'''© gyventojams 
liko uždrausta pasirodyti gat
vėse po 7 vai, vakareYTripjau 
ant mieste^apo uždėtai 100,- 
000,000 markių pabaudos. Po 
to tapo paskelbta, kad tos prie
monės yra tik laikinės ir kad 
po pasitarimo tarp talkininkų 
bus uždėtos dar aštresnės bau
smės.

Didelis riaušės Madride
Valdžia bijosi sukilimo.

PARYŽIUS, kovo 1L — Di
delės riaušės iškįlo Madride po 
užmušimo Salvador Segui, ži
nomo kaipo “Ispanijos Gom- 
persas”. Gautosios čia iš Mad
rido žinios saiko, kad Segui se
kėjai gali panaudoti atgiežą. 
Valdžia daro žingsnių, kad ne- 
prilridus sukilimo.

HYERES, kovo 11. -- Du 
žmonės liko užmušti ir vienas 
sunkiai sužeistas, žvėjų valčiai 
pagavus savo tinkluose pavan-

Jei

Darbininkai užliesiu v 

kasyklas
Austrijos kancleris 

rezignavo
francuzai bandys kasyklas 

operuoti.
Rezignuoti jį privertė tautų 
sąjungos komisionierius.

BERLINAS, kovo 1. — Val
džios rateliuose pranešama, 
kad sabotažas Ruhr distrikte 
padidės, jei francuzai užims ir 
konfiskuos kasyklas. Beriti no 
laikraščiai sako, kad francuzai 
ketina pradėti operuoti kasyk
las kavo 15 d.

“Vokiečiai darbininkai už
lies kasyklas, jei bus reikalo,“ 
pasakė vienas aiigštas valdinin
kas, turįs artimų ryšių su 
Ruhr padėtimi, “Francija galės 
sunaikinti kasyklas ir dirbtu
ves Ruhr distrikte, bet ji nie
kad negalės jų operuoti. Jei 
lenkai darbininkai sutiks pasT 
likti savo vietose, tai vokiečiai 
padarys taip, kad darbas nega
les tęstis“.

Pasak vokiečių, 4 vokiečiai 
liko užmušti franeuzų kareivių 
laike pastarųjų 48 valandų.

i
Užėmė dar daugiau stočių.
BERLINAS, kovo 11. —^Gau

tomis žiniomis, francuzai va
kar užėmė Reicklingliausen, 
Castrop, Gummersbach ir kitas 
geležinkelių s.totis į pietus.

VIEiNNA, kovo 11. —Kanc
leris kun. Seipel nutarė rezig
nuoti. Jį rezignuoti privertė tau 
tų sąjungos komisionieriaus 
Dr. Zimmermann įsakymas, 
kad kabinetas butų sumažintas 
iki 7 ar 8 narių Ir kad 50,<’ 
valstybės darbininkų butų at
leista iš darbo.

Tokią ekonomiją daryti ver
čia talkininkai, kurie gvarad- 
tuoja Austrijai paskolą suba* 
ansavimui biudžeto.

Kun, Seiipel veikiausia bus 
pakviestas sudaryti naują ka
binetą. Veikiausia jis pataps ir 
užsienio reikalų ministeriu, 
dabartinį ministerį paskirda
mas savo ]>agdlbini{iku. Švieti
mo ministerija turės paimti sa
vo žinion ii’ viešojo saugumo 
ministeriją, o vidaus reikalų 
ministeriją turės perimti ir ka
ro ministeriją. Susisiekimo 
ministerijon turės įeiti ir pre
kybos ir pramonės ministerija.

Suomija derasi dėl skolų
Turės jas atmokėti tomis pačio
mis sąlygomis, ką ir Anglija.

WASHINGTON, kovo 11. — 
Keletą dienų algai prasidėjo de
rybos tarp Suomijos ir Ame
rikos skolų atgavimo komisi
jos Suomija buvo pasiskoli
nusi iš Amerikos apie $10,000,- 
000, bet apie $1,000,0(X) grąži
no, taip kad jus. skolos siekia 
daliar apie $9,000,000. Suomi
ja sutiko priimti veik lygiai to
kias sąlygas, kokioiųis Anglija 
turės atmokėti savo skolas. Ir 
Suomijai bus duota 62 metai 
laiko atmokėjimui ekojų, mo
kant 3 nuoš. palūkanų per pir
mus 10 metų, o paskui po 3 
ir pusę nuoš. Skirtumas apie 
$150,000 bus atmokėtas pini
gais.

Galutino susitiArimo negali
ma bus padaryti tuojaus, nes 
jį turės patvirtinti kongresas, 
kuris susirenka tik gruodžio 
mėnesį.

Suvažinėjo lietuviy vaiką 
Buvo atvažiavęs į Chicago pa

sisvečiuoti.
CHICAGO. — Pereitą šešta

dienį ant Town of Laike auto
mobilio liko užmuštas Banis 
Lapinskas, 10 metų amžiaus, 
atvažiavęs iš Coloraękis) pasi
svečiuoti pas savo teta ^Petronę 
Šileikienę, ^510 S. Hermilage 
Avė. Neilaamingasis išėjo ant 
gatves apie 2:30 vai. po piet ir 
liko užmuštas ant vietos Model 
Dairjr Co:. t roko, kurio šoferis, 
August Kaupas iš Cicero, tapo 
areštuotas. Apie nelaimę pra
nešta vaiko tėvams į Denver, 
Colo. — Report.

Sukilimas Brazilijoj
MONTEVIDEO, kovd 9. — 

Sukilimas prietinėj Brazilijos 
valstijoj Rio Grande Do Su'l ple
čiasi, sako žinios iš Rivera. Su
kilimai ištiko visuose valstijos 
parubežiuose miestuose. Suki
lėlių vadovas pulk. Portinho įė
jęs į iRio Grande su 2,000 suki
lėlių ir stojo mušiu su valdžios 
spėkomis. Mūšiuose daug žmo
nių liko užmušta ir sužeista.

Ar busi?
“Ei brolau, ar busi?“ 
“Busiu“!
‘O ar žinai kur, kad taip 

freit atsakai?“
“Negi vakar gimęs! Aš bu

siu kur ir tu busi tame did
žiajame iškilmingame metinia
me Naujieną koncerte šią ne
dėlios dieną kovo 18, toj Ash
land Auditorijoj, kuri yra ant 
kampo Ashland bulvaro ir Van- 
Buren gatvių musų didžiajame 
Chlcagos mieste.“

Chinija reikalauja sugrą
žinti Port Artūrą

Japonija reikalavimą atmes.

PEKINAS, kovo 11. — Chi
nija pranešė Japonijai, kad ir 
likusieji iš 21 Japonijos reika
lavimų liko panaikinti ir parei
kalavo, kad JaijKinija paskirtų 
dieną apsvarstymui sugrąžini
mo Chinijai Dairen ir Port 
Artūro. i !

,Sakoma, kad Japonija atmes 
reikalavimą rėmiau ties tuo, 
kad klausimas apie tuos per
tus yrą gailutinai išspręstas ir 
kad tasis išsprendimas įvykęs 
Washinglono konferencijoje.

Manoma, kad ši nota yra 
desperatiška pastanga sujudin
ti žm.oiies remti dabartinę vaJ- 
dsią kovo je prieš m i Ii tari sius. 
Prezidentas apie tai išleido ir 
atsišaukimą į visą šalį. Mili- 
taristai noiį paskelldi karą 
pietinei Chinijat Kabinetas gi 
reikalauja, kad pietinė Chini- 
ja nusilenktų Pekinui, kad 
valstijos nesikištų į centrali- 
nės valdžios reikalus, kati jos 
sustabdytų savitarpinį karą, 
kad kabineto nutarimai butu 
pikiomi ir kad parlamentas 
kuogireičiausia pabaigtų rašyti 
konstituciją,

ŠIANDIE gal lietus; biskj šil
čiau.

Saulė teka 6:08 v., leidžiasi 
5:52 v. Mėnuo teka 3:13 v. r.
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3 žmonės užmušti

deninę miną, kuri ekspliodavo. po areštuoti.

CHICAGO. — 'Pereitą šešta
dienį viena moteris liko už
mušta ir 2 moterys ir 2 vyrai 
sužeisti, greit bėgusiam Wcs- 
tern Avė. gatvekariui nušokus 
nuo bėgių ir atsimušus į jų au
tomobilių. Gatvekaris užvertė 
juos ant šalygatvio, atmušė į 
tdlcgrafo stulpą ir pats pava
žiavo šaiygatviu apie šimtą pė
dų, Gatvekario mojorinonas 
Chas Peick tapo areštuotas.

Du vaikai Banis Lapinskas 
ant To<wn of Lake ir Charles 
Mesolowski, 1243 W. 16 St. li
ko užmušti automobilių. Abe
juose atsitikimuose šoferiai ta-

150 žuvo aut laive
( LONDONAS, kovo 1L — Iš 
Athenų pranešama, kad graikų 
transportas AIexander pasken
do nuo ekspliozijos. Jie gabe
no paliuosuotus kareivius iš 
Keratinui į Piraęus. 150 žmo-

Visi turės vestis
KONSTANTINOPOLIS, ko- 
11. —■ Turkijos seimas di- 

priėmė 
vyrai,

vo 
dele didžiuma balsų 
bilių, sulig kurio visi 
nori ar nenori, turės apsivesti. 
Aiškinama, kad priverstinas 
apsivedimas tapo įvestas todėl, 
kad reikią atpildyti 
žmonių, kurie žuvo 
Sulig J'iliaus, trečias 
męs tokioj šeiminoj

skaičių 
karuose, 

sūnūs gi- 
bus liuo-

sas nuo kareiviavimo.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St» Chicago, HL
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Kas Dedasi 
Lietuvoj
Po lenku letena

[Iš lenkų okupuotų Lie
tuvos vietų].

Pilsudskio sėbrai. Jie mušė 
lietuvius vaikus Vilniuje, 
jie uždarinėjo lietuvių moky
klas, jie draskė lietuvių prie
glaudas, jie be jokio teismo 
ištrėmė vaikų mokytojus ir glo
bėjus (M. Biržiškų, kan. Kuk
tų ir kitus, viso 33).

Ir dabar p.. Sikorskis plau- 
ja rankas ir sakosi nekaltas

Jau greit,
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esu s. Jau greit,
Kalėjimai kupini.

Vilnijoje ir Gardinijoje 
nių ūpas gana įtemptas. Ko
votojų dėl išsivadimo iš ver
gijos pilni kalėjimai, net ne
telpa. Obalsis “Į kovų su oku
pantais!” įgijo vyriausios reik
šmės, nes kas tik jaučiasi sve
timu lenkams,. tas drąsiai jį 
skelbia ir platina. Valdžios sfe
rose jaučiama nerimastavimo, 
nes daug 
“'Lietuviai

žino* Suimtas Gardino komendantas.
Nesenai tapo suimtas Gardi

no miesto komendantas už tai, 
kad atjatrte }>avergtiesiems. Jį
jį dar kaltina, kad slapta da
vė patarimus baltgudžių tau
tinėms organizacijoms, kurios 
kovoja dėl išsiliuosavimo iš 
Lenkų vergijos.

įvyks

Iškilmingas

Didysis
valdininkų kalba: 
laimėjo Klaipėdą, 
rilnių!”; taigi pa

sitikėjimas, ar pavergtus kraš
tus išlaikys, smunka.

to Dieną 10c.-27c.-86c. (ir taksai)
Vakarais 10c.-31c.-45c. (ir taksai

MAJESTI/*
jHtheatre^

Metinis

Vilniaus Kacykai.
Varšuvos seime gen. Sikor

skis sausio 23 d., pasisakė ne
imąs atsakomybės už rytų pa
kraščių “Kacykų” (budelių) 
darbus. Kacykais, matomai, 
p vadinti p. p. Romanai, Meiš- 
tavičiai, Želigovskiui ir kiti

Monroe rat. arti Stata
- Beperutoginis Vodeviliu* 

šeštad., Sekmad. 
ftventšmia

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

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

b Dideli komediniai aktai ir 
P krnL paveikslai. 
Kur gauni piln

NAUJIENŲ
KONCERTAS9

Ir

Mildos Teatras
Halsted St, netoli 32nd St.

Pateikia Jūsų palinksminimui puikiau
sią pasaką kada nors pasakota 

krutamuose paveiksluose
SHAD0WS (ŠEŠĖLIAI)

Ji pamokina mylėti, juoktis ir verkti
Lošime dalyvauja labiausiai pasižymėjęs 

aktorius krutamuose paveiksluoseLONCHANEY
Prie jo lošime dalyvauja Harrison Ford ir 

Margaret De LaMotte

Tas atsibus Mildos Teatre
Panedčlyj ir Utazninke — sykiu su spe

cialiu vodeviliu Kovo 12 ir 13 
*F

Koncertas ir Šokiai
Rengia

Chicagos Jaunuolių Orkestrą 
Paminėjimui 2 metų savo gyvavimo, įvyks 

Antradienį-Utarninke, Kovo-March 13, 1923
MILDOS SVETAINĖJ

Ant 3-čių lubų
Durys atsidarys 6 vai. vak., programas prasidės 8 v. 

Įžanga 35c. ypatai. ’
Kviečia Komitetas.

ELEKTRA
švierą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namais, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORTELECTRIC CO.,Ine.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
III ... ......ir ----------- T-------------------------- ---------r*

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

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

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

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

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

Valandos nuo 10 iki 4 ir nuo 7 iki 9.

Ofiso Telefonas nD Tj A A Busto Telefonas .
Central 4104 DltUAV Armitage 3209 i

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos, 

adison St., kamb. 1202. Kampas State gat. 
los: Nuo 3 iki 5 po piety ir pagal sutarimą.

7 West
Ofiso vai

Balius
Su

Šokiais —
Nedėlioj

Kovo 18 d.
1923 m

Ashland

Auditorium

A

Kampas
I

Ashland ir

Van Buren

I kurį tai

garsingą

dįdį parengimą

syru- širdingai

Jau Galit Atsikviesti 
įavo Gimines 

iš Lietuvos
Sunkumai A pgaleti!
Rūpesčiai Prašalinti!

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

ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

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

PADAROM PIRKIMO IR^PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

R—««^<n ■ m . .......

L S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Halsted St.
Telef. Roosevelt 8500

v.-----  J

NAUJIENOS jau pratiesė lietau kelią iš Lie-
, tuvev Amerikon Jūsų giminėms ir pažįsta- x 
miems. Jeigu negalėjot iki šiol atsikviest 

savo giminiu iš Lietuvos, tai dabar galėsite jau 
be sunkenybių ir dideliu rūpesčių. t

Nanjieny atstovas Antanas Ripkevičins, iš
buvęs Lietuvoje porą mėnesiu, ten taip pasek-i 
mingai sutaisė dalykus, k&d dabar per Naujie
nas, galima sakyti, galės atvažiuoti Amerikon 
kiekvienas, kuri tik Naujienos apsiims atgaben
ti iš Lietuvos. ' z

Važiuojančiam iš Lietuvos žmogui Naujie
nos per savo atstovus ar ingaliotinius parūpins 

ir prašalins visas kliūtis, ku
riu pats žmogus negalėtu prašalinti, ir tokiu bū
da kiekvienas sučėdys daugybę piltigŲ, kuriuos 
iki šiol reikėdavo be reikalo išleisti.

ut nedidelę mekeetį virš laivakortės kainos 
ir geležinkelis tikete, Naujienos aprūpins kiek
vieną^ žingsnį keliaujančiam žmogui nuo išsiė- 

. mimo pasporto iki atvažiavimo Chicagon ar ki
tan kurin Amerikos miestan. Keliaujančiam 
žmogui bus veltui išimtas Kaune pasportas, kas 
sučėdys jam daug klapato ir bėgiojimo nuo Kai- 
fošiaus prie Aiftošiaus, bus gauta Amerikos vi
za, Vokietijos viza, daktaro apžiūrėjimas*, kvotos 
numeris arba leidimas išvažiuoti, bus užmokėti 

1 Lietuvos karės taksai, bus duota nakvynė Kau
ne, bus pervežtas ir prižiūrėtas pagažas, taipgi 
apdraustas ir apsaugotas nuo kratų, ant galo 
išvažiuojant iš Lietuvos bus duotas palydovas, 
kurs palydės važiuojantį iki laivo ir pridabos, 
kad važiuojantis nebūtu be reikalo sulaikytas ir 
kad tikrai išplauktu Amerikon; Jeigu atvažia
vus Amerikon, pasidarytu kokiu kliūčių ant Ellis 
Island, tai ir čia Naujienos pagelbės pergalėti 
kliūtis.

I ' •

■ Vienatinis geriausias būdas atsikviesti savo 
gimines iš Lietuvos į Amerką — dabar yra per 
Naujienas ir Naujienų sutvarkytą keliautoju ap- 
rupinimą ir apsaugą.

N l * ■ ’

Jeigu turite kokių sunkumu su giminiu at- 
sikvietimu iš Lietuvos, tuojaus kreipkitės į Nau- 

. jienas — čia jus gausite tinkamą pagelbą kožna- 
me atsitikime. ? > ’

Paveskite savo rūpesčius apie giminiu atsi- 
, kvietimą' Naujienoms. ‘ i l ;

Dabar jau galjtė'drąsiai kviestis savo gimi
nes iš Lietuvos, es sunkumai tapo apgalėti ir 
rūpesčiai bus prašalinti. r

KVIESKITĖS SAVO GIMINES IŠ LIETU
VOS PER NAUJIENAS.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted S'L
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus^ utaminką 
ir ketvergę. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

visą, kas tik reikia 
s žmogus n<

v

prieteliai, bičiuoliai

vyrai ir moteris,

nei vieno

neaplenkiant.
1739 S. Halsted St.

Naujienų Kviesliai. CHICAGO.

Įšviečiami visi

Naujienųi draugai

INIMJOIEIMOS
LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

\ I ’ 
JOHN KUCHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS,
2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.

Telephone Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir PStnyČioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visekius bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Faunas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ųnt pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758 \

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vfdurmiestyj
ASSOCIATION BLD0.

19 So. La Šalie St.'
Rcom 1303 i

Valandos: 9 ryto iki 5 po piety

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
l-----  -------- -/

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

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

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

S. W. BANES
’ ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1-311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus :r skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.
• (Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce 
138 W. Waahington Sty, 

Phone Main 1308 
Chicago, III.
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Drg. K. Bielinio prakalbos ir ko
munistu neramumas.

Vasario 25 d. L. S. S. 51 Kp. 
surengė prakalbas drg. K. Bieli
niu!, j kurias bene ir visi šio 
miesto komunistei'at^įja^kė su 
visa savo “apšvieta,” butęnt la
peliais prieš draugą Bieliriį. Bet 
kaip komitetas taip ir publika 
mažai tekreipė domesnį tokius 
šmeižto platintojus. Lygiai 2 
vai. jau salė buvo pilna žmonių. 
Pirmininkas S. Naudžius išėjęs 
paprašė publikos ramiai užsi
laikyti laike prakalbų ir prista
tė kalbėti drg. K. Biotinį. Kal
bėtojas kalbėjo apie pusantros 
valandos, nurodydamas Lietu
vos darbininkų padėtį prieš ka
rą, laike karo ir dabar. Turtin
goj savo kalboj nupiešė Lietu
vos darbininkų gyvenimą, ir 
publika ramiai klausėsi išski
riant vieną kitą ar tai komunis
tą, ar tai munšainierį, nes juos 
sunku buvo atskirti: laikas nuo 
laiko tai surinka, kaip bepro
čiai, tai švilpauja. Kalbėtojas 
pabaigė savo pirmą kalbą, pada
rydamas trumpą pertrauką, ku
rioje buvo aukos renkamos. Au
kų surinkta $23.30.

Antru atvėju kalbėtojas kal
bėjo apie valandą laiko apie Lie
tuvos ekonominę padėtį ir ragi
no Amerikos lietuvius darbi
ninkus padaryti artimesnių ly
sių su Lietuvos darbininkų or
ganizacijomis, kad palengvinus 
kovą dėl geresnės ateities. Pa
sibaigus prakalbom pirmi nin-

tapo suaukota $43.49. Knygų 
parduota už $5.25, viso per pra
kalbas pinigų padaryta $72.04. 
Iš tų pinigų išmokėta: salė $7.00, 
kalbėto j aus pragyvenimas už 4 
dienas $6.00, tikietas į Detroi
tą $5.49, viso $18.49. Draugui 
Bieliniui įduota $53.55.

—Gužutis.

New Yorko-Brooklyno 
. padangėj

Skundai bolševikeliams 
nesiseka.

—New Yorko Amalgamėtų 
Unijos Bendroji Taryba panai
kina švietimo, Skyrių (Educa- 
lional Department). Tai daro
ma dėlto, kad sutaupius uni
jos pinigų, nes tas skyrius pa
laikyti New Yorko onijai at
segdavo apie 12,000 dol. me
tam, o naudos, sakoma, buvę 
labai maža.

Nelaimingas atsitikimas.
Brooklyne vienos lietuvių 

šeimynos, Kazlauckio, užtroško 
nuo gazo du vaikai.'Berniukas

kas paklausė ar ne turi kas ko
kių klausimų. Tuoj vienas at
sistojęs ir pradėjo spyčių! Ęir- 
mininkas perspėjo, kad duotų 
klausimą, o nesakytų prakalbos. 
Tuojaus iš bolševikų abazo ki
lo neramumas ir pradėjo visuos 
kampuos kai lutes zvemti. l^jb 
Ilk a pradėjo reikalauti pirminiu 
ko, kad pašauktų policiją nura
minti tuos “revoliucionierius”, 
bet visgi pasisekė juos nuramin
ti, ir į klausimus kalbėtojas at
sakinėjo.

Po prakalbų, besi skirstant, 
dvi moterys skundžiasi komite
tui, buk kas ten jas pastūmęs 
sakydamas: eikite pas Trockį. 
Matyt, žmogus buvo įpykęs dėl 
neužsilaikymo ramiai. Bet ko- 
uiitetui to patemyti, nes
ištikrųjų tai ir sunku, kadangi 
patys publiką įpykdino ir pas
kui skundžiasi už netvarką.

Pirmadienio vakarą toj pa
čioj salėje įvyko draugiškas pa
sikalbėjimas. Susirinko apie 
20 žmonių. Draugas Bielinis ir 
čia daug ko nauja papasakojo. 
Nors buvo garsinta, kad social- 
demkratų priešai nebus įleidžia
mi, bet nežiūrint to atėjo ir kele 
tas bdlševikėlių, tik pačių karš
tagalvių nebuvo. Bet ir iš šių 
buvo juokų. Pavyzdžiui, jie 
pradėjo išmetinėti drg, Bieli
niu!, kam jis sekmadienį per 
savo prakalbas pašaukęs de
tektyvus. Draugas Bieli
nis atsakė, kad jis 
apie tai nieko nežinąs. Paskiau 
sužinota, kad koksai žmogus lie
tuvis atvažiavęs į šį miestą ir 
tik pirmą kartą atėjo į salę pa
siklausyti prakalbų, o bolševikė- 
liai manė, kad tai detektyvas...

Antradienio vakarą įvyko ant
ros prakalbos. Žmonių čia su
sirinko kiek ntBŽiauį nes daugu
ma darbininkų dirbo viršlaikį ir 
į prakalbas negalėjo ateiti. Drg. 
Bielinis kalbėjo apie Klaipėdos 
padėtį, šios prakalbos buvo ra
mios, gal todėl, kad buvo pora 
pdlicistų. Po prakalbos buvo 
duoti keli klausimai, į kuriuos 
kalbėtojas atsakė labai rimtai. 
Vieną^ klausė, kodėl drg. Bie
linis neinąs į debatus su ko
munistais. Kalbėtojas atsakė, 
kad plaukuotam su pliku nėra 
ko peštis, šiose prakalbose pir
mininkavo drg. A. Kauskas. 
Viskam pasibaigus keletas drau
gų? palydėjo d. K. Bieflinį į na
mus, kur

Kovo 3 d. komisija nuo lie
tuvių Amalgameitų buvo nu
vykus į generalinį ofisą reika
lauti, kad generalinis ofisas 
paleistų dabartinį “Darbo” re
daktorių V, Pošką.

Generalinis unijos sekreto
rius Seklios stengas pareikala
vo, kad jie išverstų iš “Darbo” 
tuos straipsnius, kurie jų'nuo- 
inone yra priešingi organiza
cijos interesams ir pristatytų 
jam, o tuomet jis pažiūrėsiąs.

Schlossbergas pasakė, kad 
nuo kai kurių lokalų jis ga
vęs rezoliucijas prieš “Darbą” 
(netiek prieš "'‘Darbą,” kiek 
prieš Pošką) jau daugiau kaip 
mėnuo laiko, ir jis pareikala
vęs pristatyti vertimus, bet ir 
po šiai dienai nieko nesulau
kęs. Teko patirti, kad kai ku
rie lokalai prisiuntė jam sa
vo protestus prieš”!larbe” til
pusi straipsnį apie Ramsey 
McDonald, kuris straipsnis bu
vo paimtas iš unijos organo 
“Advance” Sehlossberg tik nu
sijuokė.

Draugų antausis “Laisvei.”
Ar jus žinote, kas atsitiko 

šių metų “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavime?

Man teko išsikalbėti su vie
nu šėrininkų, kuris buvo su
važiavime, ir jis man pasigy
rė, kad suvažiavimas atmetęs 
rezoliuciją užginančią dabarti
nę. “Laisvės” taktiką!

Ar žinote delko? Nei dėl jos 
“kairumo,” nei dėl “dešinu- 
mo,” bet didžiuma delegatų 
smerkė “Laisvę” dėl jos n e- 
š v a r u m o !

Ir šituo argumentu buvo at
mesta rezoliucija užginanti 
‘^Laisvės” taktiką. Tamsybes ir 
nek uit turingu mo I.i ii/ci'pietrius 
tuo būdu jau gavo vienų an
tausį nuo savo draugų.

Liet. Am. Ukėsų Kliu be. Z
Lietuvių Amerikos Ukėsų 

Kliubas turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą kovo 3 d. Naujų 
narių priimta 6 ir 12 padavė 
aplikacijas. Kliubas smarkiai 
pradėjo augti. Kovo 11 d. kliu
bas rengia koncertą ir balių; 
šis balius turėjo būti vasario 
18 d., bet tai dienai paimtoji 
svetainė sudegė tik vieną die
ną prieš balių. Kliubas parėmė 
T. M. D., pa si pirk dama s iš jos 
už kelis dolerius knygų.

Klerikalų ir taUtininkų 
“bendras komitetas” pakvietė 
kliubą dalyvauti klerikalų-tau- 
tininkų konferencijoj: de.l Klai
pėdos krašto. Kvietimas nepri
imta. šiame “bendrame komi
tete” dalyvauja tik klerikalai ir 
tautininkai.

Unijose.
Nersv Yorko Amalgamėtų 

Unijos Bendrosios Tarybos ve
dėjas H. Blumbergas varo pla
čią agitaciją, kad butų panai
kinta darbas nuo savaičių, o 
vieton to kad visur butų įveda
ma darbas nuo gabalo. [Nejau
gi?* Red] Apie porą savaičių 
atgal New Yorke streikavusie
ji “Dress Makers’* (plonų si
jonų siuvėjai) skaičiuje 20,000 
darbininkų sugrįžo į darbą, 
laimėdami 40 vaalndų savaitės 
darbą ir panaikinimą darbo 
nuo gabalo, šitoji unija vadi
nasi International Ladies’ Gar- 
ment Workers* Uinidn. Tai yrif

MOTINOS! TRINKITE LAUK 
VAIKŲ PERSIŠALDYMĄ.

Naujas iŠ viršaus uždėjimas ga
ruojančios mosties užima vietą 

vartojimo vidujinių gyduolių.

•Motinos kurios yra Naujienų 
skaitytojos suranda didelį užga- 
nėdinimą vartodamos Vicks 
Vapo Rub nuo persišaldymų sa
vo šeimynoje. Vartojimas 
Vicks Vapo Rub prasiplatino 
taip labai, kad dabar daugiau 
kaip 70 milijonų slojikelių yra 
išparduota Suvienytose Valsti
jose paskutiniais keturiais me
tais.

Dvigubas gydymas.
Tas naujas būdas gydyme 

persišaldymo yra išlaukinis bū
das. Jus trinkite krutinę ir ka
klą su Vicks Vapo Rub ir už- 
dengkite su karštu flanelių. Jis 
turi savyje, — Kumparą, Men- 
thol, Eucalyptus, Oil of Thyme, 
Oil of Turpentine — jis įsigeria 
kiaurai ir stimuliuoja,odą. Tuo 
pačiu laiku kūno šiluma ištarpi- 
na tas gyduoles iš ko pasidaro 
garai ir tuos garus ligonis įkvė
puodamas į skaudamas vietas, 
pasveiksta.

Vaikai nemėgsta vartoti gy
duolių į vidų ir labai tankiai jos 
sugadina jų silpnus viduriukus. 
Vaikai, kurie tankiai prasišaldo, 
arba kurie užsikrečia nuo kitų 
vaikų ,nuolatinis vartojimas gy
duolių į vidų, sugadina jų vidu
rius visam amžiui. Mažiems 
vaikams yra didelis užganėdiiri
mas įkvėpuoti -garus ir stimu- 
liojantį efektą nuo Vicks Vapo 
Rub. • t

Kaip jos yra vartojamos.
Nuo persišaldymo, skauda

mos gerklės ir bronchičio, jus 
tik trinkite su Vicks Vapo Rub 
kaklą ir krutinę ir uždengkite su 
karštu flanelių, paliekant nak
čiai liuosą apk'lodę apie kaklą, 
taip kad gydant garai gulėtų 
linosai išeiti ir Lnitij įkvėpuoja
mi.

Nuo gilaus krutinės persišal
dymo, šlapi karšti abrusai pir
mučiausiai turi būti aprišti apie 
kaklą ir uždėti ant krutinės, 
kad atidarytų odos skylutes, 
pirm vaitojimo Vicks.
' Nuo Asthma, kataro, didelio 
karščio, Vicks Vapo Rub turi 
būti sutrintas į šaukštuką ir jo 
garai įkvėpuojami, arba biskį 
galima uždėti imt nosies galo ir 
įšniaukšti.

Spazmatiškas krapas papras
tai yra prašalinamas į 15 minu
čių. Tik trinkite su Vicks Va
po Rub kaklą ir krutinę kol kvė
pavimas pasidarys lengvas, pas
kiau uždenkkite su šiltu flane
lių. Vienas gydymas per naktį 
prašalins naktinius skaudėji
mus.

Vicks Vapo Rub netik yra ge
ras nuo uždegtų oro įėjimo or
ganų, bet taipgi nuo uždegimo 
paviršiaus odos, kaip tai, nuo nu
degimo, suskeldėjimo, nusibrė- 
žimo, įkandimo vabalų ir niežė
jimo odos. Nuo šių nesmagu
mų yra vartojama kaipo mostis.

Moterįs mažų vaikų suras, 
kad Vicks Vapo Rub yra idėalė 
gyduolė. Kadangi ji yra varto
jama iš oro, tai gali būti varto
jama taip tankiai, kaip kas nori, 
su pilnu saugumu mažiausioms 
vaikams šeimynoje. Tas praša
lina dėmimą visokių vidujinių 
gyduolių, kurios yra stiprios ir 
labai tankiai visai sugądina ma^ 
žų vaikų silpnus vidurius ir 
virškinimą.
x Dabar yra pardavinėjama vi- 
sbse aptiekta. Kaina 3f5fe. už 
slojikėlį. ,

8 metų ir mergaite 7 m. Sa
ko, kad motina ryto metą1 nu
ėjus kelti vaikučių radusi abu
du sustingusiu. Berniukas bu
vo apsidraskęs veiduką, o mer
gyte matyt mirė lengvai, nes 
nieko nesusižeidus.
Dar apie komunistėlių žygius 

prieš d. Pošką.
“Darbo” redaktorius V. Poš

ka š. m. vasario 21 d. kalbė
jo Bostono lietuviams Ainal- 
gamėtams.

Kiek laiko prieš tai Bostono 
siuvėjai, komunistų pastango
mis, buvo priėmę rezoliuciją 
prieš unijos organą “Darbą”, ir 
reikalavo, kad V. Poška butų 
atstatytas nuo redagavimo 
“Darbo.” KetHoms dienoms vė
liau jie tą rezriliuciją atšaukė, 
o priėmė užgynimo rezoliuci
ją ir pasikviėlė .V. Pošką kal
bėti.

Vyriausias 
“Advance” 
ka buvęs 
priimtas.

Minėtas 
“Darbo” redaktorių Pošką pa
gamino komunistai ir išsiun
tinėjo visienfs lokalarns, kad 
šie jas priiminėtų ir siųstų ge
neraliniam unijos ofisui.

Prisimena Jankauskas.
Brooklyne yra vienas Jan

kauskas, kuris 1922 m. pra
džioje buvo išrinktas Amalga
mėtų unijos 58 skyriaus pir
mininku. Jisai būdamas pir
mininku, viename susirinkime 
surėžė “spyčių”, kad išnaikini
mui skebšapių esąs geriausias 
būdas vartoti sabotažas. Jis pa
tarė delegatui su savo drau
gais nakties laiku įsiveržti to
kiom dirbtuvei!, sudaužyti ma
šinas, sugadinti darbą ir tt. Už 
tokį spyčių Jankauskas buvo 
pašalintas nuo pirmininko vie
tos. Dabar jis įsiskverbė į Ben
drąją Tarybą. Jo veikimas la
bai artimas tiems liudijimams, 
kurių teikė Balanovas komu
nistų advokatams.

—A. P. Serbas.

unijos organas 
praneša, kad Paš- 
labai entuziastingai

prieš

Roosevelt 7532
S. M. Skudas

Graborius ir Balsamuotojas 
Automobilius turiu visokiems rei

kalams; prieinamos kainos.
1911 Canalport Avė.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

310T So. Halsted St., kampas 31 gat.
Telefonas Yards 1119

/igr DR. HERZNIAlt

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA; ii’ • »l ’ ■
Turit! patyrimą 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.-
Į0929 S. State St.

Chicago, III.

Baigus!
Akušeri

jos kolegi
ją; ilga!
praktika

vusi Penn- 
silvanijoa 
hospii.

s£.^Pasek- 
mingai pa

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.
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Geriausias turing karas 
tokia kaina

Dabartinė kaina už Ford turing karą 
yra žemiausia negu kada nors buvo. 
O karas pats per save turi didžiausią 
vertę. Jis geriąu išrodo su nuleidžia
mais langais, pagerintu viršų ir pa
gerintomis sėdynėmis. Ir dar yra 
daug gerų pagerinimų visoj karo 
konstrukcijoj. K
Pareikalavimų yra tiek daug, kad da- 
statymas greitai bus negalimas. Kad 
greit gavus karą, orderiuokit tuoj 
Duokite kiek ant rankos, kit 
žais išmokėjimais.

Fordo karo kainos dar niekas nebuvo taip 
žemos pirmiau, Fordo gerumas 

dar nebuvo taip tobulas.

Pamatykit bile vieną autorizuotą 
Fordo pardavinėtoją Ghicagoje.

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

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

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

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

, Dienomis: Canal 
3110 arba 0375

Naktį Drexel 950 
Boulevard 4136

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

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

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTASIS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedelioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampa*
Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayetto 4988

Vai. 1-4 ir 7—9. Ned. 10—12

A. L. D A VIOŪNIS, M. D.
4643 So. Michigan Are.

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare,
2816 So. Michigan Avė.

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

ir

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St,, Chicago, III.

DR. A. MONTVIO
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro • 
Rezidencijos teL Kedzi* 7715

Telephon® Yards 5932

DR. M. STUNNCKI
Telephone Boulevard 5052 g

DR. A. JUOZAITIS !
iteNTISTAS

Imama X-spindulių paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

Oxygen^gesaa”)
Valandos: nu<( 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedalioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 8e. Hahted StM Chbag% HL

DR. C. K. KLIAUDA
DENTISTAS

1821 So. Halsted Stn Chicago, Hl. 
kampafe 18-th Street 

Phone Canal 0257

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefcnas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS '■ I
Lietuvis Dentistas

4712 So.-Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

r
Office Hours: 10 iki 12 pietų 

: 5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
HYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St.
venimo vieta: 4193 Archer Ai

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098 
■ '! ' ...........

OTCAGO, TLL.

VALANDOS: Nuo I iki 11 ryto ir 
nuo 5 fld • vakaro 

Nedaliomis ofisą* yra 
uždaryta*

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIR

Valandos: 11 fki 4 po 
6 iki 9 vakare

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto 
1821' So. Halsted SU, 

Kampa* 18 ir Halsted St.
..............Al I

GAS 
piet,

Tel. Boulevard MM
Vai. 18—18 A.M. 1—8 ir 8—9 P.M. 

Ned. 10-12 A. M.
Residenee Canal 2118

M; WAITKIEWICZ
(Banienė) / 

Akušerka

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi-

Dr. Maurice Kaho
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

) 4631 So. Ashland Are.
Tel.:- Yards 994

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

( Iki 1 vai. po pietų.

3113 S’. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

Per 15 metų pa- 
^ekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrime. Pasek- 
ningai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
vpatišką 
-ėjimą, 
patarimus 
teriins ir 
nonas veltui.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

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

DR, V. 1. SINKUS
Gydytoje*, ChinurfM ir AJtatato

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistai Moteriikų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandc*: 10—11 ryto. 2—8 po pisti 
7—8 vak. Nedėlibmis 16—12 dieną. 
Res. 1139 Indepfcidence Blvd. Chicago

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

OpteaMtrtet
T«A. BOU torar* 44CT 

444» 8. AshhuM Ava! 
Kampu 474u fa*.

besikalbant da vėlgrynai socialistinė unija.
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Socialistų 
įtaka auga.

Chicagos miesto mayoro 
rinkimų kampanijoje Socia
listu Parija šiais metais yra 
taip pat veikli, kaip būdavo 
seniaus, pirm partijos skili
mo. Jos kandidatas, drg. 
Wm. Cunnea, visuose masi
niuose mitinguose, kurie 
jam yra rengiami, iššaukia 
didelį entuziazmą.

Socialistų įtakos didėjimą 
pastebėjo net ir stambioji' 
kapitalistinė spauda. Chi
cagos “Tribūne”, pavyz
džiui, įsakiusi savo reporte
riams pasiteirauti, kaip 
žmonės ketina balsuoti atei
nantį mėnesį mayoro rinki
muose, atrodo, kad socialis
tų balsų s skaičius šiemet 
bus 40% didesnis, negu kuo
met nors prieš tai.

Mes niekuomet nemanė
me, kad tas ardymo darbas, 
kurį atliko darbininkų judė
jime subolševikėjusieji gai
valai, sunaikins Socialistų 
Partiją, ir mums yra malo
nu pastebėti, kad nesame nu
vilti. Tie lietuviai darbinin
kai, kurie per sunkiausius 
krizio metus turėjo drąsos 
stovėti socializmo kovotojų 
eilėse, turi dabar dar smar
kiau pradėt darbuotis ir 
kviest į talką kitus savo kla
sės draugus.

Prancūzai rašys 
savo sąlygas.

Sulig telegr^momhUš Pa
ryžiaus, šiahųie Briuselyje 
suseis Frakcijos h’^Belgijos 
valdžių atstovai tartis apie 
sąlygas, kuriomis jos sutik
tų ištraukt savo kariuome
nes iš Ruhr srities. Tai yra 
pirmas svarbus ženklas to, 
kad franeuzų valdžia turi 
palinkimo daryti taiką.

Iki šiol franeuzai nesakė, 
ko jie tikrai nori iš Vokieti
jos. Įsilauždami į vokiečių 
žemę, jie skelbė tiktai, kad 
jie esą pasiryžę iškolektuoti 
iš Vokietijos tas reparacijas, 
kurias pripažino Versalės 
taika. Bet visi žino gerai, 
kad Vokietija jokiu budu ne
gali pakelti tokios reparaci
jų naštos, kokią nustatė lai
mėjusios karą valstybės. To
dėl tas franeuzų valdžios ai-

škinimas neturėjo apčiuo
piamos prasmės. Jisai galė
jo reikšti, kad ji nori paver
sti Vokietiją visišku bankro
tu, arba kad ji rengiasi už
grobti tam tikras josios že
mes, kaipo atlyginimą už ne
išmokėtas reparacijas, arba 
kad ji po reparacijų kolek- 
tavimo priedanga ketina su-
Padegelis Kasmatė

Laiškas iš Miuncheno
.. . 5

I. Bendra Padėtis.
Retai kada valstybės gyve

nime tenka gyventi tokias die
nas, kokios šias eilutes rašant, 
vyksta Vokietijoje. Iškankinta, 
išvarginta, išbadėjusi šalis vis 
naują ir naują, vis sunkesnį 
ir sunkesnį kryžių turi neš
ti! Gal tik stebėtis reiktų tuo 
vokiečių dvasios stiprumu, kan
trumu ir patvarumu, kuriuo 
jie visa tai pakelia! Analogi
nė padėtis kur nors Rusuose, 
Italuose ar tuose pačiuose Pran
cūzuose jau senai butų devy
niomis revoliucijomis apsivai
nikavus. Ir jeigu Vokietijos 
gyvenimas paviršutiniai apsiei
na be jokių stambesnių eksce
sų ir perversmų, tai gal tik 
lodei, kad iki šiol Vokiečių dū
šioj tebeveikia amžius skiepy
toji drausmė ir sąmonė. Vo
kietis kenčia ir keikia, ir tai 
vengdamas smarkesnių žodžių 
— gal kad disciplinos nejauk
ti. Tačiau jeigu paviršutiniuo
se prpšvaisčiuose ramybė ir 
tvarka viešpatauja, viduj au
ga ir bręsta, kaskart vis nau
jus plotus užimdama, baisi 
vėtra, galingas gaisras. Vokie
tis vargu bau kada be pagie
žos užmirš tą paniekinimą ir 
tų skurdą, į kurį amžinas ne
prietelis jo tėvynę įstūmė, ir 
įstūmęs mefistofeli ne ^piktybe 
£vwtogas. Ir tuo laibiau, kad 
Vokietijos ilgus metus brendęs 
vidaus, dvasios krizis liejas 
tiktai į vieną formą: kerštas, 
terštas iki galo! Reikia atsi
minti, kad vokiečių geresnieji 
žmonės, idejingiatįsieji idealis
tai, tikėjęsi, kad Versalio tai
gos pildymo politika, vokie
čių gero ir taikingo noro nuo
širdus rodymas, turės pagaliau 
ir fanatingiems šios valandos 
nugalėtojams atverti akis, ir 
nuversti šaltos išminties aki
nis pažvelgti į rea'liii'gąją pa

dėtį, “į gyveniipo galimybes ir 
iš to padaryti atitinkamas iš
vadas, .— šie žmonės nūn su
silaukė baisaus smūgio: pran
cūzų brutalusai imperializmas 
ir paniška baime vokiečių at
gimimo, privedė šalį iki to, 
kad dabar vokiečiuose jau be
veik nebėra kito idealizmo, 
kaip tik tasai, kuris šaukias 
į dangų keršto, Kruppo kanuo- 
lėmis palydimo. Jeigu dar ir 
yra saujelė kitokių, išminties, 
meilės idealistų, tai jų balsas 
tiek silpnas, jis taip nedrąsiai 
tariamas, kad tėra tiktai ma
žutėlis krislelis šviesos keršto 
ir neapykantos troškulio juro
je... Taikos vykinimo politika 
davė vokiečiams kasdieną vis 
didesnių ir didesnių smūgių, ir 
reikia turėti labai daug drą
sos ir optimizmo, kad vis tik
tai dar pasilikti tai idėjai iš
tikimu. Pagaliau, prancūzams 
sulaužius net savo bcutalin- 
gunio aktą, kurį jie tarptau
tine teise vadina — Versalio 
taikos sutartį — įsiveržus jiems 
į Ruhro sritį ir uždėjus leteną 
ant viso® vokiečių pramonės, 
taikos vykintoji^ politika tapo 
pašaknėse pakąsta. Tačiau, 
vengti taikos- vykinimo — va
dinas pereiti iš maskuoto ka
ro į atvirą — šiuo įmetu vo
kiečiai tokios kovos dar lai
mėti negali. Ir kovoti, nesant 
vilties laimėti — tai juk dar 
didesnis “heroizmas”, negu 
Trockio kadaisia Lietuvių Bra
stoj pareikštas “ni vojna, ni 
mir” — nei karo, nei taikos... 
Ko rusai susilaukė iš to — 
visiems žinoma. Ko vokiečiai 
galėtų iš to, susilaukti ne
sunku numatyti. Nieko nėr 

ardyt Vokietijos valstybę.
Pasaulis, nežinodamas ti

krų įsiveržimo tikslų, spėjo 
visaip. Dabar, pagaliau, p; 
Poincarė po dviejų mėnesių 
ginkluotos Ruhro okupaci
jos rengiasi suformuluoti ir 
išdėstyti savo reikalavimus. 
Gerai; pažiūrėsime, ko 
Franci jos aky plėšos nori.

neišmiintingesnio, kaip gyventi 
rusų priežodžiu “čiem chužė, 
tiem lučšė” — juo blogiau, 
juo geriau.

Tą sunkųjį kovos metą te
ko stovėti prie Vokietijos val
stybės vairo daugiausia socia
listams ir centrui. Kitos išei
ties nebuvo. Ir jeigu ii' ši po
litika tegalėjo vokiečiams tik
tai naują skurdą teatnešti, be- 
lods kaltinirtkų tektų 1 jieškoti 
ne valdančiose partijoAe.k. Ta
čiau nieko nėra pigesnio, kaip 
kaltinti valdžią, ir joje jieš
koti visų nelaimių šaltinio. 
Plačiosios minios nėra pratu
sios ilgai dalykų nagrinėti, o 
norinčiųjų drumstame vande
ny žuvieš pasigauti — kur sti
go? Ir čia prancūzų žygiai — 
abejus į liepsną. Padėtį labai 
sumaniai naudoja dešinieji, 
vesdami kuoplačiausią ir de- 
magogingiausią propagandą, f 
kurstydami ir be to jau šli
fuojančią ir degančią minią. 
Ir akyvaizdoj tokios padėties, 
vokiečių atsakom ingų politi
kos žmonių padėtis ii’ užda
viniai daros itar sunkiau pa
keliami. Užsienio politikos pa
dėtis neduoda jokios galimybės 
vengti sutarties vykinimo, at
sispirti prieš prancūzų bruta- 
lingęs diktatūros broniruotą 
kumštį, o vidaus padėtis ne
duoda jokios galimybes tęsti, 
vykinimo politiką. Kad išeiti 
iš tokios padėties, reikėtų bū
ti labai stambaus kalibro po
litikos vyrams, tačiau dabarti
nis vokiečių kancleris d-ras 
Cuno neatrodo turįs pakanka
mai savy pajiegos valstybės 
vairą sėkmingai pravesti pro 
šiokias sunkenybes. Ir tai dar 
daugiau duoda pagrindo Vo
kietijos padėčiai sunkėti.

II. Vidaus Kova Bavarijoje.
Viršminėtos aplinkybes duo

da progos Bavarijoj kuosmar- 
kiausiai politinei kovaii Net 
kovos reikalas su prancūzais, 
išorinis priešininkas nuėjo į 
antrąjį planą prieš kovą su “vi
daus priešininkais”. Šiuo me
tu išsiimtu lojo visoj pilnumoj 
kova taip socialistų ir dešinių
jų, kurių puolamosios dalys 
“Šturmafeteilung” yra taip va
dinami tautiniai socialistai, ar
ba Bavarijos fašistai. Bavari
jos socialistų padėtis labai sun
ki. Jiems suversta kalte, kad 
jų “vykinimo” .politika prive
dusi kraštą iki katastrofai, kad 
jie yra vokiečių nelaimių kal
tininkai, nes 1918 metų lap
kričio mėnesį pakėlę Vokieti
joje revoliuciją, tuo tarpu kai 
“tikrieji' Vokietijos sunai” — 
karo lauke /savo kraują lieję. 
Labai patogus pbalsis. Tauti
nių socialistų partija šiaurės 
Vokietijoje yra uždrausta, bet 
Bavarijoje ji randa visokiario- 
pos užuojautos ir paramos. 
Dieną iš dienos' jie daro did
žiausius mitingus, kuriuose te- 
giedama viena giesmė: kova 
s u ‘ “Novembdrverbrecheria įš” 
ir žydais., Novemberverbrecher 
—■ lapkričio prasikaltėlis :— 
socialistai, ir tuo labiau, kad 
tautinių socialistų nuomone 
jie tėra tiktai žydberniai. Šit 
keletas ištraukų iš šių naujai 
keptų socialistų programo. 
“Valstybės pilietis gali būti tik 
tasai, kurs yra musų tautie
tis. Tautietis gali būti tiktai 
tas, kurs yra vokiečių krau
jo, neatsižvelgiant j jo tikybą. 
Tokiu budu joks žydas ne
gali būti tautietis” (vadinas, 
Vokiečių pilietis). “Įvažiavi
mas į Vokietiją ne vokiečiams 

I turi būti uždraustas. Mes rei
kalaujam, kad visi ne vokie
čiai, kurie įvažiavo į Vokieti
ją po rugpi 2 dienai 1914 me
tą, butų priversti apleisti val
stybę”. “Visi redaktoriai ir 
bendradarbiai vokiečių kalba 
einančių laikraščių turi būti 
vokiečių tautiečiai. Ne vokie
čių laikraščių spausdinimui tu
ri būti gauta ypatingas valsty
bės įleidimas^ Jie ųeprivalo bū
ti vokiečių kalba spausdįnaini. 
Kiekvienas fihahsinis dalyvavi
mas vokiečių laikraščiuose ar 
darymas įtakos į įps turi bū
ti visiems ne vokiečiams įsta
tymo keliu uždrausta, ir kai
po pabaudą už prasižengimą 
prieš tokį įstatymą mes reika
laujame tokį laikraštį tuojau 
uždaryti, o jame dalyvaujan
čius tuojau iš vokiečių valsty
bės išvaryti”.. ( “Mes reikalau
jame suvalstybinti visus iki- 
šiol suvisuomenintus Irusius... 
Mes reikalaujame padalinimo 
pelno visoje didžioje pramonė- 
je”.>

Visuomeniniai ir socialiniai 
klausimai ir toliau tokioje 
dvasioje sprendžiami. Bet prak
tikoj ši partija jokiais sociali
niais klausimais neužsiiminėja, 
ir apie socializmą jokio supra
timo neturi. Ji pasitenkina tik
tai faktine kova su socialde
mokratais, nors žodžiaįs tai 
gal smarkiau žydus keikia. Ta
čiau dar neteko girdėti, kad 
žydams butų kur pogromą pa
darę, o socialdemokratų užpuo
limai — paprastas dienos rei
kalas. Jie nesustoja nei ties 
jokiomis kovos priemonėmis, 
jokios demagogijos nesigėdi. 
Socialdemokratų padėtis dvi
gubai sunki, Valdžios simpa
tijos —- visai šių “fašistų” pu
sėje. Socialdemokratai nuolat 
persekiojami. Jie šiuo sunkiu 
momentu tėra vieninteliai idea
lizmo skelbėjai, idealizmo, ♦ku
riam lemta gyventi amžiuose, 
tačiau kuris šiandie minioms 
paskendusioms skurde ir ne
apykantoj net ištikrųjų kar
tais gali nuodėmingu atrodyti. 
Socialdemokratų padėtį dar la
biau pasunkina komunistai, ku
rie visose šalyse ir visose tau
tose yra vienodi. Ir nuostabus 
dalykas: bavarų komunistai 
visai nekovoja su “fašistais”, o 
“fašistai” visai nekeikia komu
nistų: ir vieni, ir kiti pasiten
kina kova su socialdemokra
tais. Matyt, “fašistams” komu
nistai net marksininkais neat
rodo, nes jie jų ir žyilberniais 
nešaukia. Ir komunistai, —■ 
vertingi “fašistų” sąjunginin
kai, “fašistų” milingų visai 
nelanko, ir jiems netrukdo. 
Bet jeigu kur daro •mitingą 
socialdemokratai, ten pilna pri
sipus kom.imistų, kurie tam 
reikalui mobilizuoja visas sa
vo pajiegas, ir skubinas su
rengti muštynes, kad “fašis
tai” ilgas sąvaites turėtų džiaug
smo. Istorinės aplinkybės mi
nai kaip retai kada veikia ne 
socialistinio idealizmo naudai. 
Ir nieko nuostabaus, kad so
cialdemokratams tenka gana 
skaudžių nuostolių turėti. Jie 
nūnai tegali užimti tiktai gy
nimos pozicija: visa puolimo 
iniciativa yra dešiniųjų ir kai
riųjų ekstremistų rankose: 
vanduo sudrumstas — tik žu
vį gaudyk!

“Fašistai” masėse turi aiš
kios užuojautos, nes jie “su
rado vokiečių tautos nelaimės 
kaltininkus” — ko daugiau 
reikia, ar ne didvyriai!

“Fašistų” judėjimas plečias, 
spiesdamas apie save visus 
monarkistus, nei kiek neslėp
damas savo tikslų. Ir jau pra
deda iš Bavarijos sienų sunk
tis į kitas Vokietijos dalis. 
Kanclerio d-ro Cuno kokietavi- 
mas su dešiniaisiais ir jiems 
pataikavimas drąsina jų žy
gius ir stiprina jų pozicijas, tuo 
budu brandindamas dar giles
nį vidaus krizį, kuris neabe
jojamai eina vidaus perversmo 
kryptimi. “Fašistai” sako, kad 
tokio perversmo valanda jau 
nebetoli.,.. Tiesa, gal jie kiek 

' perdaug optimistai...
(Bus daugiaus)

Amerikos ir Lietuvos Au- 
; limo korporacijos 

■ \ likimas _ _ _
(Naujienų koresp.)

Kaunasi — 1921 metais J. 
Kazlausko rupesniu įsikūrė 
Amerikos ir Lietuvos Korpora
cija audeklų fabrikui steigti.

Sekmadienį, 16 spalių, Kau
ne Micmlo Teatro salėje įvy
ko steigiamasis audeklinės įkū
rimui akcininkų suvažiavimas, 
— gana skaitlingas, nes 'be pa
čių akcininkų kauniečių ir at
vykusių iš provincijos, daly
vavo ir šiaip interesantų.

Tą dieną kaip tik pasitaikė 
Kaune atidengimas Žemės 
Ūkio parodos. Todėl p. Kaz
lauskas dalydamas platų pra
nešimą kaip sunkiai jam pa
vykę sužadinti audeklinės idė
ją ir atpasakojęs steigiamojo 
fabriko svarbą, pažymėjo, kad 
jis tikisi, kad ateinančių me
tų rudens parodoje jau bus iš
statyta steigiamojo fabriko 
audeklai.

Toks garsus p. Kazalusko 
pranašavimas betgi neišsipildė. 
Nuo steigiamojo akcininkų su
važiavimo praslinko jau beveik 
pusantrų metų, o audeklinės 
įsteigimo reikalas tebėra visai 
ant vietos. Iš valdybos praneši
mo paskutiniam akcininkų su
važiavime 30 sausio šių metų 
p^siodė, kad fabriko įast a ty
mo darbe, neskaitant sugrio- 
vime^ietinkamų fabrikui trio- 
bėsių, nėra nieko nuveikta. Už 
tai susirinkusieji akcininkai 
juvusiai valdybai išreiškė ašt
rų papeikimą.

P. J. Kazlauskui suorgani- 
zuot bendrovė audimo fabri- 
<ui steigti pavyko gerai ir rei
kia pripažinti, savo gražiais 
žadėjimais jis buvo įsigijęs 
akcininkų palankumo. Bet pa
skutiniuoju laiku jų nusistaty
mas pasikeitė. Dabar apie p. 
Kazlaušką girdėti labai labai 
nebepalankių kalbų. Vieni sa
ko, kad p, Kazlauskas išvažia
vęs į Ameriką bendrovės rei
kalais — pardavinėti audekli
nės akcijų; kiti kalba visai 
priešingai, buk p. Kazlauskas 
išeikvojęs virš 200,000 mar
kių Bendrovės pinigų ir pra
ėjusių metų liepos mėnesį 
kaip išvažiavęs Amerikon, lai'p 
ten kaž-kur ir dingęs, lig šiol 
nebeduodąs jokios žinios apie 
save.

Išsklaidymui tokių gandų, ir 
jei p. Kazlauskui rupi kuria
mosios audeklinės likimas, tai 
jis privalėtų nieko nelaukda
mas per laikraščius parodyti 
tų gandų nepamatuotumą ir 
nušviesti tikrą dalykų stovį. .

Reikia atsiminti, kad dauge
lis akcininkų —- tikri proleta
rai. Jie tikėdamies iš steigia
mojo fabriko gerovės pirkdami 
akcijas įnešė savo sunkiai už
dirbtus paskutinius skatikus, 
ne vienas net paskolinęš iš ki
tų. Žinau, iš Gelžkelių Valdy
bos yra pirkę akcijas keli sar
gai bei kurjeriai, ir net ne po 
vieną akciją. Kurjeris A. Rim
ša gavęs nuo savo brolio iš 
Amerikos ir sutaupęs dar prieš 
karą savų pinigų pirko 5 akci
jas vokiečių markėmis ir vie
ną akciją litais. Tokių pirkėjų 
yra ir daugiau.

Nežiūrint tokios neaiškios 
bendrovės padėties,, akcininkai 
nenustodami vilties perkasi 
naujų akcijų. Todėl p. Kazlaus
ko, kaipo svarbiausia bendro
vės įsteigime darbuotojo tiesio
ginė pareiga kuogreičiausiai at 
siliepti. —Korespondentas.

Jau greit,

Jau greit,
z

įvyks

Iškilmingas
Didysis z 
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Nedėlioj
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Ashland - ,
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Van Buren.

Z. M. L. D, — Ką tas misio
nierius savo misijose pliauškia, 
tą žmones, kur lanko bažny
čias, girdi kas sekmadienis sa
vo kunigų pamoksluose — 
keiksmus, koliojimuls, putoji
mus. Lai jie sau putoja, o da
vatkos lai sau klausos. Nedė
sime.

I kurį tai 

garsingą 

didį parengimą • z 
yra širdingai

./ 

kviečiami visi

Naujienų draugai, 

prieteliai, bičiuoliai, 

vyrai ir moterįs, 

nei vieno 

neaplenkiant.

Naujieny Kviesliai
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Aukos Liet. Socialdemo- 
kraty Partijai

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos valdyba atsiuntė L. S. 
S-os Centro Sekretoriaus d. A. 
žymonto adresu šitokį kvitavi- 
mą, datuotą Kaune vasario 13, 
1923, No. 251:

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Pildomąjam Komitetui.

Gerbiamieji Draugai!
Šiuo Lietuvos Socialdemo

kratų Partijos Centro Komite
tas patvirtina gavęs iš L. S. S. 
Pildomojo Komiteto Seimo rin 
kimų kampanijos reikalams 
šias sumas, kurios Centro Ko
miteto sąskaitoj pažymėtos 
šiomis datomis:

1) Birželio 30 d. 83000 auka.
2) Spalių 5 d. 185 doleriai
3) Spalių 23 d. 165 doleriai
4) Spalių 27 d. 400 doleriai.
Tardamas Amerikos drau

gams per L. S. S. Pildomąjį 
Komitetą už suteiktąją gausią 
piniginę pašalpą širdingą ačiu, 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos Centro Komitetas siunčiu 
Jums, draugai, geriausius savo 
linkėjimus.

Centro Komiteto Pirminin
kas St. Kairys,

Sekretorius V. Požėla

“Klumpių 
suliesimas”

“Ar taisai savo klumpes?”
“O kam ?”/
“<Lgi klumpių sunešimui?” 
“Nesuprantu?”
“Atsilikęs, bral, esi. Aš tik 

ką kalbėjau su Naujienų šalti
nio vyriausiu dabotoju ir gir
dėjau jį visiems sakant: “Ren- 
gkitės, rengjkites prie didžiojo 
klumpių sunešimo!’ ”

“A, tai taip!”
“Taip!“
“Tai tas reiškia, kad bus tai 

bus didžiulis, didžiulis Naujie
nų koncertas, į kurį įtneis visos 
lietuviškos klumpės, klumpu- 
tės, čebatai, čebatu'kai, čevery- 
kos ir mažutes čeverykytės!”

“Eime!”
“Eime!”
“Veskimės savasias!”
“Veskimės“!

CU NAR D
Lietuvos Valdžios Privilegija.

2,310 LIETUVIŲ
gali atvažiuoti i Ameriką prade
dant ateinantį Liepos menesį. Cu- 
nard patarnavimas yra greičiau
sias tavo giminėms atvažiuoti j 
Ameriką, žmonės turėdami Gunard 
bilietus gali ant syk išvažiuoti, nes 
Cunard laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iš 
Lietuvos per Cunard Liniją lydi 
kompanijos Lietuvys atstovas, ku
ris palengvina visus išeivio vargus.
Už patarnavimą nėra ekstra kaštų. I

Cunardo Piniginės Perlaidos iš-1 
mokama Lietuvoj greitai, yra I 
saugioę, patikimos.

~ Del tolesnių informacijų kreipki- I 
tės prie laivų kompanijos agento | 
savo mieste, arba
prie arčiausio.

CUNAKD LINE
140 N. Dearbom St., Chicago, III.
....................    J
PAVASARINIAI IR VASARINIAI 

SIUTAI
Mes pasiūlome jūsų apžiūrėjimui ir 

pasirinkimui naujus modeminius sty- 
lius jaunuoliams, paaugantiems ir se
niems vyrams, 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 apsi
rengti Velykoms, 1 ir 2 kelnių siutai 
—$13.50. $18.50, $22.50, $27.50, $32.50, 
$07.50 ir $42.50. Pavasariniai, viršu
tiniai kautai po $22.50, $27.50 ir $30. 
Paskutinis išvalymo išpardavimas 
overkautų jūsų kaina. Parduosime 
viską.

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

tik bilkį j rytus nuo Halsted St.
Atdara kasdien, vakarais ir nedaliomis

PLUMBERIO IR APš^DYMO 
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai pirkėjui.
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & HEATING 
SUPPLY, COMPANY

490 Milwaukee A v., 461 N. Halsted St. 
Telephone Haymarket 1018
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CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

Vaidins Naujienų Koncerte

Italų socialistų prakalbos
Publika labai entuziastiškai 

pasitiko senelį Debsą.

Pereitą sekmadienį, kovo 4 
d., Meklažio salėje, italai so
cialistai surengė prakalbas, 
kur kalbėjo socialistų kandi
datas į Chicagos majorus, W. 
Cunnea, ir darbininkų kovo
tojas Eugene V. Debs.

Apie antrą valandą publi
kos prisirinko pilnutėlė svetai
nė —. kas pasivėlino, tam te
ko stovėti, nes ‘sėdynių pri
truko. Italų socialistų laikraš
čio redaktorius atidarė prakal
bas. Trumpoje savo kalboje jis 
nurodė, kaip italų socialistai 
dirba Chicagoje ir jos apylin
kėse, skleisdami socializmo idė
jas. Po pirmininko kalbos Ita
lų Socialistines Jaunuomenės

gražiai sugriežė kelias revoliu
cines dainas..

Kalba W. Cunnea.
Paskui buvo pristatytas kal

bėti W. Cunnea. Jis nagrinėjo 
praeitus Chicagos miesto vir
šininkų rinkimus. Darbininkai 
ir darbininkams užjaučiantys

balsuoti už Socialistų Partijos 
kandidatus, kurie rūpinasi dar
bininkų reikalais.

Publika jam sukėlė didžiau
sių ovacijų.

Debsas sukėlė didelio 
entuziazmo.

Kai Debsas pasirodė anl 
pagrindų, tai siųižė visa salė. 
Pasigirdo ura! ir triukšmingi 
aplodismentai tęsėsi keletą mi
liutų. Dvi maži mergaiti įtei
kė Dcbsui du gyvųjų gėlių bu
kietu. Debsas pastatė mergai
tes ant stalo ir pabučiavo jas. 
Orkestras ėmė groti Interna
cionalą. Tuo tarpu dar viena 
mergaitė įteikė seneliui gėlių 
bukietą. Po tokio entuziasti- 
nio priėmimo Debsas reiškia 
savo padėkos žodį. Jis sakosi 
esąs laimingesnis, negu Rocke- 
feller, kurio namai apstatyti 
sargais. Net prie jo lovos sar
gai stovį. Kalbėtojas ragina 
visų tautų darbininkus bal
suoti už Socialistų kandidatus 
ir remti socialistinę spaudą.

Darbininkai reikalingi ap- 
švietos ir vienybės.

darbo žmonėms susiorganizuo
ti. Darbininkai privalo dėtis į 
Socialistų Partiją ir skleisti 
apšvietą bei gilinti revoliuci
nę sąmonę. Tik susipratusių 
darbininkų vienybė pergalės 
visokias klintis ir pasieks sa
vo tikslo.

Parduotą daug literatūros.
■ Nemažai buvo parduota so- 

\ cialistines literatūros anglų ir 
/ ’ italų kalbomis. Lietuviams bu

vo pardavinėjama “Socialde
mokratas ir “Kas yra Federa
cine Socialistinė Tarybų Res
publika”.

Rinkimų kampanijos vary
mui ir darbininkų švietimo 
reikalams buvo renkamos au
kos. Surinkta nemažai pinigų.

žodžiu sakant, visais žvilg
sniais draugams italams pra
kalbos pavyko.

— žiežirbininkas.

TEISĖJAI NESIPRIEŠINA 
KLIMEKIENĖS 
PAKORIMUI.

Pagalios liko surasta 12 pri- 
saikintųjų teisėjų, kurię pripa
žįsta vyrams ir moterims ly
gias teises -- lygias teises bu-

Tilly Kliinek ir Nellie Stur- 
mer Koulik yra kaltinamos 
nunuodijimu daugelio žmonių. 
Esą Kliinek nunuodijusi kele-

ADĖLĖ KUKUTIENfi.

J

(lentas sako, kad pareitų metų 
direktoriai paliko skolingi spui- 
kai daugiau kaip keturis tūk
stančius doilerių. Už tokį pra- 
nešĮiinią tam korespondentui 
galima tarti ačiū, nes kitaip 
šėrininkai nebūtų nei žinoję, 
kad tarpe direktorių galėtų 
būti tokia suktybė. Bet man 
rodos, butų dar geriau, kad 
minėtas korespondentas / paaiš
kintų kieno kišenėje minėti 
tūkstančiai slepiasi.

Nors Korespondentas sako, 
kad šių metų direktoriai dau
giau veikia, bet ištiktųjų sve
tainė daugiau siubatų ir ne- 
dėldienių būna tuščia (neiš- 
nuomuota) negu pereitais me
tais, ir šerininkui einant pro
šalį net gaida darosi matant 
svetainę tamsybes apsėsta. Ar- 11-tai, bet kadangi tą dieną į 
gi negali patys direktoriai pa-Į Susivienijimas rengia savo va- 
rengti ko nors, kad tinkamai karą, o “Naujienų” koncertas 

įvyksta kovo 18 d., 1 
nuoliai, nenorėdami užkenkti Į 
nė vieniems nė kitiems, nu
tarė savo koncertą surengti 
paprastą vakarą. Koncertas 
įvyks” antradienį, kovo 13 d., 
Mildos svetainėje.
s Tikimės, kad visuomene pa
rems musų darbą ir skaitlin
gai .atsilankys į koncertą.

— J. Katėmis.

Bridgeporto Jaunuolių Or 
kestros darbuotė

Jaunuoliai prisidėjo prie drau
gijų susivienijimo. — Rengia 

kovo 13 d. koncertą.

BridgepoHo Jaunuolių Or
kestras pritapo į Bridgeporto 
draugijų susivienijimą, kuris 
rūpinasi Chicagos Lietuvių Au- 
ditoriumo statymu. Tai labai 
pagirtina, nes juk ir jaunuo
liams svetainė bus reikalin-

Dviejų metų savo gyvavi
mo paminėjimui Jaunuolių 
Orkestras rengia koncertų. Su
kaktuvių diena išpuola kovo

Tarp Chicagos lietuvių lošimo mylėtojų aktorkų tur-but nėra 
tokios, kuri galėtų viršyti ar prilygti Adelei Kukutienei dramatin
ių rolių atvaizdinime. Didelio artistiško triumfo keli metai atgal 
ji buvo atsiekus rolėje žydės Perkrikštės. —• Trumpą gražų dra
matinį aktą ji atliks ateinančiame Naujienų metiniame koncerte, 
šią nedalios dieną, kovo 18, Ashland Auditorijoj. Me^ laukiame 
tikro smagumo iš Adelės lošimo tą dieną musų koncerte.

=c

Lietuvių Bylos Chicagos 
Teismuose •

žeminus paduodami trumpi 
pranešimai apie lietuvių bylas 
Chicagos teismuose yra paim
ti kartu su bylų numeriais iš 
Chicagos teismų rekordų: Fe- 
deralio District Teismo, Cook 
County Teismo, Superior Teis
mo, Circuit Teismo ir Muni 
cipalio Teismo: r—

Marė Dambrauskienė prieš A. Dam- 
brauskį užvedė bylą dėl divorso, Cir
cuit Teisme, No B 95099.

Alice Šilkinienė 'prieš L. Šilkinį 
užvedė bylą dėl divorso, Circuit teis
me, No B 95115.

Julia Pocienė prieš D. Pocių už
vedė bylą dėl divorso, Superior teis
me, No 387173.

Raišutis prieš Shimkų byla, Cir
cuit teis. No B 73766.

Kimbark prieš Milašių, Circ. teis., 
B 81244.

Wavezinski prieš Lithuanian Natio
nal Society byla, Circ. teis. No B 
84480, pas teisėją - Windes.

Ciszevvski prieš Koltas, Superior 
teis. No 372850; teisėjas Fitch.

H. T. Campbell ir kiti ppeš Kazi- 
merą Tamošaitį ir kitus gavo jud- 
dment’ą sumai $1102.90. Circuit teis
me byla No B 95103.

Povilaitis prieš Miestą byįa Circuit 
teisme No B 65845 pas teisėją Wolfe 
atidėta iki kovo 20 d.

Diokas prieš Lukoševičių byla Su
perior teisme 371111 pas teisėją 
Shurtleff. ■*

Malainienė su Malainiu byla Circuit 
teisme No B 78366, pas teisėją Rush. 
Byla išmesta, nes skundėja bylos ne
bevarė toliau.

Kazdailįenė su Kazdailiu byla tame 
pačiame teisme No B 78263. Byla 
išmesta, nes skundėja bylos toliau 
nebevarė.

Gavrilavičius prieš Valaską byla 
Mųnicip teisme No 927236, pas tei
sėją Adams.

Halligan prieš Masiulį byla Munii 
cip. teisme No 924350, pas teisėją 
Adams.

J. Wasiliauskas, 1003 W. 47th Sts. 
užvedė dvi bylas dėl nuosavybės už
laikymo prieš Pat Considine No 
940851 ir prieš Petrą Baranauskį, 
1001 W. 47th St., Reikalauja išsi
kraustymo iki kovo 13 d.

Stasulani prieš Niekus byla Mu- 
nicip. teis. 101374, išmesta pagal sutarties.

Waveržinski^ prieš Lithuanian Na
tional Sįciety, Circuit teisme, No. 
B 84480, pas teisėją Windes.

Mežlaiškis prieš Špilių, Superior 
teisme, No. 354911, pas teisėją J. J. 
Sullivan.

E. Gotvaitė prieš Wm. D. Gotvaitį 
užvedė byla dėl divorso, Circuit teis
me, No, B 95196.

Wainaitis prieš Wainaitis, Superior 
teisme 386824, pas teisėją Denis Sul-’ 
livan.

A. Johnson prieš Kukuraitį, Circuit 
teisme, by’a 13667 (L. R.), teisėjo G. 
F. Rush perduota masteriui Frank- 
hauseriui.

Stanislovaitis prieš Ūselis, Circuit 
teisme No. B 38697, pas teisėją F. S. 
W. Cson. Pralošta. Praėjo apeliaci
jos laikas.

Lomax Co. prieš Rimkų, Munic. 
teisme, No. 919078.

Mann prieš Wilkų, Munic. teisine, 
1014634, pas teisėją Haas. «

Ivanauskpo prieš Ad«8una. Munic. 
teisme, 961018, pas teisėją Haas. 1

Shulnvidtras prieš Heckerį,, Munic. 
teisme, 9Č8023, pas teisėją Reėd.

Circuit teisme, No. 
as teisėją Windes.
is prieš Špilių, Superior

GIMIMAI.

Chicagos Sveikatos Departa
mente įregistruota šio gimi
mai lietuvių šeimynose:

Bessie Kisielis, 4716 - S.
Marshfield Avė., vasario 15. .♦

Genevieve Adomaitis,’, 2147 
West 22nd Place, vas. UI.

Josephine Jaunantis, 7515 
Calumet Avė., vasario 25.,

Lietuvi ii Rateliuose

Skubus 
Prisirengimai

dabarDvi biučiuoJės rods 
nemiega dieną ir naktį.

Jos yra taip baisiai “busy”.
Tai Naujienų laukiamojo 

geidžiamojo koncerto šeiminin
kes . ir programo tvėrėjos musų 
bičiuoles, draugės ir ponios 
Nora Gugienė ir Marė Jurge- 
lionienė.

Jos nori visiką taip sutaisyti 
kad mieli -įpitslj koncerto svete
liai jaustųsi kaip į tikras 
šes atėję, ir birtų mielai 
imti, ir už smagumų stalo 
sodinti, ir pavaišinti taip, 
prisisotintų skanskoniais i:
ausįs ir jų a'kįs ir jų vaidentu
ve. .. f

Ištikro, mes -laukiainję daug 
malonių netikėtų smagumų ir 
siurprizų šiame
Naujienų koncerte ir baliuje, 
kurs bus devintas iš eilės ir 
bus prirengiamuoju prie did
žiojo Naujienų dešimtmetinio

vai- 
įpri- 
pa- 
kad

idžiajame

L. Ik N. bendrovės šeri 
nieky susirinkimas

* —--------
Roselandiečiams reikėtų la
biau susirūpinti nuosavips 
svetainės statymu. — Nu
pirktų lotų vertė didėja.

sunaudoti svetainę bendrovės 
labui? Susimildami, nesnaus
kite)

Kadangi L. L. N. B. kores
pondentas nėra susipažinęs ne 
tik su svetaines reikalais, bet 
ir su vietinėmis aplinkybėmis, 
tai galima atleisti jam už jo
jo nuodėmės, nes nežino, ką 
rašo. Jis užmiršta, o gal ne
nori, pagadinti “Lietuvių Liųo- 
sybės Svetainė” ((Lithuaąian 
Liberty Hiail)^ nes visuomet 
rašo vien tik “Liuosybės Sve
tainė.” Aš patariu nueiti sker
sai gatvės ir pakelti akis į 
dangų, tai pamatys, kad sve-

, .u „■ ....

Nauja organizacija .
Bridgeporto tautininku veikė
jai sukurė Liet. Gynimo Ko
mitetą. — Socialistai ir kata
likai bus pakviesti prisidėti.

Teko sužinoti, kad kovo 
šeštą dieną būrys tautininkų 
veikėjų ’sutvėrė Lietuvos Gy
nimo Komitetų.

■Svarbiausias šio Komiteto 
tikslas busiąs atvadavimas Vil
niaus ir kitų okupuotų Lietu
vos teritorijų (

Galutino veikimo z programo 
išdirbimui, rodos, kovo 13 d. 
bus sušauktas bendras veikė
jų susirinkimas, į , kurį bus 
kviečiami, be tautininkų vei
kėjų, ęociailislai ir katalikų 
srovės, s

Laikinoji vaidyba išrinkta: 
Sitasyą Kodus i— pfirmininkas 
ir A. Lukas — sekretorius.

— Rep. Raganius, 
tainės mūre yra didelėmis rai
dėmis paprašyta ‘‘Lithuanian

Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovės šėrininkų susirinki
mas įvyko kovo 5 d.\ Strumi
lų svetainėje. Šėrinip'kų atsi
lankė mažai, nežinia, koki bu
vo tam priežastis. Tvankos ve
dėju išrinkta drg. K. Danyla. 
Iš valdybos raportų- paaiškė
jo, jog kovo 23 dienai, Stru- 
milo svetainėn, šaukiama vi
sų šėrininkų, draugijų valdy- 

I bų ir šiaip biznierių susirinki- 
! mas, kad bendrai pasi|/irųs, 

 

kaip butų galima daliaus 
t ai j a u-! išparduoti ir kuo čiau

ps,. ! šia sau namus su svetaine 
‘ pasistatyti. Laiškai, kviečian
tys suširinkiman aitsillankyti, 
jau yra išsiuntinėtį'draugijoms 
bei biznieriams.

Pramogų rengimo komisija 
(Tąsa ant 6-to pusi.)

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

JUS AKYS
Yra jums brangesnės ui viską. Neapleis

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

DR* SERNER, ŠERNAS
Lietuvis akių daktaras (Optometrist)

3315 So. Halsted St., Chicago, I1L
Ofiso valandos tik vakare nuo 6 iki 9 

Nedėliomis nuo 10 iki 1. Tel. Y arda 0682

ŠIA. 129 kp. mėnesinis 
narių susirinkimas

Sekmadieny, kovo 4 d. 2:30 
vai. po pietų Stanford Park 
svetainėje, 14-th PI. ir Union 
Avė. įvyko S. L. A. 129 kuopos 
mėnesinis narių susirinkimas.

Pirmininkui, S. K. Grišiui 
atidarius susirinkimą ir rašti
ninkui perskaičius praeito su
sirinkimo protokolą kuris vien
balsiai tapo priimtas, tarp kit
ko tapo nutarta;

a) Kad užrašų raštininkas 
kas susirinkimas atsilankiusius 
narius peršauktų vardais, ir 
neatsilankantiems laiškais pra-1 
neštų juos paragindamas.

b) Kad finansų raštininkas 
prie užsimokėjimo duoklių 
šauktų iš eilės tiktai, bet nė 
priimti duokles nuo to kas pir
miau prieina.

c) lįaę susirinkimą išrinkti 
sargą prie durių. Ir d) Priim
ta naujas narys, 36 metų am
žiaus, Vincas V. Vasys.

—S. L. A. KorespondentasGARSINKIT1ES NAUJIENOSE

VERONIKA PETRAlTIENft 
59 metų amžiaus pasimirė Kovo 
10 <1., 1923, 5 vai. vak. Paėjo iš 
Panevėžio apskr. Šeduvos par., 
Veriškių kaimo. Išgyveno Ame
rikoje 30 metų. Paliko dideliame 
nuliūdime dukterį Marcelę, sūnų 
Augustiną-ir seselę Mortą Mak- 
nickienę. Bus laidota Kovo 13, 
1923, 8:30 vai. ryto iš namų — 
1815 Ruble St. į Dievo Apyeiz- 
dos bažpyčią, iš bažnyčios į Šv. 
Kazimiero kapines. Nuoširdžiai 
prašom visus pažįstamus, apsiy 
lankyti į šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse.
Duktė Marcelė, sūnūs Augusti
nas, seselė Morta Maknickienė.

20 metų prityrimo
Akiniu pritaisymo mene

Simptomai pareiškiu 
akių ligas 

Ar jumis skaudą galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos ? 
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta galva ?
Ar matote kaip ir plakančius tai

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

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

ELZBIETA BALČIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu Elz
bieta Balčienė po tėvais šnepai- 
tė. Kovo 9 dieną 8:15 vah ryto 
po sunkios ligos plaučių uždegi
mo kurią sirgo 8 dienas, iš Lie
tuvos paėjo Kauno redybos, 
Tauragės apskričio, Šilalės par., 
Dryžių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 18 metų. Paliko dide
liame nubudime vyrą Antaną 
Balčių ir 4 vaikelius: Antaną, 
Pranciškų, Marijoną ir Elzbietą. 
Laidotuvės atsibus utarninke 
Kovo 13 dieną iš nainų į Švento 
Jurgių bažnyčią, o iš ten į Šv. 
Kaziniiero kapines. Kūnas ran
dasi po numeriu 826 W. 34th St.

Taigi meldžiam-e 
giausiai gimines ir 
dalyvauti laidovėse.

Lieka nubudime,
Vyras

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis akio specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurti 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuoto- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitaL 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Spėriai ė atyda atkreipiamu 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

kuoširdin- 
pažįstamus

ir vaikai.
ėrininkas.

vasarį.

Cicero Lietuvių Liuosybės 
svetainės reikalai

---
Senieji ir naujieji direktoriai.
— Bendrovės skola. — Vei
kimas. — Svetainės vardas.

“Naujienų” No. 51 D. L. N. 
B-vės Korespondentas kriti
kuoja tūlą šeriu inkų neva už 
neteisingą užsipuolimą ant 
Lietuvių {Liuosybės Namo B- 
vės direktorių už jųjų neveik
lumą. čia nemanau kaltinti 
nei teisinti šių metų direkto
rių, bet tiktai noriu paaiškin
ti skirtumą tarp pereitų me
tų ir šių metų direktorių.

Šiems, 1923 metams, tapo 
išrinkti beveik >tie patys direk
toriai, kurie tarnavo ir perei
tais metais., Tiktai apie treč
dalis išrinkta naujų, tarpe ku
rių yra ir minėtas korespon
dentas. Kadangi didžiuma di
rektorių dabar susideda iš pe
reitais metais buvusių direk
torių, tai ir papeikimas pri
klauso tiems' patiems direkto
riams. Kad pereitais metais 
tarpe direktorių tupėjo apie 
porą negeistinų elementų arba 
klerika'liškų šnipų, tai ir aš 
pripažįstu už teisybę, bet kur 
buvo kitų direktorių akys, kad 
negalėjo tokių dalyku pastebė
ti?

Tolia us

Klaipėdos Paėmimas 
Naujienų Koncerte 

Krutamuose Paveiksluose
Naujienų Koncerte kovo 18 d. Chicagos lie- 

tuviai pirmu syk turės progos pamatyti savo aki
mis, kaip lietuviu liuosnorė kariuomenė pa
ėmė Klaipėdos kraštą ir miestą nuo franeuzy 
ir vokiečiu. '

Klaipėdos miesto paėmimas tapo nutrauk
tas į krutamuosius paveikslus, iš kuriu aiškiai 
matyti kaip lietuviai maršavo Klaipėdoj ir ėmė 
nelaisvėn franeuzus.

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

Klaipėdos kr u tarnu j u paveikslu rodymas 
bus vienas iš pirmųjų programo numeriuto
dėl nepavėlinkit.

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

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.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 1:00 iki 9 p. m. NedėlioJ 

\ 9 iki 12 a. m.

Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMACY
Yra naujai uždėtą lietuvių 

vaistinyčia 
(Aptiekę)

Kurioje gausite tik geriausias 
gyduoles

3327 S'o. Halsted SU Chicago. 
Phcne Boulevard 0696

minėtas korespon- £
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Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

pranešė, kad kovo 4 d. įvykęs 
vakarėlis davė gryno pelno 
$(>0. Liko išrinkta komisija 
bilų peržiūrėjimui. Tarta, kad 
Subačius gali atstovauti savo 
mirusio brolio serą.

ščrininkams ir draugijų at
stovams reikėtų skaitlingiau 
susirinkiman lankyti. Reikia 
dėti pastangų, kad kuogrei- 
čiausia pasistačius sau namai. 
Prie 10-t gat. ir Michigan Avė. 
nupirktų lotų vertė kyla kaip 
ant mielių. O kai namai bus 
pastatyti, tai nuosavybės ver
tė dar labiau pakils.
—L. D. N. B. Korespondentas.

navo. Gaila, kad tamsta nesi 
susipažinęs net su tokiais pra
diniais dalykais, kaip piano 
raktai, bet kritikuoti kitus ban
dai i Profesoriumi ir kompo
zitorium savęs niekur nesivadi- 
nu, Tamsta gi pats sakai: “taip 
jį “'Draugas” garsino”. Taigi, 
jeigu rengėjai vakaro per s pa u 
dą mane taip garsina, tai ar aš 
save tituluoju?

Delei ponios M. Janušaus
kienės dainavimo — ją gerbi, 
kad nuo 1910 iki 14 m. prie 
Birutės dainavo ir tik tuo lai
kotarpiu buvo gera dainininkė, 
o dabar ir jos “balsas ne tvar
koje” ir “dainuodama detonuo
ja”. Puiki kritika, nėra ko. 
Šių kelių paaiškinimų pakaks 
Skaitytojams įvertinti tokį kri
tikų ir jo siekį. —A. S. Pocius.

ĮVAIRŪS SKĖtBIMAI Į REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

JbM

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
VYRŲ

Pirmadienis, Kovas 12, 1923
NAMAI-2EME

North Sidės “Bijūnėlio” 
vakarėlis

Programų išpildė patys jaunuo
liai. — Mokytojauja P. Sarpa- 
lius ir Dr. Montvidas. — Iš 

“Bijūnėlio” praeities.

4 d, Liuosybės sve- 
vaikų draugijėlė “Bi«j 
surengė gražų vaka- 
Sa rpaliui vado va u j a n t, 

programą išpildė patys drau- 
su- 
ga- 
vy-

Kovo 
tainėje,

Šiuomi turiu garbės pareik
šti, kad “Dailės Mylėtojo” 
užsipuolimas ir žeminimas p. 
A. S. Pociaus gero vardo yra 
nedoras darbas. Laike mano 
dainavimo Vyčių koncerte apie 
jokius tenoro ir baritono rak
tus nekalbėjau, vien tik pra
šiau dainos introdukciją paant
rinti.

Įvertinu p, A. S. Pociaus mu
zikali išsilavinimų, ir jo pianu 
palydėjimu, dainuodamas, did- 
žiuojuosi, —Kastas Sabonis.

Pranešu visiems mano pažįsta
miems kaipo didelę naujįeną, kad 
aš, kaipo gerai pažįstamas chicagie- 
Čiams ir apielinkės lietuviams, pir
miau dalyvavęs muzikos reikaluose 
>er pastaruosius 15 metų buvau ap- 
eidęs tą Užsiėmimą trumpam lai
tui; Dabar ir vėl grjštu prie tos 
mano numylėtos nuo pat mažens 
dailės muzikos. Ir vėl pasirengiau 
patarnauti savo draugams ir ,drau
gėms muzikos reikaluose. Apsiimu 
patarnauti veselėms, varduvėms, 
baliams piknikams, pagrabams ir 
kitokiems reikalams. Be to dar už
laikau saldainių krautuvę, 3150 So. 
Halsted st., kur galima gauti ir ru
siškų kandžių dėl visokių reikalų 
ir prieinama kaina ir kitokių ken- 
džių ir minkštų gėrimų. Taipgi tu
rėdamas nuosavą namą prigelbstu 
prie išbildavimo savo pažįstamiems 
atsišaukusiems tuo reikalu. Ir su 
automobiliu patarnausiu nckuriems 
reikalams.

Reikalaudami mano patarnavimo 
meldžiu kreiptis.

Stanislovas Dijokas 
3150 So. Halsted St.

Kampas 32 St.
Tel. Boulevard 3305.

4r

MOTERŲ IR MERGINŲ
16 metų amžiaus ir 

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

muisi prie punch press darbo
AtsišaukiteAMERICAN CAN CO.

3951 S. Canal St.
4 blokai į vakarus nuo 

Wentworth Avė.

REIKIA vyrų patyrusių sor- 
tavime metalo kaip tai: vario, 
švino, žalvario, zinko ir alumi- 
num. Darbas metalo šapoje. 
Atsišaukit. Warshawsky & Co., 
1915 So. State St.

REIKIA 2 arba 3 vyrų dirbti 
geležiss atkarpų jarde.

Atsišaukite
WARSHAWSKX CO.

1915 So. State St. 
---------------------------------------------------—fe—

REIKIA vyrų darbui į popie
rių sandėlį. Nuolat darbas.

SOUTH SIDE PAPER
STOCK CO.

5833 So. Throop St.

REIKIA prie mašinų ir 
sųueezer molderių. Darbas nuo 
štukių. Gera alga. Taipgi dar
bininkų, 44c. į valandų. Pasi- 
matykite su

Mr. Gruber
1901 W., Van Buren St.

Reikia

gijelės nariai. Programas 
sidėjo iš dainų ir muzikos 
balelių. Viskas atlikta gan

PARDAVIMUI

POCAHONTAS ANGLIS

Tiesiai iš mainų, $9.75 už toną.

Sykiu po 5 tonus ir idaugiau 
Franklin Couniy, 

tiesiai iš mainų $6.75 už toną.

Pranešimai šaukite Yards 4834

PARDAVIMUI groseroė ir 
delikatesen krautuvė, lietuvių 
kolonijoj. Parduosiu pigiai.

2109 So. lialsted St.
Phone Rooseveit 8729

X*DARBININKŲGARDEN CITY PLATING & MFG. CO.
Ogden & Talman Avės.

Vakarėliu džiaugėsi ne tik 
jaunuolių tėvai, bet ir atsilan
kiusieji pašaliečiai. Ir ištikrų- 
jų malonu įspiuii daro, kad 
jaunuoliai lavinasi muzikoje 
ir tuo pačiu laiku mokosi 
lietuvių kalbos ( P. Sarpalius 
yra gabus ir sumanus moky
tojas.

Dr. A. Montvidas duoda lie
tuvių kalbos iMimokas veltui. 
Ir jeigu jis nesigaili laiko ir 
energijos tam darbui, tai north- 
sidieciai turi pasinaudoti tuja 
proga ir parodyti, kad jie no
ri mokytis. Nors 
nuolių sus.irenka

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

ar kviečia.

REIKIA DARBININKO

Baltų moterų ir merginų 
lengvam dirbtuvės darbui. Dar
bas nuo štukų. Gera alga. Dar
bas nuolat visų metąi Geros 
darbo aplinkybės Telefonuokit 
mums kas link algų transpor- 
tacijos ir tt.
LIBBY, McNĘILL & LIBBY 

Bhie Island, Ui.
Phone Blue Island 620

REIKIA 10 lietuvių vyrų, kurie 
gyvena 3 metus arba daugiau Chi- 
cagoj. Turi būti 25 metų arba dau
giau amžiaus; uždarbys geras ir ga
lima išmokti geriausį darbą Chica
go j. Atsišaukit prie

W. H. Novek Mgr.
Room 348 — 29 S. La Salk St.

Valandos 9 A. M. iki 5 P. M.

RAKANDAI

A t-

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI saliunas 
roj vietoj, biznis išdirbtas, 
sišaukite W. J. Z.

BARGENAI VISOJ CHICAGOJ
Parį arba mainymui mažas 

ar didelis namas, ar ani kokio biznio, 
61 l(pckwell 4 flatų naujas kampinis 

 

namak po 5-4 kambarius. Hot water 
heat vertas $29.000. Kaina tiktai 
$25.1

2 flatų naujas mūrinis namas, su 
visais įtaisymais, 6 kambariai, gara- 

džius dėl 2 automobilių, lotas 27x125, 
randasi netoli šv. Kazimiero vienuo
lyno.

6 flatų mūrinis namas, rendos $105. 
Kaina $9.500.

Brighton Park, 2 namai ant vieno 
loto, po 6-4 kambarius, rendos $120. 
Kaina $12.500.

Randasi laukose, gražus namas ir 
2 lotai, 1 karvė, 2 kiaulės, 25 vištos, 
kaina $4.500, tuos namus galima pirk
ti su mažu jmokėjimu pinigų, kitus 
mokėti kaip renda.

C. P. SUROMSKI, 
3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

PIGT IR GERA FARM A. Parduo
siu arba mainysiu ant miesto namo 
ar loto, 80 akr. derlingos juodžemėš, 
50 akr. dirbamos, 5 akr. miško ir 25 
akr. ganyklos, žemė nulaidi, prie mo
lio .aptverta tvoromis; upelis bėga 
per ganyklą. Visi geri budinkai, tar
pe dviejų žviruotų kelių prie mokyk
los ir miesto. Lietuviais apgyvento. 
Obelių sodas; 12 akr. žieminių javų. 
Žemė beveik visa užsėta dobilais ir 
šienu. Visos prie farmos reikalingos 
mašinos, 2 geri arkliai ir 9 karvės^ 6 
kiaulės 150 vištų, 7 antįs, karviniąJlu- 
va, visokie vežimai, pienui skirti nau
ja mašina, su visais furničiais parduo
siu už $5,700. Įmokėti reikia $3000, o 
likusius ant ilgų metų. Priežastis svar 
bi. Platesnių žinių kreipkitės prie sa
vininko, S. Morkevičia, R. 1, Foun- 
tain, Mich.

MOTERŲ

SALIUNO RAKANDUS
Turiu parduoti tuojau, pigiai. De
šimts saliuno įrengimų su veidro
džiais — pinigais arba LENGVAIS 
išmokėjimais.

S. PINK,
1843 South Wabash Avė., 

Phone Calumet 4460

TntNK IT 
OVEfc

ir dabar jau- 
iki penkių 
galėtų būti

daug daugiau.
Čia jau reikia pastebėti, kad 

prieš porų metų, kai buvo su
manyta vaikų draugijėlė kur
ti, tai musų koipunistėliai vi
sokiais budais bandė tam dar- 

‘ bui pakenkti. Jie zaunijo, kad 
tokia draugijėlė esanti nerei
kalinga, nes ji patarnausianti 
buržuazijos interesams. Bet 
tie, kurie nebojo Maskvos pa
kalikų zaunų, dabar gali sa- 
vo darbo vaisiais pasidžiaugti. 
Linkai na kuogeriausio pasise
kimo “Bijūnėliui”.

— Northsid ietis.

Lietuvių sviete:
KAS: — Naujienos, Naujienietės ir 

Naujieniečiai.
KĄ: — Didelj, gražiausią metini Nau

jienų koncertą Balių it* 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 užganėdinimu, su triukš
mu, su meile, su švelnumu, draugi
škumu ir tikrais šventės jausmais.

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

yra širdingai kviečiami visi Naujiem] 
draugai, prieteliai, bičiuoliai, vyrai ir 
moterįs. nei vieno neaplenkiant.

Naujienų Kviesliai.

Chicagos Lietuvių Tarybos regulia- 
ris mėnesinis susirinkimas bus antra
dienį, kovo 13, 7:30 vak. Mildos sve- 
ainėj. Šis susirinkimas svarbus tuo, 
<ad bus inauguravimas naujos valdy- 
x>s, taip pat bus išduota apyskaita iš 
Apvaikščiojimo 16-to vasario, po
draug ir kiti svarbus ir neatidėliotini 
reikalai bus galutinai išspręsti. Pra
šom nesiveluoti. —Valdyba.

Žodis “Dailės Mylėtojui”

Bridgeport. — Chicagos Jaunuolių 
orkestrą rengia koncertą, paminėji
mui dviejų įmetą savo gyvavimo su 
taktuvių. Koncertas įvyks antradie
ny, kovo 13, Mildos svet., 8 vai. vak. 
<viečia visus atsilankyti.

— Komitetas.

REIKIA MERGINŲ 
ir

JAUNŲ MOTERŲ

Reikia —
MERGINŲ, darbas dešrų de

partamentų Patyrimo nereikia, 
8 valandų darbo į dienų

ARNOLD BROTHERS 
660 W. Randolph St.,

PARDAVIMUI

GERA PROGA. Lietuviams norin
tiems pirkti ūkę (farmą). Parduodu 
savo ūkę Michjgano Valstijoj, lietu
viais apgyvenibj vietoj. 120 akerių 
derlingos žemės su triobomis. Užsėta 
17 akerių kviečiais, 5 akeriai rugiais, 
19 akerių šienų. Kaina $6300, įmokėt 
reikia $2500. Kreipkitės prie savinin
ko. A. Boyer, Box 653. Johnston City, 
Illinois.

namus

Ar jus j ieškote 
labai

Gero darbo

REIKIA DARBININK
VYRŲ

P AR DĄVIMUI saliunas geroj 
vietoj, rusų ir lietuvių apgyven
to]. Atsišaukite

562 W. 12-th S/t.
Chicago (

Mes turime kaip tik tokių darbų 
kurie užinteresuos jumis

Asemblerkų
< Siūlų vynioto jų 

Cord braiding 
Popierių insulatorkų

Patyrimo nereikia

Darbas dienomis arba naktimis

Turi mokėti kalbėti angliškai

WESTERN ELECTRIC CO. Ine. 
48th (Cicero) Avė. ir 24th St.

Naujienų 51 numeryje tLl|>o 
aprašymas kokio tai, pasislė- 

. pusio “Dailės Mylėtojo", var
du koncertas ir teatras Vyčių ▼ *

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo brolio Kazimiero 

Limaičio. Amerikoje nuo 1914 metų. 
Išvažiavo pas švogeri Grigaitį. Jis 
paeina iš Žagarės valsčiaus, Veršių 
kaimo. Malones atsišaukti E. IJ- 
maitis, Šiaulių apskr., Žagarės vals
čiaus, Veršių kaimas, Lietuvą.Kadangi rašėjas, matomai, 

turi asmenišką pagiežą ir sten
giasi įkąsti ir žeminti mano ge
rą vardą, lai būna man leista 
apsigynimui tarti keletą žodžių. 
Sako, buk aš ant netikusio pia
no skambindamas daug trukš- 
mo darau ir palydėdamas so
listams skambinu ne taip kaip 
parašyta, bet kokiame tai teno
ro ir baritono rakte. Koncerte 
skambinau ant tokio piano, ko
ksai buvo, ir reikėjo tuomi pa- 
siganėdinti.

Solistams pianu taip palydė
jau, kaip muzika buvo parašy
ta ir stengiausi visame prie ap
linkybių prisitaikinti. Ir norė
damas kitaip skambinti negalė
čiau, ne« pianui muzika yra 
rašoma tiktai vioilinO (smui 
ko) ir baso rakte, o ne tenoro 
ir baritono, kaip tamsta pavyz- 
din sakai: “p. K, Sabonis be
dainuodamas turėjo sustoti ir 
priėjęs prie pianisto A. Po
ciaus tarė: Skambink baritono 
raktu, o ne tenoro, nes aš bari
toną dainuoju”.

Man rodos, kad p. K. Saliti- __ ___ _ _______ .....
nis ne baritoną, bet dainą dai-' pP0Fr^LcpY °»flen Ave

x rhone Lawnaale 0114. /

ISRENDAYOJIMUI

REIKIA merginų lengvam 
dirbtuvės darbui.Geras ir švarus 
darbas. Moderniška dirbtuvė. 
Ateikite pasirengusios darban. 
REGENSTEIN—VEEDOR CO.

3440 N. Kimball Avė.

REIKALINGAS patyręs bu- 
čerys dirbti į lietuvišką bučer- 
nę. Atsišaukite greitait

12300 So. Ejncrald Avė.
Tel, Pullinan 3990 y v

PARDAVIMUI Grosernė ir Bučer- 
nė su visais įrengimais, o kas nori 
taipgi ir namas. Hardware store taip
gi gali būti parduotas su visais į- 
rengiamais.

10 Lotų ir Cottage taipgi pardavi
mui arba jei nori gali pirkti 5 lotus 
skyrium.

6309 Archer Avė.
Telefonas Repub. 2487.

REIKALINGAS dailininkas 
Sheerman m Scrap Iron yardą 
ir pagelbininkai, Darbas visada 
gera mokestis.

3839 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė. Apielinkė apgyventa maišytų 
tautų. Senas ir išdirbtas biznis ir 
cash. Parduosiu pigiai, ries apleidžiu 
Chicagą. Renda $30.00 į mėnesį. Ke
turi ruimai gyvenimui ir geradžius 
dviem automobiliam. Kas pirmas, 
tas laimės.

Nepraleiskite progos.
3533 So. California Avc.

Jau pavasaris čia
Ona! Ona! Nesiženyk Jono, jis 

neturi namo, neturi kur tave pa
dėt.

Gali reikės kur pas kitus ko
kiam kampe gludėt.

Ir paukšteliai savo
turi; ir kožnas žvėrelis savo na
mą turi. — Tai kodelgi Tamsta 
savo namo negalėtum turėti?

Tik pamislik
Naują linksmų ir švarią

Kada jus turite tokių nuosa
vybę turit tykų draugų dirbanti 
pinigus jums visados.

Jūsų nuosavybės vertė didėja 
dienų ir naktį, metas į metą 
kraudama turtą ir galybę.

Mes padarome Tamstai, kaip 
lengva įsigyti savo namas, ati- 
dedant/po keletu centų‘kožną 
dieną.

Tamstai laikas pradėti mo
kėti randą sau pačiam. Tams
tos gyvenimas reikalauja link
smų vietų, gražių parkų, moky
klų ir bažnyčių,Nųčysto oro, ge
ros transportacijos.
TI SAVOjSYVENtMĄ 
GRAŽIU, YRA DABAI 
VA.

Ant mainymo 30 akrų Oregano So
do 15 akrų gružių ir 15 akrų vals. 
obuolių ir 5 akrai žemės su triobom, 
arti prie miesto, pusė mylios. Mainy
siu ant Chicagds ar apielinkės gyve
nimo ar prapertės, kur neša nemaža 
rendą. Kreipkitės laišku. P. Degutis. 
2119 W. 23rd PI., Chicago, 111.

BIZNIAVAS mūrinis namas 
2 augštų, 8 metai kaip statytas. 
Maudynės elektra, ąžuolo vidus 
ištaisytas, ciinentinis bascmen- 
tasi Parduosiu už teisingų pa
šildymą. K. Dagis 3313 St. 
Halsted Str.

-—j

MORTGEŪIAI-PASKOLOS
REIKALINGA Paskola ant 

budavojimo namo( Kreipkitės 
6813 Western Avė. Matyti ga
lima vakarais nuo 3 vai. ir ne- 
dėldieniais visą dieną.

REIKIA maklerių ir appren- 
tice • moJderių, grihderių, sor- 
tuotojų, darbininkų. Nuolat 
darbas ir gera alga. Atsišauki
te:

1760 Diversey Parkway

PARDAVIMUI čeverykų ir 
viryškų drapanų krautuvė. Par 
siduoda vyrų, moterų ir vaikų 
čeverykai. Kas \pirmas, tas lai
mės nupirks pigiai. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos. 
J. Ridikas, 3354 So. Halsted St.

PADARY- 
TOKIU 
LENG-

mažu?

Reikia -
Į geležies atkarpų jardą vy

rų sheannenų, nuolat darbas.

5833 So. Throop St.

RENDAI 2 krautuvės, trans- 
ferinis kampas, Archer Avė ii’ 
Kedzie Avė. Gera vieta bile 
kiam bizniui.

J. Ni Zewert & Co.
4400 S. Kedzie Avė.

Arti Archer Avė

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

ko-

REIKALINGA mergina arba 
moteris dėl namų darbo; dėl 
pridabojimo 4 metų vaiko. Mo
kestis, valgis ir guolis. Atsišau
kite vakare nuo 4 iki 9. Ch. 
Bartkus, 2941 W. Pershing Rd.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklų, 43 centai į valan
dų. Nuolatiniis darbas. Kreiptis 
į samdymo skyrių Crane Co., 
So. Canal ir 15 gat., arba Ked
zie Avė. and 40-th St.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda valgykla viena iš 

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

Td. Boulevard 5788.

Mes priimame labai 
[mokėjimus ir mėnpsintes sąs
kaitas surengiame be jbkių kliū
čių.

Duodame Trustees Deed Chi
cagos Title and Trust Compani- 
įos. Pirkėjas gauna “guaranty 
Policy”, kas yra geriausias 
lykas pirkėjui.

Atsišaukite:

da-

VALENTINES DRESSMAKLNG 
COLLEGE.

2407 West Madiaon Street 
TeJ. Seeley 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

JLE&KAU kambario dėl vie
nos merginos, kad butų švie
sus ir apšildomas prie lais
vų žmonių Nortlraridėje arba 
WeStsidėje. Atsišaukite laišku 
Box 220, 1739 So, Halsted . St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTfi

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patamavim&s Chicagoj ir apio 
linkšj. Įstaiga 84 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J? DUNNE

REIKIA paty^sių moterų 
sortavimui regsų; nuolat dar
bas ir gera mokestis. Atsišau
kite:

Miller & Cohen
1416 Bdue Island Avė.

REIKALINGAS senas žmogus 
gali būti ir koliekas. Privatiška 
elevatorių operuoti. Kambaris 
ir geras užmokesnis^ Turi 
k et kalbėt angliškai* P. A. 
žeika, 1377 E. 57th St.

Antros lubos.

35 METŲ senumo saliunas parsi
duoda su visais rakandais ir keturi 
ruimai dėl gyvenimo. Renda pigi ir 
visokių tautų apgyventa. Nupirksi! 
už pigią kainą, kitus dalykus patirait 
ant vieto.

Kreipkitės.
5801 So. Halsted St.

ADAM MARKŪNAS, 
General Managfer

856 First National Bank Buldg.
68 W. Monroe St.

Chicago, III.
Telephone Randolph 7400

mo-
Ma-

KRIAUČIŲ atydai

REIKALINGA apysene mo
teris prie namų darbo, darbas 
ant visados mokestis gera

Atsišaukite laišku 1739 So. 
Halsted St. Pažymėdami Box 
218.

REIKIA darbininkų Darbas 
prie mėsos pakavimo. Patyri
mo nereikia.

ARNOLD BROTHERS
660 W. Randolph St.

..... --------------------------- ------------- j— 
-------------- (*»

REIKALINGA moteriškė vi
rėja į restaurantą virti val
gius. Geras užmokesnis ir ne
blogas darhs sanlygos. Kifeipf- 
kitės. 2559 S. Halsted St.

Ruikia —
Vyrų darbui prie drop mašinų 

molding. Gera proga, patyrimo 
nereikia.

AMERICAN BRAKE SHOE 
& FOUNDRAY CO. 
M6frbwPark, IR. 

miestelis prie Chicagos.

KRIAUČIŲ atydai. Parsiduoda 
geriausio biznio vieta ant Bridgepor- 
to. Darbo užtektinai dėl keturių 
kriaučių. Pliektam yra vyrų apršda- 
lų krautuve. Parsiduoda labai už 
prieinamą kainą. Priežastis pardavi
mo sužinosit ant vietos. 8342 So. 
Halsted St., Chicago. IU.

POTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimai puiki ir didelė Studio 

ant didelis gatvės, naujausios mados 
apereiting room. Puiki prga dėl 
jaune artisto. Savininkas priverstas 
parduoti į trun^pą, laiką, priežastis 
pardavime liga. Kreipkitės j Nau
jienų Skyrių, 3210 So. Halsted St. 
No. 5.

Darbo užtektinai dėl keturių

NAMAS parduosiu arba mainysiu 
ant nedėlios farmvs, 4 pagyvenimų 
toiletai, maudynės, gesas elektriką, 
rendos neša $85 į mėnesį. Atsišauki
te prie savininko

ADAM ŽALIS
2026 So. Union Avė., Chicago, III. 

Tel. Roosevelt 1667

Amerikos Lietuvio Mokykla
3106 S. Halsted St, 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politikinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.,

Klesos dienomis ir vakarais.

Parsiduoda labai už SPECIALIS BARGENAS
Pardavimui 4 flatų naujas mūrinis 

namas, pečiais šildomas, 4, 5 ir 6 kam
barių. Randasi prie 73 gatvės ir
Emerald Avė. Rendos $3200 į metus. 
Kaina $21.000. Pinigais įmokėti
$6000. M. T. Plummer, 7848 South
Halsted St.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ
$20 In str rikei j oš $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
(r pasimatyk sa mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbinio automobilius. Lala- 
uius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI 

1W7 W. Madison St.

PARDAVIMUI jjekarnės biz
nis lietuvių ir lenkų apgyven
tu vietoj. Priežastis pardavimo 
liga. Taipgi galiu mainyti ant 
namo. Turiu parduoti greitu 
laiku. fx Banis Vi$tfvkfs

4550 So. Wood St.

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis na
mas, naujas furnace ir pečiais šildo
mas, randasi prie 93 ir Green St. 
Rendos ne$a $2100. Kaina $16.500. Pi

 

nigais įmolęšti $5000.

PLUMMER, 
78481So. Halsted St.

PARDAVIMUI, 2316 S. Saw- 
yer Avė. mūrinė cottage, 7, 
kamb. šviesus beizmentas, nė-! 
ra brokerių. Atsišaukite. 
Sfortk, 2242 N. Kedzie Blvfl..

Tel. Belmont 3892 I

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augŠtesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vąl. 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 rašybos.
3301 ę'o. Halsted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

_____— .................


